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Bolševikai 
\ 

Bolševikai skerdžia Pe
trogrado gyventojus 
Hindenburgas siunčiamas 

prieš lenkus 
LIETUVA LAUKIA UKRAI- BOLŠEVIKAI ŽUDO BA 

NOS LIKIMAS. ' DAUJANČIUS ŽMO-
NES. 

Vokiečiai išnaudoja gyvento
jus. Petrogrado gatvės užkimštos 

šaukiančiais maisto. 
VARŠAVA, sausio 16. — 

Lietuvą, išpalengvo paima glė-
bin toks pat likimas, koks! ? P e t ^ d o . p r a n e 5 ^ a ' - k a d 

šiandie smaugia Ukraina. : t e n i U d , d ž i a u s M * b ė j u s i u 
Tik Ukrainoje visokie nesu-

išbadėj 
žmonių minios užtvenkė gat
ves. Daugelis miršta badu be-

tikimai ir susirėmai yra laka-! A a n k d a m i : d u o n o s I 
liai. Tenai galvažudžių gan-; B o l 3 e v i k a m s t o k s S a u k s m a , 
Joms vadovauja Petlura. Tie 
galvažudžiai yra visi savi, Uk
rainai žmonės. 

Tuo tarpu Lietuvą užplūsta 
lietuviški ir kitų tautu bolševi
kai, direktuojami tiesiog iš 
Maskvos. Tų bolševikų gaujos 
sudarytos iš kriminalistų ir 
buvusių kituomet gerų Lietu
vos Vaiku, Ibet' karės metu Ru-
sijoje pavirtusių į didžiausius 
nedorėlius. 

Bolševikų gaujos keliomis 
koliumnomis briaujasi per Lie
tuvą ant Lenkijos. Kai-kurios 
iš jų jau nepertoliausia nuo 
Brest-Litovsko. 

Associated Press korespon
dentas vakar čia kalbėjo su 
dviem pabėgusiais iš Lietuvos 
lenkais dvarininkais. Bolševi
kai galvažudžiai jiedu abu 
kankino Lietuvoje. Visgi jie
dviem pavyko pabėgti. 

Pasitraukiančios iš Lietuvos 
vokiečių kariuomenės virši
ninkai, pasakojo dvarininkai, 
sistematiškai gyventojus iš
naudoja, kad tik kuodaugiau-
siai prisiplėšus pinigų. 

Vokiečiai viršininkai pasiū
lo dvarininkams atpirkti savo 
dvarus, kuomet tuos vokiečiai 
apleidžia. Jei katrie nesutinka, 
arba neturi tam tikslui pini
gų, viršininkai pagrūmoja dva
rus parduosią valstiečiams. 

Vienas dvarininkas už su
valytus savo laukuose javus 
vokiečiams turėjo užmokėti 
30,000 markių. Nes vokiečiai 
grūmojo visus javus parduoti 
valstiečiams. 

Kokie-yra bolševikai, tokie 
yra vokiečiai. 

baisiai nepakenčiamas. Nega
lėdami to badaujančių Šauks
mo apmalšinti, priešais juos 
pasiuntė savo raudonosios 
gvardijos gaujas. Šitos be nie
kur nieko šaudo ir žudo begin
klius žmones. 

Seka baisios skerdynės. 
Bet badaujančios žmonių mi

nios nesjakirsto, nepasitrau
kia nuo gatvių."'Ir tik nuolat 
šafikia: duonos! maisto! 
• Depe.šose. iš Petrograde pa

žymima, kad tenai nėra nei 
mažiausio gabalėlio duonos. Iš-
alkusiems žmonėms dalinamos 
neyėtytos (su pelais ir šiuk
šlėmis) azižos. 

PRIEŠ LENKUS PASTATY-
^ TAS HINDENBURGAS. 

Jisai ves armijas ginti Poz-
nanių. 

Copenhagen, sausio 16.— Iš 
Berlyno gantą žinių, jog vo
kiečių valdžia prieš lenkus į 
Poznanių ir Silezijon pasiun
čia skaitlingas armijas. Armi
joms vadovauti nuskirtas von 
Hindenlftrgas. 

Norima ant vietos patirti 
stovį. 

LUKEMBURGE NAUJA 
VALDOVĖ. 

Londonas, sausio A6.— Aną 
dieną Luxemburgo valdovė, 
kunigaikštytė Marie Adelaide, 
abdikavo. 

Po to tuojaus susirinko at
stovų butas ir didžiuma balsų 
nusprendė sostan pakviesti 
abdikavusios valdovės seserį 

ta. 

Paryžius, sausio 16.—Čionai 
išėjo aikštėn, jog talkininkai 
nusprendę Maskvon pasiųsti 
ekspediciją. Tai ne busianti 
kokia militarinė-bausminė 
ekspedicija, bet tiesiog misija, 
kuri ant vietos ištirsianti Ru
sijos dabartinį stovį. Nes be 
to šiandie talkininkams nėra 
aišku, kas rusuose veikiasi, 
koks ten padėjimas. 

Ekspedicijon ifteis Amerikos 
ir Anglijos oficieriai. Nežinia, 
ar jon ineis prancūzai, kurie 
karčiai atsineša į bolševikus 
ir su anais nenori turėti nei 
mažiausio ryšio. 

Suprantama, bus parinkti 
tokie vyrai, prieš kuriuos nie-kunig.- Charlotte. 

Pastoroji vakar užėmė sos- ko negalės turėti rusij bolše
vikai. 

Lietuvą 
_^. 

Stockholmas, sausio 16.-— 

TAIKOS KONGRESĄ KON 
TROLIUOS DIDŽIU
LĖS VALSTYBĖS. 

— 
Taikos konferencija formaliai 

bus atidaryta sausio 18 d. 

TALKININKAI PASIUSIĄ 
RUSIJON EKSPEDI

CIJĄ. 

Paryžius, sausio 16.—Tarp
tautinė taikos konferencija 
Versailles'e formaliai mis ati-Į Bet kol-kas 
daryta ateinanti šeštadieni, 
sausio 18 d. Visos didžiulės 
valstybės ton konferencijon 
yra pilnai pasirengusios. Tų 
valstybių delegacijų sekreto
riai vakar turėjo susirinkimą 
ir pagal iaus pagaminta forma-
lis pakvietimas konferencijon. 

Didžiulės valstybės pirmoj 
vietoj. 

Anot laikraščio Temps, tai
kos konferencijoje ir paskui 
kongrese sprendžiamąjį balsą 
turės \ didžiulės valstvbės — 
Suv. Valstijos, Britanija, 
Prancūzija, Italija ir Japoni
ja. Šitos visos valstybės kon
ferencijoje turės po penkis 
balsus. Kitos visos mažesnės 
šalys, kurios prisidėjo prie 
šios karės talkininkų pusėje, 
turės po vieną balsą. Dar tik
rai nėra žinoma*, kiek bus leis
ta balsų turėti Britanijai kor 
lionįjoms, kaip tai Kanadai, 
Australijai, Indijai ir Aprikos 
Suvienytoms Valstijoms. 

Konferencijoje visus deba
tus Tes tik* vieni didžiulių val
stybių atstovai. Mažesnių ša
lių atstovai su savo reikalais 
turės kreipties į tam tikrus 
komitetus. Šitie tuos paduotus 
reikalus Suredaguos ir jie bus 
svarstomi pilnuose (plenariuo-
se) konferencijos susirinki
muose. 

Eusijos klausimas. 
Rusijos klausimas dar neiš

rištas. Laukiama čia atkeliau
jant buvusio Rusijos užsienių 
reikalų ministerio Sazonovo. 
Tik su juo pasitarius Rusijos 
atstovavimo klausimas bus iš
rištas. 

Lenkijos reikalai prijungti 
prie rytinės Europos klausimų. 
Tad jie bus svarstomi bendrai 
su Rusijos ir Pabaltijos rei-

ILLINOIS VALSTIJA STO 
JA UŽ PROHIBICIJĄ. 

. 

įvykinta tautų sąjunga, tuo
met- prasidės darbas-, taikos 
reikalais. Tuomet bus aps
pręstas kituomet buvusios ga
lingos Vokietijos likimas ir 
mažųjų tautų klausimas. 

nas iš atstovų taikos konferen
cijoje, ' pranešė, kad ameriko
niška delegacija nepaduos 
jokių žinių afiio konferencijos 31 valstija pripažino pataisy-
bėgį. Amerikoniški korespon- nm prie konstitucijos, 
dentai turės kreipties į pran
cūzų spaudos' komitetą, nuo 
kurio gaus žinių ir tas galės 
pranešti Amerikos visuomenei. 

amerikoniški 
korespondentai neįsileidžiami 
tan bustan, kur veiks tasai 
prancūzų informacijos biuras 
su spaudos komitetu. 

Reiškia, kajtl Amerika gaus 
žinių tik iš antrų rankų ir jos 
bus suvėlintos. 

Tečiau turima vilties, kad 
tasai parėdymas bus atmainy
ta*. Amerikoniški korespon
dentai gal kasdien galės ap
lankyti sekretorių Lansingą ir 
nuo jo gauti žinių apie konfe
rencijos bėgį. 

Toks yra prezidento Wilsp-
no noras. Prezidentas nori, 
kati Amerikos, visuomenė apie 
viską butų laiku painformuo
jama. 

» 
Tautų ^sąjunga. 

Kiek sužinota, pirmiausia 
konferencijoje į bus aptarta I r 
galutinai nuspręsta tautų są
jungos Veikalai* Kuomet, bus 

Skrajojimo Oru Pažangumai. 

Springfield, UI., sausio 15. 
— Vakar žemesnysis valstijos 
legislatnros butas balsų di
džiuma, pripažino kongreso 
pravestą pataisymą prie ša
lies konstitucijos svaigalų rei
kale. Sulig to pataisymo vi
sose Suv. Valstijose turi but 
visokie svaigalai uždrausta 
gaminti, pardavinėti ir varto
ti. Tad vakar ir Illinois val
stija pagal iaus prisidėjo prie 
šalies apsausinimo. 

Vakar ir kitose valstijose 
priimta tas pataisymas. Ir 
šiandie už pataisymą prie ša
lies konstitucijos vra išsireiš-
kųsios jau 31 valstija. Dar 
reikia 5 valstijų, kad tasai su
manymas stotųsi įstatymu. • 

Svaigalų priešininkai tvirti
na, kad tos 5 valstijos bus 
lengva patraukti prohibirijos 
pusėn. Jie taip-pat tvirtina, 
kad kuomet Suv. Valstijos pų: 
liksiančios sausos, tuomet įf 
visam pasaulyj busią panai
kinti svaigalai. 

. . . . ji — ^ ^ . _ ^ r . , - . - . 

Daug galvojama apie skridimą 
• P ^ Atlantika. 

Londonas, sausio 1."),—Angli
jos oro laivyno štabo Virši
ninkas majoras Sykes aną die
na prekybos bute papasakojo 
apie atliktus pažangumus 
skrajojime oru ir apie naujus 
stebėtinus sumanymus, suriš
tus su skrajojimu. 

Tarptautinės tarybos du a-
merikonišku nariu iš Anglijos 
nuskrido Paryžiun ir tą pačią 
dieną sugryžo atgal. Tą visą į 
abu šonu kelionę atliko į ke
turias valandas ir 20 minučių. 
Tai bent rekordas. 
Nuo liepos ligi apkričio sker

sai anglišką kanalą atlikta 
207 kelionės šen ir ten laksty-
tuvais ir nugabenta 1,843 pa-
sažieriai. • 

v ,X^•Ssb~t»•**, 

2YDŲ "POGROMAI" 
BERDIOEVE. • 

-•'. 

PASIBAIGĖ 'RAUDONOJI 
SAVAITĖ. 

• 

Berlynas, sausio 16.—Čia 
pasibaigė bolševikų "raudono
ji savaitė." Miestas aprims
ta. Darbininkai gryžta dar
ban. Bolševikai išdūmė kur 
akys juos veda. 

Dabar Eberto valdžia ruo
šiasi prie rinkimų steigiamą-
iin susirinkimam 

NEPALIKS NEI VIENOS 
NARDANČIOS LAIVĖS. 

žinios i£ konferencijos. 
S. Valstijų valstybių sekre

torius Lansing, kurs yra vie-

Paryžius, sausio 15. — Tal
kininkai nutarė nepalikti Vo
kietijai nei vienos nardančios 
laivės. Kas nebus pavesta tal
kininkams, vokiečiai turėsią 
sunaikinti. Ir pertraukti to-
lesniai visokius darbus prie 
nardančių laivių gaminimo. 

Keli nelaimingi atsitikimai. 

Nelaimingų atsitikimų buvo 
stebėtinai mažai, pasakojo ma
joras Sykes. Kas 1,170 valan
dų skridimo pasitaikė vįenas 
nelaimingas atsitikimas. 

Nuo sapsio 1M6 metų vaka
rų karės fronte pražuvo 340 
oficieriu lakunuf kuone visi 
musių metu. Čia skraidymo va-
laudy bus milijonai. 

Skridimo pasisekimas sker-

mašinos kes, priguli ne nuo 
kokybės ir lakūno, bet nuo m e 
tereologijos. 

Orinė krasa į Indiją. 

sai Atlantiko, ano.rm&joro Sy-flwttirtas dienas ir naktis. 
« 

• • • • ' ' » •• • • • 

Anglijos vyriausybė yra su
maniusi ateityje krasą siunti
nėti orlaiviais tarpe Anglijos 
ir Indijos kartą savaitėje. Tam 
tikslui pirmiausia bus paskir
ta 25 mašinos. Kita oru susi
nėsimo linija bus tarpe Capt-
Colonv ir Cairo. 

Yra patarimų, kad tolimes
nėms oru- kelionėms vartoti 
styrinius orlaivius vietoje lak-
stytu\ni^(aeroplanų). Maj. Sy
kes pažymėjo, kad tie patari
mai gali but ir geri. 

Nes štai karės me.tu .vienas 
vokiečių zeppelinas (orlaivis) 
iš- Bulgarijos buvo nuskridęs į 
rytinę Apriką, gabendamas 12 
tonų amunicijos. 

Kuomet zeppelinas nuskrido 
Aprikon ir kuomet šito ko
mendantui bevieliu telegrafu 
pranešta, jog vokiečių kariuo
menė, kuriai buvo skiriama a? 
municija, jau pasidavusi p?fe-
šininkui, zeppelinas niekur ne-
nusileizdamas pasuko atgaL ir 
be jokio nelaimingo atsitikimo 
sugryžo vėl Bulgarijon, 
kiuo būdu jis ore išbuvo net 

— 

Varšava, sausio 15.' - Mfe- ' ' ' 
ste Berdičeve, Ukrainoj* įvy
ko baisus žydų* "pogromai". 
Daugelis žydų paguldė ^avo 
galvas. #- . 

Berdicevas tvirtai apgyven
tas žydų. Jie tenai buvo su-
organizavę nuosavą miliciją. 

Ukrainos mužikai užklupo 
žydus ir pareikalavo nugink
luoti miliciją. Tie nepaklau
sė, Iš to ir prasidėjo baisios 
žydų skerdynės. 

Be užmuštų šimtai žydų su
žeista. 

Apie žydų skerdynes pra
nešama ir iš Austrijos Gali
cijos kaikurių vietų. 

PORTUOALIJOJE SU 
KILIMAI. 

• 

Daug žmonių žuvo susirė-
• mimuose. 

• [. 

IŠ VIENNOS IŠVARYTI 
RUSŲ BOLŠEVIKAI. 

Geneya, sausio 15.—Praeitą 
sekmadienį iš buvusios Aus
trijos sostinės . Viėnnos išva
ryta "(ištremta) visas būrys 
rusų bolševikų už\ jų platina
mą propagandą. 

Londonas, sausio 15.—Iš Lis-
bonos pranešama, kad tenai 
prieš vyriausybę pakilo revo-
Imci joniniai gaivalai. *Bet 
vyriausybė laiku numalšino 
sukilėlius. Ištikimoji vyriavi-
sjTbei kariuomenė atsiėmė nuo 
sukilėlių laivyno arsenalą ir 
vieną torpedinį laivą. 

Vyriausybės oficijaham 
pranešime sakoma, jog tai 
bolševikiškų gaivalų darbas. 
Pirmiausia jie riaušes buvo 
pakėlę praeitą pirmadienį 
priešais §v* Jurgio rūmus. 

Mieste Oporto irgi įvyko 
kruvinos riaušės. v 

Kaip vienur, taip kitur mal* 
širiimo metu daugelis žmonių 
užmušta ir sužeista. 

.' 
VISOJ ARGENTINOJ 

KARĖS STOVIS. 
. 

800 žmonių užmušta; 5,000 
sužeista. 

;* 

Prancusų generolas Petain parūgštinamas Prancūzijos maršalu. Maršalo lazdą jam pa
duoda pats Prancuaijos prezidentas akiveiadoje visų talkininkų armijų vadų, sukeliavu

sių miestan Meti. 

BERLYNAN ATĖJO DAU
GIAU KARIUOMENĖS. 

Bolševikų vadai pabėgę 
Olandijon.' 

Berlynas, sausio 15. — Už
vakar po pietų čionai inėjo 
20,000 ̂ kariuomenės. Tuo me
tu lijo. Bet mieste užsilikę 
bolševikai išpasalų pradėjo 
šaudyti į kariuomenę. Prieš 
juos stojo artilerija ir pasku
tinius jų lizdus sutruškino. 

Pasakojama, kad Liebk-
nechtas su keliais savo pagel-
bininkais nudumęs Olandijon, 
nes jiems pasidarė ankšta Vo
kietijoje. 

— Paryžius, sausio 15.— 
Prancūzijos senatas sausio ?0 
d. rengia pokylį pagerbti pre
zidentą "VVilsoną. 

Buenos Aires, sausio 15. ~— 
Argentinos kongresas 62 Bal
sais prieš 5 paskelbė karės 
stovį visoj šalyj 30-čiai dienų. 
Bilius pavedamas senatui. 

Suiručių metu apie 800 žmo
nių užmušta ir apie 5,000" šti^ 
žeista. 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
ŠVEICARIJAI. 

Geneva, sausio 15. — Švei
carijos vyriausybė suareštavo 
ir uždarė kalėjiman 30 rusų 
bolševikų, kurie čia mė^no 
platinti y?avo "idėjas" ir "drį
so net imties savo paprasto 
terorq. 

Tad rusų bolševikų valdžia 
atsiuntė šios šalies valdžiai 
ultimatumą. Reikalauja visus 
suimtus rusų bolševikus pa-
liuosuoti ligi vasario 1 d. Ki
taip bolševikai be jokio teis
mo nužudysią 30 Šveicarijos 
piliečių Petrograde. ( 

VOKIEČIAI RENGĖSI'UŽ
PULTI NEW YORKĄ. 

Hague, sausio 15. — Olan
dijos lakūnas Soesterberg fak
tiškai prirodo, jog* Vokietijos 
lakūnai prieš pat armisticijos 
pravedimą buvo sumanę už 
pulti New Yorką iš oro. 

McCORMICK — AMBA-
SADORIUS. 

Washington, sausio 15. — 
Rezignavo S. V. ambasado
rius Sharp Prancūzijoje. Čia 
spėjama, kad jo vietą užim
siąs Vance C. McCormick, de
mokratų partijos pirmininkas. 
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Knights of Colum
bus. 

Nesenai daug buvo kalbėta 
apie 3 mylias juokų. Tai yra, 
kratomųjų paveikslų kaspinas, 
nuimtas Chieagoje nuo links
imų žmonių ir pasiųstas j Pran
cūziją, parodyti kareiviams. 
Chieagoje tų padarė vienas di
delis angliškas dienraštis. 

Pasirodo, kad ta mintis yra 
' kilusi Indijanos valstijoje. Vie
nas pramoninkas Indijanopo-
lyje sumanė nuimti paveikslus 
nuo tos šalies gyventojų, kurių 
giminės Prancūzijoje ii- išpil
dęs tai, iteiKė katalikų organi
zacijai: Knights of Columbus. 

Daugelis kareiviu, kilusių iš 
Indijanos valstijos, Kalėdų a-
tostogas perleido Paryžiuje ir 
tenai Kolumbo Vyčių namuose 
džiaugėsi matę savo giminių 
krutomuose paveiksluose. 

Paryžiuje Kolumbo Vyčiai 
(Knights of Columbus) sudarė 
tokią daugybę automobilių pri
krautų visokiais daiktais, pas
kirtais kareiviams, kad tat 
panėšėjo į didelį laivyną. Vi
si tie motoriai buvo paskirti 
važiuoti į Coblenzą Vokieti
joje, kur dabar, stovi Ameri
kos kareiviai,vedam i generolo 
Pershingo? 
Prieš amerikiečiams ineisiant 

į Coblenzą karės valdyba ne
norėjo ten leisti didelio skait-
liaus Kolumbo Vyčių sekreto
rių. Iš pradžių ten pateko tik 
septyni. Paskui, kariuomenei 
užėmus savo vietas, ir Kolum
bo Vyčių sekretoriams buvo 
leista suvartoti savo jiegasv 

Pirmininkas AVilliam J. Mu-
lligan, iš Xcvv Yorko, nuvedė 
iš Paryžiaus į Cobelnzą visą 
'minėtąją daugybę motorių su 
dovanomis kareiviams. Prie tų 
mfctorių buvo ir 60 karinių 
sekretorių, t. y. asmenų, kurių 
vienatinis uždavinys palengvin 
ti kareiviams jų sunkų gyveni
mą. 

Coblen-ze buvo didelė ir gra
ži trioba — vokiečių oficierų 
klubas. Ta trioba dabar tapo 
pavesta Kolumbo Vyčiams. 

Per Kalėdas jie pasigailėjo 
taip-gi ir vokiečių vaikų, ku
riems išdalino daug saldainių 
ir žaislų. Užtatai net priešai 
gerbia Kolumbo Vyčius. 

Bet jie turi ir reikalų. AVil
liam P. Larkin, kuris veda vi
są tos draugijos veikiamą ka
rės šalyse, sako, kad kareiviai 
mėgsta žaisti kortomis, o tu 
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kortų trūksta. Taip pat reikia 
daugiau prisiųsti čekolados ir 
kramtomų gumų. Yra ir kito
kių reikalų. Būtinai reikėtų 
gauti daugiau vyrų mokančių 
važiuoti automobiliais ir juos 
pasitaisyti. Jei kas norėtų 
gauti tą užsiėmimą tegu duo
da žinią Knights of Columbus 
Headąuarters, 461 Fourth av., 
New York City. 

Amerikos armijos vadas,ge-
nerolas J . Pershing per Nau
jus Metus telegrafavo Kolum
bo Vvčiams, išreikšdamas 
jiems padėką savo, savo štabo 
ir visos armijos vardu už 
daug ir labai naudingų,darbų, 
padarytų kareiviams ant nau
dos. Generolas ypatingai pa
minėjo Columbo Vyčių patar
navimus pavojingose kovų 
vietose ir laikuose. 

Del apšvietimo stokos'kai-
kurie lietuviai kareiviai glau
džiasi prie protestantų draugi
jos Y. M. C. A. Jie nežino, kad 
panaši yrą katalikiška organi 
zacija daug artymesnė ir šir
dingesnė, o lygiai naudinga ir 
garbinga. 

Lietuviy Komitetas 
Copenhagene. 

Centralis Lietuvių Komite
tas, buvęs kituomet Petrogra
de, padarė 'daug naudingų 
daigtų. Prie tų reikia priskai-
tyti mųs komitetus Švedų so
stinėje Stokholme ir Danijos 
sostinėje Kopenhagene. Tuo
du komitetu daug palengvin
davo lietuviams susižinoti 
tarp savęs, kada . karė buvo 
sukapojus visus susižinojimo 
takus. Abudu tuodu komite
tu gyveno Centralio Lietuvių 
Komiteto lėšomis prisiunčia
momis iš' Petrogrado. Stok-
holmiškis buvo žymesnis, Ko-
penhageniškis buvq ir jaunes
nis ir menkesnis, bet daug nau 
olos padarė. 

J is labiausiai rūpinosi lie
tuviais, patekusiais į vokiečių 
nelaisvę. Kadangi daug lie
tuvių buvo rusų kariuomenė
je, kadan-gi didelė tos kariuo-
/įienės dalis pateko vokiečių 
nelaisvėn, tai ir lietuvių be
laisvių skaičius buvo dideli*; 
Kopenhageno Lietuvių - Komi
tetas skelbdavo tų belaisvių 
sąrašus lietuvių laikraščiuose, 
rinkdami jiems aukas ir per
duodavo jas aukotojų gimi
nėms. 

Vokiečių nelaisvėje buvo 
ne vien kareivių, bet taip-gi 
ir civilių žmonių ir moterų ir 
vaikų. Ką tiktai vokiečiai 
įtardavo, kad yra Rusijos a-
gentas, tą ir gabendavo į ne
laisvę. Tiems nelaimingiems 
labai daug padėjo Kopenha
geno Komitetas, Jų vaikams 
jis įkūrė mokyklą Halzmunde-
ne. 

Kopenhageno Komitetas rū
pinosi teikti žinių apie Lietu
vą toms tautoms, kurios visai 
buvo užmiršusios mųs šėmę ir 
vardą. Būdamas vienoje iš 
Skandinavijos žemių, tas Ko
mitetas . labiausiai rūpinosi 
paskleisti žinias apie lietuvius 
tarp Skandinavijos tautų, pir
miausiai tarp danų ir tarp vie
naip su jais kalbančių norve
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T a m tikslui Kopenhageno 
Komitetas išleidmėjo i r p r.-
veikslėlins ii* atvirutes su 
paveikslais bei paaiškinan
čiais parašais. Mums teko ma
tyti aštuonis to Komiteto iš
leistus paveikslus iš Vilniaus 
reginių: vieną Kauno, vieną 
senosios Zapyškio bažnyčios, 
keturis reginius iš Mažosios 
(Prūsų) Lietuvos, aštuonis 
įvairius dabartinės karės nuo-
tikius. Septynis žymių lietu
vių portretus ir grupę daly? 
vavusiu antroifl riatoviri hron. 

Žinios Lietuvių Visuomenei. 
Besiartinant galutinam pa

vergtųjų tautų klausimo iš
rišimui', aiškėja ir Lietuvos li
nkimas. Ikišiol Amerikos lie
tuviai eferbo s ie tuvos laisvės 
reikale kiek išgalėdami, nors 
aiškesnių savo darbo pasek1 

mių nematė Amerikos Lietu
vių Taryba per savo atsto
vybes Washingtone ir Šveica
rijoje. Dirbo ir dirba kiek tik 
buvo galima; išnaudojo ir iš
naudoja visus gadimus budus, 
kad atstovaujamų nuomones 
išreikšti ir troškimus link 
Lietuvos ateities jvykdinti. . 

Ne vien buvo ir yra" daro
ma, kad Lietuvos klausimą 
teisingoje šviesoje persta-
čius, bet tokios pat pastangos 
buvo ir yra dedamos, kad 
Lietuvos laisvės priešų žing
snius .sekti. 

Jau daug kartų buvo visuo-
< menei pranešta, per spaudą 

ir prakalbas apie Lietuvos 
priešų vokiečių, lenkų ir rusų 
užsimojimus Lietuvą paverg
ti. Kada atstovams jiegų pri-
truko,tuoj kreiptasi į visuo
mene, prašant išnešti tam tik
ras rezoliucijas, protestus, 
rinkti parašus ir t. t. Mūsų 
kolonijos visuomet pildė vi
sus nurodymus ir energingai 
prie darbo stojo. 

Šiandien vėl susidarė ap
linkybės, kurių pergalėjimui 
reikia visas mūsų jiegas su 
koncentruoti. Paaiški, kad len
kų ir rusų judėjimai, užsimo
jimai ant Lietuvos laisvės 
dar nepergalėti, ypae, kad 
minėtieji priešai pastaruoju 
laiku savo akciją padidino ir 
pagreitino; naudoja stebinan
čius budus Lietuvai pragai
štingą tikslą atsiekti. 

Lenkai suorganizavo legi-
jonus — arba, geriaus sa
kant, užpuolikų gaujas — ir, 
po priedanga neva Lietuvos 
nuo bolševikų apsaugojimo, 
veržiasi Lietuvon, kad ją už-
griobus, taip kad taikos kon
grese galėtų pasirodyti, jog 
jau jie ,"4uri visas polskas 
teri tori jas" po savo fiziška 
kontrole ir, savaimi aišku 
Csą, kad jos turi ju rankose 
likti. 

Anglijoje ir Prancūzijoje 
lenkų agentai jau suspėjo su
daryti mums neprilankiąt opi
niją — nuomonę, kad Lietuvą 
prie Lenkijos prijungti. Ant 
tiek jau spėjo suklaidinti Lie
tuvos reikalus, kad Anglijon 
ir Prancuzijon nenorima mū
sų atstovų įsileisti. Minėtų 
valstijų atstovai Amerikoje 
atsilankiusiems nnisų atsto
vams mėgina nurodinėti, kad 
Lenkija be Lietuvos butų per 
silpna, Jų supratimu vargiai 
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ferencijoje Stokholme, paga-
liaus šešių Čiurlionies paveik
slų nuotraukas. 

Paskleizdamas tas paveikali-
nes atvirutes Kopenhageno 
Komitetas darė dvilinką nau
dą:' ir svetimtaučius supažin
dino su Lietuva, ir pinigus 
gautus už atvirutes sunaudo
davo belaisviams. 

Kopenhageno Komiteto ve
dėjas buvo p. Sivickas, jei ne
klystame, protestantas. Drau
ge su juo dirbo katalikų teo
logas Enrikas Žilevičius ir jo 
sesuo Julija Žilevičiūtė, kuri 
dabar mokinasi ftv. Uršulės 
vienuolyne, Šveicarijoje. Ma
tyt tie trys žmonės labai įvai
rių pažiūrų mokėjo sutarti ir 
dirbti naudingą darbą išvien. 

Kopenhageno lietuvių ko
mitetas oficijališkai buvo pri-
skaitytas prie Danijos Bau-
donejo Kryžiaus. Dėlto ture* 
jo teisę, susižinoti su belais* 

begu jos įstengtų susitvarky
ti ir kad geriausias išėjimas 
— jas suvienyti/ 

Bušų agentai taipgi minėto
se valstijose dirba išsijuosę, 
ka Lietuvą po Rusijos jungu 
sugrąžinus. V 

Tarybų Pild. Komitetas 
Washingtone dirba ir dirba 
visomis jiegomis, kad priešų 
intrigoms už akių užbėgus. 
Pastaromis dienomis įteikta 
ant rašto memorandumas Vai. 
Departamentui, Senatui ir į-
vairiems ambasadoriams pro
testas prieš mintį ir pastan
gas Lietuvą prie Lenkijos pri
jungti; prieš lenkų pastangas 
veidmainišku būdu Lietuvą 
užgrobti. Nušviesta lenkų 
pienai alijantų jėgas savo juo
do tikslo atsiekimui įkinkyti 
ir paga liaus dar kartą nuro
dyta reikalas Lietuvos nepri
klausomą valstiją sudaryti. 

Taip-gi šiandien vėl įteikta 
Amerikos valdžiai ir ambasa
doriams ilgokas raštas — me
morandumas, kuriame nuro
dyta lietuvių ir Lietuvos gy
ventojų troškimai ir siekimai 
— prisidėjimas sulenkėjusių 
lietuvių ir žydų,prie" valstijos 
Tarybos, susivienijimas visų 
politiškų partijų Lietuvoje, 
sudarymas valdžios ir išrinki
mas ministerijos. Perstačius 
visą dalykų stovį dar kartą 
prašoma pripažinfi Lietuvą, 
kaipo nepriklausomą valstiją. 

Mūsų atstovai Washingtone 
i r mažiausios progelės nepra
leidžia ir nepraleis Lietuvos 
laisvės reikale nepaklabinę. 
Bet atsižvelgus į laiko trum
pumą, į priešų didinamas pa
stangas mūras reikia dau-
giaus jiegų,v reikia lietuvių 
balsą smarkiau pakelti; reikia 
kad, kiekviena kolonija, kad 
kiekvienas Metuvos sunūs ir 
duktė pasakytų ką mano apie 
priešų pastangas jų tėvynę 
užgrobti; privalo dabar savo 
lupomis išreikšti ko jie trokš
ta del Lietuvos. 

v 

Dar kartą yra reikalinga, 
kad jų balsas pasiektų Senato
rius, Kongresmanus, Vals. 
Departamentą. Amerikos 
valdžia su prezidentu Wilsonu 
priešakyje stovi už teisybę, 
už žmonių teisės, todėl tegul 
dar kartą jiems būna parody
ta ko ištikrųjų Lietuvos su-
nai ir dukterys trokšta del 
savo tėvynės, kokios yra lie
tuvių teisės ir kas Lietuvai 
šventai priklauso. 

8avo mintis galima ir reikia 
išreikšti draugijų susirinki
muose, mas-mitinguose rezoliu
cijų ir protestų formoje. 

Lietuvių Inform. Biuras. 
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,'Lietuvių Darbininkų Kalen
dorius 1919. Išleido Lietuvių 
Darbininkų ^ Sąjunga 242 W~ 
Broadtvay- So. Boston Mass. 

Kalendoriaus storumas, s di-
dūmas ir išvaizda tokia pat 
kaip pernai, tik popiera šį
met blogesnė. Gerai parinkti 
ir skaitlingai paveikslėliai žy
miai nukentėjo de) popieros 
pigumo. ' 

Šįraetiniame Kalendoriuje 
yra daugybė teilių p. J . K., 
Jakšto ir Gudienės. Ilgujrių ir 
žodžių turtinga įvairybe atsi
žymėjo Gudienės eilės: "Lie
tuva: pavasarį, vasarą, rudenį 
ir žiemą. 

Prozos straipsnių yra daug 
iš įvairių molialų: istorijos, 
madicdnps ir t. t. Bet vjpatin-
ffiijtvtrbus yra ifcj^inji f ' J to -

AMERIKOS OPINIJA IR 
TAUTC" LYGA. 

Laisvųjų Tautų Lygos Drau
gijos prezidentui N. Hapgood 
atspausdinus programą, Tau
tų Lygos idėja Suvienytose 
Valstijose0 inėjo į tikrąją vagą. 
Toji Draugija, deda pamatus 
" tv i r tą ja i " lygai, kuri butų 
kaipo kongresas susidedantis 
iš įvairių atstovų. Prie tokio 
jos sutvarkymo prieitą ištyrus 
priežastis, kurios veda prie 
karės. Programe išvedama pa
matinė mintis, jog pagal seno
sios tvarkos, kad išsilaikyti, 
tautos rėmės ant savo pavie
nės pajėgos ir dėlto jos buvo 
priverstos prie užkariavimą, 
dabargi, naujo ju žvilgsniu, pa
vienių tautų saugumas prigu
lės nuo visi} tautų, kurios pri
guli prie lygos ir užkariavimų 
nereikės. 

Prieš keletą savaičių, trys 
ar keturi senatoriai kritikavo 
prezidento taikos politiką. Toji 
jų kritika netik kad iššaukė 
Senate didelę paramą prezi
dentui, bet beveik prispyrė 
mesti šalin visą agitaciją, kad 
siųsti specijalę misiją į taikos 
konferenciją "kad daboti pre
zidentą'' kaip jie sakė. 

/Tas judėjimas republikonų 
(opozicijos) pusėje privedė 
prie to,jog jei šnekama atmes
ti priimtą tradiciją,kad atiduo
ti partijos valdžią į rankas se
nesniųjų senatorių ir kaikurie 
grupės nariai pavasaryj per
taisant partiją,gal būti negaus 
vadovauti, nors kitaip jie butų 
-gavę. Visa žalis pasipriešino 
prieš pasikėsinimą pavergti 
tautos reikalus, paeinančius iš 
Prezidento užrubežio politikos 
savo partyviškiems reikalams. 
Beveik nei vieno laikraščio 
redakcijos straipsnis nepriė
mė senatorių užsipuldinėjimo. 
Lovvell, Harvarde, universiteto 
prezidentas sakė, jog senatorių 
užsipuldinėjimai labai toli at
silikę nuo mūsų dabartinės ša
lies dvasios. Buv^s prezidentas 
Taftas taip-pat stengės perser
gėti priešingus,sakydamas, jog 
jie veda savo partiją prie pra
žūties ateinančiuose rinkimuo-

ir taip darydami sukels se 
prieš save viso svieto revoliu
cijos jėgas, Taftas yra vienu iš 
karės Darbo Bordo pirm., 
stovi už Tautų Lygos idėją ir 
už Wilsono Taikos programą. 
Nicholas Murray Butler, bu
vęs republikonų kandidatas ] 
vice prezidentus ir žymiausias 
apozicijos vadas New Yorko 
valstijoje, griežtai atmetė už-
metinėjimus, buk jis buvęs 
priešingas \Vilsono užrubežio 
politikai. 

Nepasisekė ir pasistengimas 
iškelti neva tai nepatogumus 
del galinčių kilti nesutikmų 
tarp Wilsono ir Anglijos 
link "marių laisvės", ir pasi
naudoti iš Amerikos patrijo-
tįškų persitikrinimų del Mon-
roe Doctrinos ir tautiškos ne-
prigulmybės, kurios neva pa
liestų Tautos Lygą. Iš ki
tos pusės, tie, leurie bandė 
šį dalyką remti nerado žmonių, 

(Pabaiga bus). 
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Žodis "Good-By" užbaigiant kalbą per 
telefoną reiftkia netiktai mandagu
mų .tarpe kalbėjusių, bet ir ženklą 
kad jau kalba tarpe juodviejų pa
sibaigė, ir jau tą liniją galima kam 
kitam vartoti. ^ 

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

i 
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AMERIKA SIUNČIA JUDA-
MŲJŲ PAVEIKSLŲ Į 

RUSIJĄ. 
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kitko ten randame Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Parti
jos programą ir K. Vidikaus-
Uo straipsnį "Priemones ve
dančioji darbininkus prie švie-
seeuė8 ateities*r. 

Prie ilgokų straipsnelių pri
dėta dang #mulkių, naudingų 
įinilčių.' Sustatytojai į tarpus 
rinitų raštų iizjprie galo iš
barstė dau$ sveikų ir padorių 
juokų. 

Šitas "Darbininkų" Kalen
dorius bene tik yra geriausias 
iš visu. >į|Įiet išleistų Am$ri-

Suv. Valstijų žemdirbystės 
departamentas įteikė visuo
menės informavimo komitetui 
pasiųsti į Rusiją ,viršum dvi
dešimt judamųjų paveikslų, 
kurie aiškina žemdirbystę, ke
lių taisymų ir miškų auginimą 
šioje šalyje. Tai pasielgta pra
šant Rusų prijurinės žemieti
jos, kad nušviesti žemdirbystės 
veiklumą Amerikoje. 
Rusai, prašydami iš Amerikos 

judamųjų paveikslų tarp ko 
kito sako: 

"Rusiją, kaipo galingą val
stiją, ekonomiškais pamatais 
galima atstatyti tik išvystant 
jos produktyves pajėgas. į Tai 
atsiekti galima tik pritaikant 
kiekvienoje išdirbystės šakoje 
* naujausios mados mašineriją 
ir darbo budus. Taip kaip dau
guma mūsų žmonių. }rpatingai 
kaimiečiai, nėra pilnai prisi
rengę pritaikinti pažangesnes 
priemones ir moderniškas ma
šinas. Gerai organizuota pro
paganda, žemietija niano, yra 
vienas svarbiųjų reikalų šiame 
laike. Svarbiausioji tokios pro
pagandos dalis yra judamieji 
paveikslai, aiškinanti įvairius 
industrijos ir žemdirbystės 
prietikius, paveikslus įvairių 
mašinų ir įrankių, kaip jais 
naudotis ir p. To viso negali
me laukti iš niekur kitur, kaip 
iš Suv. Valstijų. 1# kuo grei
čiau mes tų dalyką galėsime 
gauti, tuo didesnė iš jų nau-

Filmos, kurias Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departamentas 
suteikė vartoti Rusijoj apima 
sekančius dalykus: 

Galvijų ir avių ganymas 
tautiškose giriose; lentų piovi-
mas pietvakarinėse valstijose; 
lentų piovimas iš lodgepole pu
šų Arapahoe tautiškose girio
se; tautiškos girios, kaipo pa
silinksminimo vietos; darbas 
miškų išdirbystės laboratorijo
j e ; apsaugojimas nuo išplovi
mo ir sodinimas medžių tautiš
kose giriose; statymas cemen
tinio šilo*, statymas mediniais 
langais siles; kooperatyvis 
karvių bandymas; nuo vilnos 
iki drabužio; vištų auginimas; 
Dėdės Šamo kiaulių auginimo 
kliubų darbas; kooperatyvis 
ųogu auginimas šiaurytuose-
prie Ramiojo vandenyno; ban
dymas cįpiento tiltus statant; 
cJirbimas kejįu/įi «m^ i tp , |yjr 
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DIDELIS KATALIKIŠKŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIU 

AGENTŪRAS. 
Užlaikome [vairių katalikiškų 

knygų kaipo dvasiškų, taip ir isto
riškų ir rožančių, škaplierių, toy-
želių ir šiap įvairių religiškų daig
tų. Užrašome katalikiškus laikraš
čius, ypatingai: 
Dienraštį "Draugą" . . . . . . , $5.00 
Kas antradienį "Darbininką" 3.00 
"Moterų Dirvą" i 50 
ir taip toliau. 

Čia nekurias knygas įvardiju. 
Jeigu nebus įvardytos tokios, ko
kios tamstai reikia, reikalauk K* 
taliogo. 
1. Apie Apšvietę, pusi. 6Q . . .25 
4. Hucklcberry Finnaa 75 
6. Karės Baisenybės Lietuvoje .25 
8. Oliveris T\vistas $1.00 
9. Patarlės ir išminties grū

deliai : . . . .25 
39. Lietuvos istorija .30 

Ta pati drūtais apdarais . . .40 
40. Trumpar Šv, istorija 30 
41. Plati Šv. istorija, Seno ir 

Nauji įstatymo $1 
42. Trumpa Lietuvių kalbos 

gramatika 40 
43. Krikščioniško Mokslo Ka

tekizmas" 15 
44. Krikščioniško Mokslo Ka

tekizmas 25 
15. Bcn Hur istoriška apysa-
f kn * 1 9t 

Gražiais audimi apdarais $1.50 
18. Evoliucija ne revoliucija.. .40 
71. Quo Vadis, pusi. 302 . . $3.00 
74. Sociologija 35 
75. Socialistai '. 10 
4^7. Pažinkime socijalizmą .^ .10 
23. Tiesos Žodis Socijalistam/ .10 
350 Kaip Rašyti Laiškus, lie

tuviškai ir angliškai kalbose 
tiktai 75 
Gražiai apdaryta $1.00 

294. Moteris ir Socializmas 
žiūrint į šiuodvi iš filozofi-
jos keres 50 

45. Lietuvios Himnas . . . . .30. 

MALDAKNYGĖS. 
Pamaldų Vainikėlis 40 

Apdaryta .60 
Breviorėlis 60 
Skuros apdarais $1.50 

Mažas Aukso Altorius $1.50 
Baltais apdarais $1.80 
Minkštais skuros apdarais $2.75 

Vainikėlis $$t25 
Pulkim ant kelių ' . . $1.50 
Pulkim aut kelių $1.85 
Pulkim ant kelių $2.00 
Pulkim ant kelių $3,50 
Pulkim m kelių $$,00 
Kautie%op skuros apdarais $4.25 

Pinigus su užsakymu siųtkito 
kartu neaant vieno doliario ver&os 
galima siųsti kraaos lenkleli«Įa. 

Kataliogus siunčiame reikalau
jantiems dovanai. 

Siunčiant pinigus ar laiškus, 
reikia adresuoti 

ar 

TFimi ttrmiii 
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Lietuviai Amen 
DETROIT. MICH. 

Sausio 9 d. Tautos Fondo 
93 skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą. Narių atsi lankė 
nemažai. Taip-pat atsi lankė 
ir ypatos, kurios buvo pasi 

ATHOL, MASS 

Naujų Metų vakare , ty. 1 d. 
sausio, 1919 m., Tautos Fon
do vietinis skyr ius buvo su
rengęs didelį vakarą. Vaka
ro rengime ypae pasidarbavo 

žadėję laike prakalbų ja iau- lpp . K. Sadelskas i r J . Gailiu-
koti Tautos Fondui . nas . Buvo suloštas veikalėlis 

T a š k u i buvo išduota trum- i "Nepadė jus nėr ko k a s t i " , 
putė a t ska i ta iš buvusių p r a - Į V i s i a r t i s ta i - mėgėjai savo 
kalbų, sausio 5 d. Iš atskai- į roles atliko pagir t inai . J . Gai-
tos paaiškėjo, kad per prakal - j l i ^ a s , žydo rolėje, namažai 
bas Dr. J . J . Bielskio aukų su- Į pri juokino publiką. Baigda-
r inkta du tūkstančiu dol.. To- , mi lošti visi lošėjai gražiai 
kiu būdu kata l ika i "subyf i - padainavo. Publ ikai dainos 
n o " liberalus. Girdėjau, kad ta ip pat iko, kad delnų jjloji-
Hberalai per du mėnesiu su-! mais išaukė a tkar to t i . Apar t 
rinko apie tūkstant į dol, o ka- į to b u t o d a r deklemacijos i r 
talikai per vieną valandą, lai- i kitokie programo pamargini-
ke prakalbų, suklojo du tuks- j mai. Žmonių buvo pi lna sve-
tančių dol. Dar manoma su-j tainė. Visas pelnas y r a ski
ri nkti daugiau. ' r i a m a s Lietuvos laisvės reika-

_ „ • , t lams. Girdėjau, kad pelno Ii-
'? \,\- ™ * m , u \ L-1 ko 35 dol. * Vveiu *9 kuopa laike susirin- , , . , . • * *• i Gruodžio pabaigoje, praei-

kimą. Susir inkime buvo svar- t ų m e t ^ p a s i m i r ė ^ ^ H 

styta daug reikalų. Nu ta r t a , ^ angX&Sf savininkas Wind-
atnaujinti vakar inius kursus, ^ H o u g e v i e š b l | i i a N o r s 

nupirkt i naujų knygų Į vyčių b u v o n e k a t a l i k a s , bet turėjo 
knygyne ir išrinkti komisiją g ^ [r p r a k i l n i ą g i r d į P a s 

knygyno prižiūrėjimui. , » visados dirbdavo lietuvės 
Pagirt iną, kad Detroito jau- merginos ir išdirbdavo po 

nimas darbuojasi . daug metų. Visi darbininkai 
Lietuvos Sunūs. ti girdavo. Buvo blaivus ir 

linksmaus budo. 

W A T E R B U R Y , CONN. j Sausio 5 d., šių metų, gerb. 
• • mūsų klebonas, kun. A. Pet-

8io miesto katalikai lietuviai j a r it i s i šdavė-parapi jos stovio 
Šiandien j au padarė raštus j atskaitą. Paaiškino daug da-
(deed) nupirktam namui para- lykų. Iš rapor to pasirodė, 
pijos pr ieglaudai našlaičių, ku- kad nors per metus buvo daug 
rioje jau S vaikai y r a prieglau- j išlaidų, bet už tai Atholio lie-
doje jau net nuo gruodžio 18, j tuviai tu r i įtaisę gražią kle-
11)18. t , : : i padarė daug boniją, kurioje supi rk ta visi 
našiai « \ ra likę tik be į reikalingieji rakandai . Ne-
tėvo be m >-J , (I Ii t i v i s a i be žiūrint ant didelių išlaidų, 
tėvų. Vi-oiijiio kl.'» jr.ns j au nuo ; praei tais metais, d a r parapi-
kelių metu pienuoja ką reikia įjos ižde tur i 12,000 dol. Ath-
daryt i , kad užbėgiis už akių tai olyj parapijonų, kur ie moka 
baisiai nelaimei, kad dauguma į mėnesines, y ra netoli 400. Pu-
našlaičių lietuvių, papuldami t į sė parapijonų jau išmokėjo 
protestantų prieglaudas nega- ext ra po 25 dol. Tikimasi , 
na kad ištautėja, bet kas ar- kad ki t i .pabaigs mokėti ,šį-
šiausia t ampa patys nekatali- met ir tokiu būdu dar padidės 
kais. Klausdamas pa tar t ies Į parapijos iždas. Ateinantį 

siminas, J . Baronas, S. Mieke 
vičius, J . Kučinskas. M. Ne-
nar tas , J . Mališauskis, D. 
Rimkus, J . Dambrauskis , J . 
Valaika, A. Savickas, J . Spū
dis, J . Činga, A.' Misiuniukė, 
L. Krištaponis , J . Krasauskas , 
J . Sidaravičius, J . Gražinskas, 
J . Janka i t i s , M. Radžiūnas, A. 
Pociūnas, J . Su tkus , J . Gruz-
dis, K. Lipeika, J . Beliauskas, 
A. Šepšinskas, B. Raudonienė, 
P . Lukšienė, D. Šukys, J . 
Cvilkevičius, P . Brazinskis, A. 
Pocius, J . Jasa i t i s , J . Griska, 
M. Mart inkus, M. Morkus^ D. 
Tumas, J . Gaudesius, J . Mi
kužis, J . Višniauskas, J . Sta-
ponavičius, B . Bendikas, S. 
Gaufliešius, J . Plungis , P . Ma-
lašius, K . Buza, J . J ankūnas , 
P . Padagas , J . Norbutas , M. 
Šmitas, J . Ambrazas, R. Kliu-
činskiutė, A. Labunas , J . 
Čemgalis, A. Luckus, K. Kvis-
lis, P . Varnelis, K. La viekas, 
J . Juodkoj is , A. Vagnienė, K. 
Raulinait is , S. Žemaitis, K. 
Lurkis , A. Ciperis, K. Pauli-
kas, A. Tikuišis, J . Malaškevi-
čius, S. Palčinskas, V. Vely-
vis, K. Baniulis, J . Šimkus, J . 
Rusteika, K. Surplis, M. Šerk-
snis, J . Zalepukas, J . Zarom-
ba, M. Ivanauskiutė , S. Lignu-
garis , B. - Mulenauskas, J . 
Vaitkevičius, P . Kvietkaus-
kas, M. Linkevičius, F . Zub-
rickas, Z. Lukšienė, V. Tamu
levičius, S. Kuzmickis, K. Ku-
niutis, S. Domilevičius, J . Kr i -
vickis, A. Radzevičia, J . Va
lavičius, J . Rilas, J . K r ūkas, 
J . Pinčius, P . Abrai t is , J . Va
lavič ius , D. Laur inas , A. Gap-
šys, K. Brazait is , J . Baršys, V. 
Gapšyš, J . Matušait is , P . Ba-
liunas. 

A. Savickis $1.50. Kitos 
smulkios. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
ŽEMAIČIŲ KRAŠTAS. 

vyskupo dar pernai gavo atsa
kymą štai tokj : " D a r y k ką iš
manai, kad kokiu nors būdu iš
gelbėtum nuo pražūt ies sie
l a s " . Galutinai pasikalbėjęs su 

pavasarį mūsų klebonas žada 
pradėti s ta tyt i n a u j į bažny
čią. J e igu atholiečiai subruz 
ir sutar t inai dirbs sykiu su 
klebonu, ta i gal ima tikėties, 

Apaštalystės Mjaldos Promote- kad grei tai sulauksime ir nau-
riais nusprendė įsteigti Švento jos bažnyčios. 
,) uozapo parap i ja i nuosavą K. G. 

o-
O 

ELIZABETH. N. J . 
prieglaudą. Pasi taikė gera pro 

a visai a r t i mokyklos nupirkt i 
namas su dideliu daržu, kuria
me gyveno ligšiol dvi šeimyni; I (Pabaiga) 
sulygo užmokėti 5,500, vieną y . Zavadskis, A. Kuzanas, K. 
tūkstant i j au įmokėjo, padarė p i u n g ė , J . Pozas , J . Šidlaus 
raštus ir inkorporavo po šiuo 
užvardinimu: St. Joseph ' s 
Lithuanian Aid Association. 
t. y. Švento Juozapo Lietuviu 
Labdarybės Sąjunga. Apašta
lystės Maldos Promoter ia i pa
darė sugestiją rinkti aukas ap
rūpinimui našlaičiu. Ypač ka
talikų draugijos dČda aukas 
i](blogiausia, kadangi tėvai, ku 
riij bent po vieną y ra užsiliku
sią,' gali eiti j darbą pavedę sa
vo vaikučius prieglaudai, i r 
kiek galėdami, sutaupinę nuo 
savo pragyvenimo, teikia pa-
gelbą prieglaudai ir savo kūdi
kėlius gali at lankyti ir sura
minti. Laike pačios epidemijos 
vietiniai kunigai, būdami užim
ti ligoniais ir mirštančiais , ne
turėjo laiko nei pagalvoti apie 
našlaičius, ta i net du kūdikiu 
tapo išvežtu į Californiją, ku
riuos dabar advokatas E . J . 
F inn pasiryžo a tgaut i , nes su-
lyg Valstijos teisių, nįekas ne
t u r i teisės išgabenti našlaičių 
į k i tas valstijas be žinios ir 
leidimo vietinės valdžios. J i» 
pasistengs priverst i , kad su
gražintų. 

kas, M. Brazait is , J . Kazlaus-
kis, J . Unčiunas, C. Budrec-
kis, J . Zubrinas, A. Mankus, 
A. Banys, J . Bulvidas, J . Už
galis, P . Sueta, K. Valužis, J . 
Balandis, A. Morkis, J . Or-
lauskis, J . Gaina, J . Lapkaus-
kas, J . Vegela, A. Pe tkus , Z. 
Stasiulis, J . Balandis, K. Gu-
donis, F . Naujalis, V. Aidu-, 
kiutienė, J . Pankunas , A. Ba-
linskis, J . Grybas, J . Markū
nas, P . Markūnas , J . Stankū
nas, A. Peleckas, A. Mikučio-
nis, M. Kundrotas , P . Grigu-
tis, V. Nevulis, V. Grodeckis, 
A. Simaitis, K. Kepulis , K. Že-
meikis, J . Matulevičius, J . 
Dambrauskas , B . Balčiūnas. 

P o 1 dol.: A. Dargys , L. A-
laburda, J . Paulikevičius, J . 
Jančai t i s , P . Jančauskas , F . 
Superis, A. Kablienė, F . Pet
rauskas, Jr 'Vaičiulis, A. Re
meika, J . Čužunas, K. Meško-
nis, M. Markevičius, K. Pru-
šinskas, S. Jovaišas , M. Ka-
ralevičius, O. Baltromaitienė, 
M. Dilkevieius,' S. Ja ruševi 
čienė, V. Veįyeris, J . Lauce
vičius, A. Mišiukė, P . Vansa-

PaskutiniU metu, žmonių iš-
mitimas, užvis nuėstuose, da
rosi .kasdien nebepakenčia-
raesnis. Nežiūrint, kad šįmet 
javai beveik didesnėje Lietu
vos valstybės dalyje užaugo 
geresni, kaip pernai , pernai 
produktų kainos tik pusėje te
buvo, 'kaip kad dabar yra . Šie
met valgomųjų daiktų kainos 
auga nevien rytų Lietuvoje, 
kuri daugiau karo letenos y r a 
paliesta, bet ir' mūsų švento
sios Žemaitijos vakarų kraš tas 
nekiek tiems pafrontės kraš
tams nepasiduoda ir laipini; 
kainas augštyh kuo ne pir
miau. Visur priviso visokių 
plėšikų, kurie, pasirodo, esą vi
sai ne badopadaras , tik įvairių 
spekuliacijų auklėtiniai. 

Dam. Treigys. 
— 

GELGAUDIŠKIS, 
Naum. ap. j 

Buteliuką jauiumui • pakeitė 
kortos. Kiekviename kaime y ra 
susidariusios '* einikio1 ' kuo
pelės. Šventadieniais gabesnie
ji kai kurių kaimų kuopelių na
riai , pirmininkai, susimeta į 
centro kuopą. Posėdžiui pasi
baigus, ki tas išeina karvę, kitą 
gyvulį a r kokį daiktą pralaimė
jęs'. Del finansų ką bekalbėsi! 
Ūkininko sunūs visados nur 
griebs iš tėvo kokį centnerį. 
Mažturčiai nemaž neatsi l ieka: 
jie sunkiai uždirba skatikų pei 
visą savaitę. 

Inteligentų pas mus kaip i r 
nėra, a r bent nesigirdi. O rei
ktų jų, kad d rauge su kunigais 
griežtai ^pasmerktų i r tuos, 
kurie duoda prieglaudų korto-
fi. 

Narkunų Antanas. 

LIETUVIU BELAISVIŲ SĄ
RAŠAS NO. 7. 
Stargard fomm. 

Andis Jurgis, Sokonis, Jezno 
valčš., Trakų aps., Vilniaus gub. 

Rakąs Vladas, Virbotų sodl., 
Ukmergės 

Dabušjų 
Vilniaus 

Varniškių 
Vilniaus 

s 

Vazgalių 

i > \ 

Balniskių parap 
apsk., Kauno gub. 

Rakauskią Juozas, 
sodž., Maletų valšč 
apsk ir gub. 

Rakauskis Kasys, 
sodž,, aMletų. vaiši? 
apsk. ir gub. 

Raščauskas Petras 
viensėdis, Antaliepes valsč., Du
setų parap., Ežerėnų aps., Kauno 
gub. 

Raudonikis Antanas, Daugirių 
sodž., Pabiržės valse., Panevėžio 
apsk., Kauno gub. 

Raupis Jonas. Anknistai Fri-
driehštadto apBk., Kuršo gub. 

Raupis Kazys, Čeičių sodž.. 
Rokiškio valsč., Kauno gub. 

Ravoš Adomas, Knistuskių sodž., 
Varėnų valse., Vilniaus apskr. ir 
gub. 

Rimša Antanas, Sedarų sodž., 
Suvalkų apsk. ir gub. 

Ramygaila Kajetonas, Kražiai, 
Raseinų apsk., Kauno gub. 

Rimkus Stasys, Purvėnų sodž., 
Viekšnes valse., Šiaulių apsk., 
Kauno gub. 

Rimša Antanas. Sedarų sodž., 
Galėnų^ valse., Riezieos apsk., Vi-
tebtko gub. 

Rimšys Viktoras, Šleipinių sodž., 
Joniškio pačtas, Kauno gub. 

Rinkevieius Romas, Vilnius. 
Ruduekas^Balys, Miėiunai. Ju-

žh\]\\ valš<;., Ežerėnų apsk., Kati
no gub. 

Razgadauskis Julius, Žcmeiių 
dvaras., Pagirių valse-. Kauno 
gub.1 ^"^ 

Ruzgas Gabrys, Slevėuų sodž., 
Kukutiškių vaisė., Svenčionų 
apsk., Vilniaus gub. 

Ruzgis Ado;:.;s, Menčių sodž., 
Kruopių valsč. , Telšių apsk., 
Kauno gub. 

Sakalauskis Mikas, Maišinų sod., 
Rudamino valšč., Kalvarijos ap., 
Suvalkų gub. 

Samujeyskis Pi*anas, Pakalniš
kių sodž., Plokščiai, Suvalkų gub. 

Skalskis Julius, Ukmergės apsk., 
Kauno gub. 

Skeivcris Kazys, Jakelių sodž., 
Adutiškio valse., Vilniaus gub. • 

Sfeirelis Pranas, Jaielių sodž., 
Adutiškio valšč., Vilniaus gub. 

Skivelis Aleksandra, Kurčiunų 
Sodž., Rokiškio valse., Kauno gub. 

Strašunas JonaSj Kauno gub. 
Stukonis Martynas,' Skymcs 

valšč., Šiaulių apsk., Kauno gub. 
Surgelis Antanas, Antakonių 

sodž., Gelvonių valse., Vilniaus 
apsk. ir gub. 

Survila Alfonsas, Vidžių mies
telis, Ežerėnų apsk., Kauno gub. 
• Survila Izidorius, Suvalkių gub. 

Svilna Juozas, Biržių valšč., 
Panevėžio apsk., Suvalkių gub. , 

Šalučka Jonas, Veliuonos valšč., 
Panevėžio apsk., Kauno gub. 

(Daugiau bus). 

ATONIC 
isjGtfiEi iizr&t*vi* 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
siai vaistas tavo skilviui yra EATO-
NTC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

AR TU NESIJAUTI 
• 

IlIlIlIllIllIllIlflIBIIIIIilIIIIlIllIilIlIlIlIiSfltS 
^ ^ S P ^ VARPAI 

ATMINČIAI TARPAI 
McShanne Bell Foundry Co. 

Baltimore. Md.. V. S. A. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflli! 

. 

_• i. 

Ar tu retkarčiait jauti užkai
tusį veidą? 

Ar tavo akys pametė savo link
smumą! 

Mes turime, tikra sveikatos gai
vintoją ir toniką 

PARTOGLORY 
kuris sustiprins 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal-
Į tunuotų, resvų, krin t an
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tąs daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra-
d€si 

tavo 
l 

Ii vartot mūsų su-
_taisytus plaukams vais-

kraują ir tus "Dermafuga . Geresnių plaukam 
nervus. Partoglory yra tonika,, " J ^ ^ L ^ T a d a ^ " ^"kad T, 
Kuris padeda teubudavoti tavo si- vo plaukai bus tankus, švelnus i 
« kuna, sugražina tau drutum, ^ S S Ą . T j & T O ^ 
ir pripildo tavo gyslas geru krau- o plaukai niekad daugiau neslinks 
J l l . 

afu matugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
ažvardytą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. »-» 
F. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 

Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 

Jis sudrutina ir paakstina tavo iea pats gali turčti dar dailesnius I 
nervas priduodant jom. tokiu cle- J ^ t a T a E S g l S S ^ m p u į " 
mentų, kokios >Ta jei reikalingos. Pnsiųsk 10c stampomis persiuntimo 

r> . .̂, , . -. ;*ių, gausi išbandymui dėžutę "Der 
Partoglory yra tas visiems ži

nomas Elixir kuriH yra vartoja
mas visur, yra tai neturališkas 
gaivintojas sveikatos. Mes ap-
alikome daugybes laiškų nuo žmo
nių kurie mums praneša kaip ste
buklingai Partoglory jiems pa
gelbėjo ir dėkodami mums reko
menduoja kitiems. 

Butelis Šio Elixir kainuoja tik
tai vienas dolieris. Del patar
navimo žmonijai mes siunčiame 6 
butelius už 5. dolierius. Visus 
laiškus ir pinigus reikia siųsti tie
siai į ' (G. 10) 

APTEKA PARTOSA. 
160 Second A ve., 

New York, N. Y. Dep. L. 4 

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI. 

Padarykite savo liuosa laika 
brangiu. 

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

Dr. LE0NARD C. BORLAND 
Gydytojas Ir Chirurgas 
209 SO. STATE STR. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 Iš ryto. 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

t 

GYDYTOJAS DR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchigan A ve. 
Adynos 8:30 iki 9 i6ryto — 1 
iki ? po pietų — 8:30 iki 8:30 
•akare. Nedėliomis nuo/ 10 

iki 11 tSryto. 
« • • " • • • * - • • • " 

S » « « » « « • • ! • » » » ' • » » » » » * • ' » » » « . ' * 

L I E T U V I A I . 
kurte Jdomaujate uke, įkaitykite ir 
pUtlnklto Tlenintėll akte lalkraitj 
-AMERIKOS UKININK4M . 
, Kreipkitės sekančiu adresn: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Boz 96, 

HART, MICHIGAN. ' 
— — — — m — _ — — — — » — — « — ^ ^ — — 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telef Inas McKinley 57$4 

• Y D O VISOKIAS LIGAS ,,. 
S4i7 South Western Boulevard 

Kampas W. SK-tos gatvės 
« • • • • • • • • - - • - « • • . » mįį 

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIH 
Resid. 088 So. Ashland BĮ v. Chicagr 

Telefonas Haymarket 2544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

iiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Telefonas Boulevard 717» 
DR. P . Ž ILVITIS 

i** 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
3315 South Halsted. Gatvė 

CHICAGO, ILL. 
• : < 

PAIEŠKO. 
raioikau brolio Jono Žitkaus, Kali

no gub., liaseinių pav. Batakių par., 
Minkštučių sodos. Pirmiau gyveno 
Chicago. 111.. o-<įabar keturi mėnesiai 
kaip jis prapuolė. Gavau laišką nuo 
vieno draugo, buk jis mirte Minnaa-
polyj, aiinn. Bet nėra tikpų žinių, 
or jis nhręs ar gyvas. Prašau pa
čiam atsiliepti, ar kas žinote, malo-
lončsite pranešti, už ką tariu ačių. 

Frank žičkus, 

Insitaisykit Gerą Muzika! 
Visi galite turėti gerą muziką savo namuose 
ŠIAIS laikai* ir nemokantieji grajyti ant mnzikaiiU instru

mentų gali ingyti tokių instrumentų, kurie groja visokius 
dalykus ir dainuoja visokias dainas, šita grojama mašina grafa-
fona, mes pasiūlome cu penkiais naujausiais lietuviškais rekordais 
tiktai už $36.75 su prisiuntlmu. šita grojama mašina parodyta 
ant paveikslėlio yra pigiausia prekėje. Turi aišku ir švelnu balsą, 
ir grojina 10 ir 12 colinius rekordus. 

& - • » " • • • • • • • • ' 

ALEX. MASALSKI 

GRARORIUS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a i 
laidotuves ko-
pigiausial. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

| 
Taipgi dides

nę dalį grabų 
patys dirbama 

3307 AUBURN A V I . 
Telephonas Drover 4110 

i 

<MĄ5TER 5Y5T01 
Mokykis Kirpimo ir Designmg 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokiu 
mas paadrys jus žinovu J trumi 
laiką.. 

Mes turime didjiausius Ir geriat 
sius kirpirao-designing ir siuvlr 
skyrius, kur mes suteiksim* prakt 
ką, patyrimą, kuomet JŲS mokyiit 

Elektra varomos mašinos mūsų sli 
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti speclji 
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGNING SGHOOL 
J. P. Krasnicka, Perdėtlnls 

11S N. La Salle gat., prieš City 
Atsigaukit ant 4-to augito 

I k G. H. GLASER 
PR/VKTIKLOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 So. Morgan St.. Kertė SI 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

MoterLškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų * 

OFISO VALANDOS 
\ Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietį 

ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėliosi 
vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687. 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1020 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviška K latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; C—f 
vakare. Tel. Canal 41 f T 

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, clUj 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 
18th St , netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 10—12 tiįk\ 
ir €—8 vai. vakarais. Telefoi 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 2412 8o. 
Street 

VALANDOS: b—9 ryto tiktai. 

961 
: : -

Dr. M. Stupnii 
3109 So. Morsran Street; 

CHICAGO, ILUBOa 
Valandos:—8 iki 12 i i ryto: 
i po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonas Yards 60S2. 
mis nuo 5 iki 8 vai. 

: • : — . 

NAUJAUSI LIICTUVISKI REKORDAI: 
įdainavo Tenoras Mikas Petrauskas. 

Rekordai abiejų pusių, tai yra po dvi dainas kožnaa 
1. Lietuva, Tėvynė Mūsų ir TyTdai Nemunėlis teka. 
2. Birutė Ir Kur banguoja Nemunėlis. 
3. Sveiki broliai dainininkai i t Ko liūdit sveteliai. . 
4. Saulelė raudona ir Jojas diena. 
5. U i šilingėli ir š*ų nakclaly. (Dzūkiška daina). < 

Pinigus 286.75 ui grojamą, masina ir penkis naujausius lietu
viškus rekordus, siųskite Money Order arba registruotame laiške 
ant tekančio antrašo: 

8. P. TANIS, 1Ž83 VV0st 111-th Place CHICAGO, I L L 
+*L m^mm 

« 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z, V eželis 
LIETUVIS DElfTISTAS 

^alandoa: nuo 9 ryto iki 2 valų, 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUsl 
arti 47-tos Gatvės. 

IIIIIIII1I11I1IIIIIIIIIIIII1I1I11III1I111H1I 
I JOSEPH C. W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
20 SO. LA SALLE STREET 

_ Gj-venlmo Tel. Humboldt 2T 
3 Vakarais 2911 W. 22nd Straal 
E Tel. Rockwell 4980 
g CHICAGO, ILI* 
rmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiH 

84- i m » » < • • ! 

Y. W. RUTKAUSI 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose 
Ofisas Didmiestyj; 

tO W. WASHTNGTOBf 
Kambaris 808 

Tai. Central 5472 
Ofisas ant Bri 

S208 SO. MORGAM 
Tel. Yards 720 

Gyvenimas, S19 W. 12rd 
Tel. Yards 4481 

S2< 
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CHICAGOJE. 
• 

SOCIJALISTAI NORĖJO 
UŽVALDYTI DARBI 
NINKU KONGRESĄ. 

MOTERYS STOJA POLI 
TIKON. 

• Bet nepavyko jiems tas suo
kalbis. 

Chieagoje seka k* National 
Labor " kongresas, kuriame 
dalyvauja darbininkų unijų, 

. prigulinčių į Amerikos Darbo 
Federacija, atstovai. Suvažia
vo apie 15 šimtų atstovų iš į-
vairių valstijų. Tarpe tų at
stovų yra žymi dalis soeijalis-
tų bolševikų. 
* "National Labor" — tai 
nauja nesenai Įkurta tautinė 

-šalies politikos partija, kuri 
mėgins stoti lenktynėsna su 

t demokratų ir republikonų par
tijom šalies ir lokaliuose valdi
ninkę rinkimuose. 

Jau pirmą kongreso dieną 
v socijalistai radikalai atstovai 

susitarę smarkiai pradėjo sta-
tyties prieš didžiumą suvažia
vusių. Tuojaus jie iškėlė Moc-
ney paliuosavimo klausimą, 
paskui generali darbininką 
streiką, jei Mooney nebūtų pa-
linosuotas iš kalėjimo. 

Paskui ' j ie pareikalavo, kad 
Darbo kongresas padarytų re-
zoliusija, idant visi karės ine-

.in nubausti kalėjimu prasi
žengėliai butų paliuosuoti. 

ĮL Toliaus jie pradėjo jau 
trukšmus kelti, kuomet kon
gresas jų sumanymus pradėjo 
mesti į gurbą. Pagaliaus pa
aiškėjo, jog jie ne veltui kelia 
trukšmą. Susekta jų suokalbis 
iu tikslu apvaldyti kongresą 
ir jpttvig. Amerikos Darbo Fe-
derarijos organizaciją. Jei tas 
jiems butų nepavykę, tai turė
jo jie pasigaminę pienus Fe
deraciją suskaldyti. 
' Kuomet apie tai visa sužino
tą, kongrese pakelta suma
nymas nusikratyti soeijalistus 
bolševikus. Didžiuma balsų 
nuspręsta jų kelis šimtus pra
šalinti iš kongreso. T r tai tuo
jaus atlikta. 
. Reiškia, soči ja lietai čia pa
nešė tokį smūgi, kokio neturė
jo .visu laiku nuo laikinos san
taikos pravedimo. 

Bet jie nemano užsileisti. 
J ie mėgins išnaujo '• šturmuo
t i v kongresą. 

Paskui vyriausius jų vadus 
sekioja iederaliai agentai. Nes 
yra žinių, kad šios šalies bol
ševikai yra nusprendę suorga
nizuoti darbininkų "sovie
t u s " ir paskui statyti savo 
keterą prieš šalies vyriausybę 
}r visą tvarką. 

Moterys pilietės Chicagoje 
ėmė darbuoties, kad i alderma-
nus miesto tarvbon įstatvti ir 
moteris. Tam tikslui jau yra 
nužiūrėtos* ir kandidatės iŠ 6 
ir 33 vardų. 

Tai tik pradžia. Bus mote
rių kandidačių į aldermanus ir 
kitose \vardose. Tarpe moterių 
gi yra pasižymėjusių visuome
nėje veikėjų. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

» • • • ' i „i 

CHICAGOS IR APIBLIN-
KfiS L. VYČIŲ KUO-

PŲ DOMAI. 
«" i >' i i 

Lietuvos Vyėį# Cbieagos 
Apskričio metinis susirinki
mas įvyks nekėlioj, sausio 19 
d., 2:30 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, 
Town of Lake kolonijoj. 

Kuop'os lai pasistengia iš
rinkti atstovus. Valdyba. 

TEISINASI MAJORAS. 

Arcadia Hali Įvyko politiš
kas miesto majoro Tbompso-
no susirinkimas, kuriame kal
bėjo majoras, atsiliepdamas 
gyvu žodžiu j . piliečius, kad 
šitie jį išnaujo išrinktų majo
ru ateinančiais rinkimais. 

Už dabartine mieste nevyku-
sią tvarką majoras save patei
sino. Kalbėdamas jis suvertė 
viską ant kitų. 

Žinoma, jis kandiduos Į 
majorus. Bet ar bus išnaujo iš
rinktas,— tai jau kitas klau
simas. 

NUBAUDĖ MIESTO VAL
DININKĄ. 

Teisėjas Steik nubaudė John 
M. Kantor $100 pabauda už 
pergreitą važiavimą automobi
liu. - ' 

Kantor yra miesto nejudo-
mųjų turtų ekspertas. 

Jį areštavo poliemonas Pol-
laek iš West park policijos 
nuovados praeito gegužės mėn. 
31 d. 

Jo suareštavimui tuojaus 
buvo parūpintas warantas. 
f|et tasai kažkodėl kur buvo 
užsimetės. "VVaranta.s tad buvo 
atnaujintas. 

Kantor prisipažino, jog va
žiavęs pergreitai. Bet jis tai 
daręs, kad palikti girtus žmo
nos, kokie -paskui ji važiavo 
kitu automobiliu. 

IŠ TOWN OP LAKE 

Aukos Lietuvai. 

Aną dieną Tautos Fondo 
39 skyriaus valdybai suvedus 
visas aukas Lietuvos .laisvės 
išgavimui, pasirodė, kad jau 
suaukota $5,783.91. Išviso ^o 
aiškia f matasi, kad aukas su
ma nebetoli 10 tūkstančių. 
Dar nekurios mūsų draugijos 
nepridavė savos aukos, kurią 
pažadėjo, gi dar nekurie rin
kėjai tebevaikšto po lietuvių 
namus, rinkdami aukas minė
tam tikslui. Mūsų parapijos 
žmonės visuomet yra duosnųs. 
Tą paliudys, kada eis per lai
kraštį aukotojų vardai. 

Tebūna už tai jiems garbė. 
Vincas Stancikas, 

. T. F. sk. rast. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

TAIPGI MOTERIS. 

ATRASTA NEGYVAS 
LIETUVIS. 

\ Antradienio ryte lies 36-ta 
ir Halsted gat. policija atrado 
negyvą lietuvį Juozą Genuti, 
46 metų amžiaus. 

Pakirto jį gatvėje širdies li-

PILIEČIAI STOVI PRIEŠ 
AUGŠTĄ MIESTO 

BIUDŽETĄ. 

Peraugštam miesto biudže-
įtni, kuriam nėra iš kur pinigų 
feauti, priešinasi miesto pilie
čių organizacijos. Jos lygiai 
priešinasi sumanytam mokes
nių padidinimui. Sako, biudže
tas sustatytas be jokios apsi
skaitymo. 

Tas didžiai nepatinka mies
to tarybos finansiniam komi
tetui. 

Cbicago Bureau of Public 
Efficiency ir kitos piliečių or
ganizacijos nusprendė 35 mi-

j tjonų miesto biudžetą perkra
tyti, peržiūrėti ir prašalinti 
: i jwo lank nereikalingas išlai
dą*.- •• ••••• •*•**• •-—**• 

Kriminaliam teisme Chica
goje teisiama Mrs. llilda Ex-
lund už savo vyro nužudymą. 

Aną dieną liudijo policmo-
nai, kurie ją areštavo po nu
žudymo vyro. 

"Prižiūrėkite mano kūdiki 
c 

ir papenėkite j į" , pasakiusi 
ji policmonams, kuomet tie ją 
vetjė policijos vežiman. 

6 i tas " k ū d i k i s " tai buvo 
paprastas katinas. 

Iš to jau galima numanyti, 
kas per viena ta moteris. 

Vyrą lig mirties subadžiusi 
už tai, kad tasai reikalavęs pi
nigų degtinei. 

Aukotojų Lietuvos laisvės 
reikalams surašė įsibriovė 
klaida. " D r a u g o " 10 num. 
pagarsinta buvo, kad žemiau 
aukojusios ypatos aukojo po 
4 dol. Turėjo būti po 5 dol. 
Taigi po 5 dol. aukojo sekan
čios' ypatos f V. Jafikevičia, J . 
Midjauskis, A. Ješerskis, J . 
Sindimtas, J . Arbačinskls, D. 
Bružas, J . Norgila, J . tieVo-
nos, A. Siulinskis^ J . Atkočai-
tis, F . Kindaris, J . Bagdonas, 
P. Serpetis, V. Vingeliauskis, 
J . Vaisys, J . 2oberis, J . L. 
Roėis, A. Mikalauskis, P. Sa-
dauskis, A. Ivinskaitė, J . Do-
meikis, K. Mažionis, K. Le-
vickis, ,J. Karbauckis, K. 
Trumpiškis, V. Visgirdas, 'J, 
Valartinas, K. Kabdinckis, P . 

ekvienis, O. Jievanauskaitė, 
Z L Taižauskis, M. Šiputis, P . 
Bankus, K. Karonauskas, V. 
Got autas, V. Valantinas, M. 
Paukštis, K. Pinas, J^Šleikis, 
P. Bludžius, J . Nokutis, D. 
Daukostas, P. Katauskis, J . 
Pocius, J . Žitskus, J . Paršas, 
"R. Vilimas, K. Leikis, P. Gri
galius. 

Taipgi pagarsinta buvo, 
kad B. Junokienė ir Starkaitė 
surinko 64 dol., turėjo būti 
46 dol. J . P. Poška. 

ir A. Palionis, Matjošiati^, a-
pielįnkės gyventojo — J . Pas
kališkas, Ahdnejienes, kampi
ninkės -*• O. Šijvai&ntė. He-
zisoriavo A. Jokūbaitis. . 

Suvaidino gana puikiai. 
Nors tūlose vietose ir buvo 
trukumų, bet tai nėra nuosta
bu,, nes kaikurie artistai pir
mą sykį pasirodė scenoje. Pu
blikai vaidinimas taipgi pati
ko, nes tarpais ir pasibaigus 
aktui, uždangai besileidžiantį 
pasigirzdavo didelis delnų 
plojimas. Kad vaidinimas pu
blikai patiko dar ir tas gali 
liudyti, jog tame pat vakare 
L. Vyčių 4 kp. užprašė atkar
toti Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje nedėlioj, sausio 
19 d. 

Pirmam aktui pasibaigus, 
trumpai apie L. Vyčių organi
zaciją pakalbėjo V. DamaŠas, 
moksleivis, Po vaidinimui bu
vo skrajojanti krasa su dova
nomis ir prasidėjo šokiai, ku
rie tęsėsi iki vėlumai. 

Publikos buvo nemažai. Vi
sa užsilaikė kuoramiausiai. 
Girdėjau, kad kuopai nema
žai liks pelno. 

Ikišiol L. y . 36 kp. buvo 
kaipir nežymi. • feet tame va
kare parodė, ką ji galėjo per 
trumpą laiką nuveikti ir ko
kias pajėgas turi. Tai tik 
pradžia. Šis vakaras paten
kino publiką, ateityj žada da* 
labiau patenkinti. 

Kuopos artistai-mėgėjai 
paėmė vėl vaidinimui naują 
veikalą, taip-gi Chicagoje dar 
nevaidintą. Antras vakaras 
įvyks trečiame nedėldienyj po 
Velykų. Kp. Koresp. 
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IŠ NORTH SIDES. 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, Ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrat nežinau. Ji paeina 
15 Kauno Oubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aufibikavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, Ji pati 
arba kas apie Ja žinotų meldžiu at
sišaukti sekančiu adresų. 

• Ona Gcdmintaite 
po vyrui Dimskiene 

4606 S. WeUs Str. Cbicago, Dl. 

ANT PARDAVIMO — IJARGENAS 
2 pagyvenimų ant basemanto medinis 
namas. 5 pagyvenimu visados už-
randuotas atneša randos j metus $800 
Netoli mažo parko. Lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj, 4450 So. Her-
mitage Ave., Savininkas 139 N. Clark 
Room 615, Telefonas 5886 Randolpn. 

I š BRIGHTON PARKO. 

YRA DAUG SVIESTO. 

Angliški laikraščiai su pa
sididžiavimu skelbia, jog šian
die Chicagoje yra tris kartus 
daugiau sviesto kaip perniai 
šituo laiku. 

Bet tie patys laikraščiai nie
ko nesako, kbdel sviestas toks 
brangus, jei jo tiek daug čia 
yra. 

Tas pat yra ir su kiaušiniais. 

KRITO NEGYVAS PRIE 
BARO. * 

Saliunan po nuni. 1701 West 
Division gat. inėjo Jonas Ra-
čunas, 70 metų amžiaus, ir pa-
prase degtines. 

Po šito staiga krito ir tuo
jaus mirė. Širdies liga jį par
bloškė. Nabašninkas> gyveno 
po num. V21Š No. Paulica 
gat. 

... -
Nedėlioj, sausio-12 d. Liet. 

Vyčių 36 kp. buvo surengus 
gražų vakarą. Kuopos artis
tai - mėgėjai vaidino u Grafas 
kaimiečio bernu' V . 6-ių aktų 
komedija, su dainomis ir šo
kiais. Lošimui prasidedant, 
kuopos dvasiškas vadovas, 
gerb. kun. A. Briška, pasakė 
gražią prakalbą, nupiešdamas 
L. Vyeių organizacijos pra
kilnius darbus ir ką ji žada 
tėvynei, Lietuvai. Prasidėjo 
vaidinimas. Vaidinime daly
vavo sekančios ypatos: Anta
no, grafo rolėje — J . Vilimas, 
Stasio, bajoro, — B. Kaunec-
kis; Liudviko, tarnas — L K. 
Sakalauskas, Juozo, ūkininko 
J . Žiekaitis, Agnieškos, jo 
žmonos -r- S. Junokienė, Ma-
rytės, jų duktės — Z. Saka
lauskienė (ji £ra to veikalo 
vertėja), iįozbujo, užveizdos 
— p. Šarka, Vlado, berno r-
P. Kvietkus, Igno ir Frano, 
samdininkų — K. Žaromskis 

Šv. Juozapo Apiekuno val
dyba 1919 m. tapo išrinkta iš 
šių narių: pirmininkas -— An
drius Marcinkevičius, 1658 
Wansia Ąv., tol. $onroe 2540, 
vice-pirm. — Kasparas Rep
šys, 1916 N. .Oakley Ave., nu
tarimų rast. — B. Trečiokas, 
1510 N. Hoyne Ave., tel. Ar-
mitage 8772, finansų rast. — 
Kupčiūnas, 2333 Cpbjentz St., 
kasierius — V. rKaitulis, 2327 
Coblentz St. 

Susirinkimai atsibuna pir
mą nedėldienj "kiekvieno mė
nesio, 6v. Mykolo parapijos 
svetainėj, 1644 Wabansia Av., 
tuojau po sumos. Tai-gi no
rintieji prisirašyti, bus pri
imami už $1.00 per 6 mėne
sius, tiktai iki 35 metų am-

ANT PARDAVIMO į 
2906 \V. 38 gatvė, 7 ir 5 Kambariu, 
Stirnų šildomi namai $2200 ant leng
vu Lslygu. MeDonnell, 2630 W. SS 
gatvė. Atdara nuo k iki 0 kasdiena. 
tfcdėUomi*. 

» ANT PARDAVIMO 
48 PI. arti Wallace.. didelis, namas 
$250 ca*h, kitus ant Omokcsėlo $2300 
McDonneU, 2030 W. 38 St. 

1 /""V?. ' 
RoikalinKa pardavėja mergina, turi 

mokėti l.i.-tuviftkai ir Angliukai kal
bėti, yra gera proga. Atsišaukite tuo
jau*. 

OrOumun and Dergman, 
1227 So., Halsted St. 

' 

ziaus. • t ii: B. T. 

NE VIEN TIKTAI 
PRIŽADAS. 

Jeigu tau yra reikalingas 
pasitikimas vaistas del vidu
rių, negrumuliojimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir 
taip toliau, tai paklausk savo 
vaistini, apie Trines American 
Hl&ir of Bitter Wine. Šis 
vaistas yra jau visiems gerai 
žinomas per savo gerą, patar
navimą per 30 metų. J is iš
valo vidurins be skausmo ir 
sutaiso visą systemą. * Tai nė
ra tiktai vien prižadas, skai
tykite įjonais paduotą laišką: 
"Hubard, Ohio, sausio 1, 
1919. Apie penki metai atga
lios aš pradėjau varpoti jūsų 
Anierican Elixir .of Bitter 
Wine ir jaučiuosi geriausioj 
sveikatoj. Aš rekomenduoju 
šį vaistą kiekvienam vartoti, 
kuris nori būti liuosas nuo li
gų. John Skrnch". Visose 
vaistinyčiosę, $1.10. Chilb-
lains, išsisukimai, suputiniai, 
reumatizmas ir neuralgija iš
vaikoma vartojant Triuer Li-
niment. Šis vaistąs greitai jus 
palengvins. 35. ir 65c. vi 
sose vaistinyčiosę, per pačtą 
45e ir 75c. Joseplt Triner Com-
pany, 1333-43 S. Ashland Av., 
Oiicago, 111. „ .. (Apg4 

Or. I. R. Blumenthal D D. 
AKIŲ SPECIJAIilSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikt 
9 vai. vakare. Nedėllomls 9 iki 12 
464t S. Ashland Ave. kam p. 47 St. 

• Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 \V Monroe, Cor. Clark St. 
Room .07, Tel. Centrai 220 

OVflCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
' Telefonas Yards 2S90 J 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams Šmotelius nuo' Žffc' Iki 
35c už poro, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulfiis už labai žemas kai-
nast ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonus Yardi 1404 

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

' "r [ 

K O N C E R T I N O S 
\ 

yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augžtai rekomen
duojama , kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose X-
merikę. Mes galime jas parup 
augšto arba žemo tono. . , 

Reikalaukite. katalogo,. kuri iSsiun-
Čiame dykai. 

GEORGU 
1540 W. 47 th. St., 

MUSIG 60. 
Chicag**, m . 

' 

l ' i i i U d S tAtes Vooa Ai lBi ln ls traOoD L i c c n s e N o . 0 6 0 0 1 

— 

Phone Boulevard 160 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandos: 11 ryta iki 3 po p i et 
7 to § vakare. 

Nedėiioniis 10 ryto Iki 2 po 
pieta. 

1757 W. 47-th St. 
Rczid. 1007 S. Oakley Boul., 

Phone Seeley 420 

• 

* i 

Home Blend vėsimi} 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda t% 
paėia kavą po S&c. 

_j 

GERI AL 818 
SVIESTAS 

68c 

. 

< « 4 

COFFEE . 

• 

q 

-
-

•i* 

• 

I 
Riešučiu Sviestas j 
Labai geras po 

COOOA 
Gerinusia 
sulyginę su 
bent.kokia, 
H svaro 

Geriausias Storame Sviestas, svaras u ž 5 S c 
WEST SIDK 

1844 W.Cbicago av. 
1S7S Mihvaukee av. 
1054 Milwaukee av. 
1045 Milvvaukeo av. 
2812 W. North av. 

1*88 Blue Island a r 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
Sto2 W. 22nd st. 
2880 W.Madison st. 

1510W.Madisonst. HORTH BTDM 
406 W.DJvision s t SOUTH SFDE 

S0S2Wcnthwortli a 
8427 S. Halsted st. 
4720 S. Ashland av. 

720 W. North av. 
2840 Lincoln a v. 
8418 H. Clark st. 
8244 Indiana a v. 

EF1 
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISK1 Į RAUTU V g fjHICAGOJE 

PSAtL 0JJBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

MašinėliiĮ laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų .ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisiųgųtrijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

„Steponas P, Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL. 

1 Telefonas: DROVER 7309 

<*> 
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