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Bolševiku teroras Lietuvoj eIietuvos Atstovybe Paryžiuje
_____________ —------------------------------------------------ —. --------------------------------------------------- Tautininkų skleidžiamos paskalos Am. Liet. Tarybos su*

ANGLIJOS NUOLAIDUMAS
AIRIJAI

Leidžinma airiams daryti, ką 
tik jie nori.

Bus išklausyti ir lietuvių 
tautos troškimai

KAIP ATRODO RINKIMAI I 
VOKIETIJOJE

BOLŠEVIKAI LAIKOSI 
LIETUVOJE.

Socijalistus apima didelė 
baimė.

Prieš juos nesuspėja pasi
traukti vokiečiai.

Copcnhagen, raudo 21. — 
Visi induniatija. kokios bus 
pasekmės iš rinkimų Vokieti
joje. Sulig apturėtų iš Ber
lyno naujausių žinių, rinki
mai atstovi) striginmųjin su- 
•irinkiruan socijalistams (išda
ro laimi didelį galvosūkį ir 
daug nesmagumu, nes jų vi
sos svajom'** apie šalies val
dymų gali pnkštclti kaip mui
lo burbulas.

Riciiard Fischer, soeijalistų 
.partijos sekretorius Berlyne, 
tvirtina, jog rinkimuose 45 
nuošimčių įtaisų laimėsiu ao- 
cijalistai didžiumiečial, tjr. E- 
lierto - Seheidemanno partija.

Gal ir tiera. knd jiems pa
ryk* tiek Imlsų gauti. Bet 
kas bu*, kuomet kitos mažiau 
Imlsų gavusios partijos susi
jungs ir ims išvien veikti 
prieš soeijaliidus. Ve kodėl 
socijalistus apima įmina*.

iš nepilnai dar sugrąžintų 
balsavimų |msekmių patiria
mos sekančios pasekmės:
. Gavo balsų:
Soeijalistai didžiiuuiečiai 1- 

120X192.
Demokratai 721231. w 
Bolševikai 86305. 
Nacijonalistai 125,249. 
Liaudies (Mirtija 46J15O. 
Krikščionys 82a333.
Atrodo, jog socijalistai yra 

laimėję daugiausia halsų. Bet 
kas bus, kuomet tik vieni de
mokratai. neskaitant jau kitų 
partijų. susijungs su krikščio
nimis.

Bolševikai prakišo.

Bolševikai rinkimuose kuo
ne visai prakišo. Perdaug jie 
pači tikėjo savo pienuojamu 
terorizmu. Apsivylė* jie skau
džiai. kuuuH-t jų vaitui mėginu 
Vokiečius Įmldnkti savu pusėn 
ir visoj Vokietijoj pravesti n- 
narebijų tokių, kokj^ Rusijo
je pravedė laminus su Troc
kio. Bepig Imvo Leninui sn 
Truckiu prieiti prie dalies ru
sų liaudies ir darbininkų, ku

prio yra tamsus i neįstengia ap-I 
vertinti žadamų socijalistiškų 
palaimų.

Kas kita yra Vokietijoj.
Bolševikai pamato talravi- 

tnų pasekmes ir todėl kaikn- 
rioae Vokietijos vietose jau

Tautininkų skleidžiamos paskalos Am. Liet. Tarybos su- 
v: žiavime rasta to pamato P as B F. Mastauskas apštneiž 
tat. Ką tik gauta iš Paryžiaus sekama kablegrama. p. B. Mas- 

i tansko siųsta:
“Atstovybe iš Vilniaus pribuvo Paryžiun. Atstovybei

• pirmininkauja kun. K. Alšaudzas. nariai: adv. Rosenbaum.
• L etuvos užrutožinių reikalų vice-ministeris. Daujotas ir Se
maška. Tarytos nariai. Adv. J. Gabrys yra misijos generaliu 
srkretonum. Kiti misijos nariai atvažiuoja. Siųskite pinigu. Iš- 
v:žiuoju New Yorkan 18 sausio, laivų Lorraine“.

Iš to pranešimo aišku, kad p. B. Mastanskns ir visa Am. 
L et. Tarybos dėlcgaci^a su kun. J. Dobužiu ir p. K. Pakštu 
g rai ir pasekmingai veikia Lietuvos nepriklausomybei.

Am. Liet. Taryba siųs atstovybei Paryžiuje reikalingų pi
nigų. Kolonijos, surinkusios pinigu, tnojaus privalo siųsti 
T lutos Fondo centran. kad būt galima Lietuvos nepriklauso- 
nivbės reikalus aprūpinti.

| BRESKOVSKAJA AME-
j. RIKOJE.

Atkeliavusi rusams pageltos 
reikalais.

TAIP SAKO ŠVENTOJO 
TĖVO ATSTOVAS.

j Dublinas, sausio 21. —
i glijus vyrinnsyto vnkar
i kdbė, jog panaikiną vi.*oj Ai- j
I rijoj savo kituomet išleistų 
parėdymų, kūrinami buvo už
drausta airiam* daryti kukius 
nor* viešuosius gatvėmis pa- prezentuoti Šventąjį Tėvą kar- 
roilnviniu.* ir *ii*iriiikiniu*. Idinolo Gibbonso auksiniam ju 

šiandie ėia raukiunui* airių biliejuje.
|Mtrlann*nta*. Angliju* vy-
riausylM* nu*prcndė netrukdy- atstovas pasakė laikraštiniu 
ti airiam* turėti susirinkimu*.i 
Saku, tegu jie šiandie doru. | 
kn* tik jiems norisi.

šiandie susirinkęs

An- ■ 
|Xl>- | NEW YORK. 21—Garlaiviu 

Lapland ii Europos atkeliavo 
arkivyskupas Bonaventūra 
Carretti, popežiaus reikalu 
pasckretorius. Jis atkeliavo re-

Išlipęs iš laivo popežiaus

I Seattle. Wash.. sausio 21. 
į Cianai atkeliavo garsi Rnsi- 
Jjos revuliueijoni-tė* Kateriu* 
jBreškovskaja. .linai yrn vadi- 
'niurni “Rusija* revoliucijų- 
1 moėiutė*”.

Ssiko-.i jinai ėia ntkrl:nvti*i 
ineln* reikalo. Norinti prancšli 
Amerikai, iog 4 milijoiiutn- 
rii*ų tuišluiėių ii s iiiilijomnu- 

■rusų Is-mokslių ym reikalingai 
tuojau* (Migeliui.

Pažymėjo, jog Itusijus l>ul

LONDONAS, sausio 21.—Iš
Varšavos pranešama, kad rusų parlamentas pirmiausia ap* 
bolševikai Lietuvoje menkai tarit «tuos reikalus: 
patentuoja, kadangi jiems Patvirtins paskirtuoju* tai* 
kelią turi užtverę vokiečiai,' j.^ konfiiėncijou Airijos ut- 
tie patys, katrie tiems teroris-1 rtoriw

Alns.

i Pa*kdb* at’8«H*P“to i 'iras 
' ,ai*nU' P“’“01*0 ta”ln*- etų gen. nikennayn jau iške- Į ______________

itavo į BdyaDns, gi gan. Hrf- i. bivoLIUOUA PORTU- 
fnan nes į KaraHančių GAUJOJE.

Kaip Uatavvje, taip Utaai- _______
yjo boHevilMi akHdflteatri*; Loadoms, sausio 21. - I’or- 
liepto m, jog jia šteiną ten, tugnii joje rojalistų partija pa- 
pravesti rrikaBagą tvartą. kėlė revoliucijų. Kai-kuriuo-

T®® tarpa jų kareiviai ne-J^. miestuose paskelbta prak
iuri kitokių vėliavų, kaip tik; |,.nmrij^ jog sostan grąžino- 
randonas, ant kurių ztambio- ma* buvęs karalius Manuelis. 
mis raidėmis padėti parašai: |^ MnnUelis atsisako nuo 
•‘Tegu gyvuoja raudonasis te- tos jam teikiamos malonė*, 
voras!’’ “Mirtis ne-dartdnin- Aiandie ji* gyvena Anglijoje.

Jis pranešt* Portugalijos vy-
Tokią tai ji* tvarką šiandie riausybei. jog neturį* nieko 

platina Lietuvoj*. bendra su «latartine revolinci-
•YRaiaj* bolševikai Mtoaė ja.

“Aš iškeliaudamas paklau-; j.cvikni yrn niekas kita*, kaip 
.siau Šventojo Tėvo, ką turiu,tik visko naikintojai. Parakė, 

airių nuo Jo pranešti amerikonams. | jog Amerikoje m-gnli Imt ir 
(Tad Šventasis Tėvas tarė:,nėm Isilšcvikų.

‘Pasakyk jiems, jog aš myliu. 
juos ir stebiuosi jų uolumu ir 
dvasi*.- jog aš pilnai sutipku 
su jų kiltais idealai* ir paki
liai* laisvė* ir teisybės prin
cipais.*

“Amerika- šiandie yra viso' 
pasaulio viltis. Tegu Dievą* 
laimina ir apteikia gerybėmis 
tą Uitą tentą ’.

K. česnulis. A. L. T. Sekr.

Žinios iš taikos Konfe
rencijos r

PENKTOJI LAISVES PAS
KOLA BUS PASKUTINE.
Vashington. rausiu 21.—Pi-

nigynu sekretorių* Glass pra
nešė, jog įlenktoji Laisvės VISOSE SESIJOSE DALY- 
Paskola — “Vietory Libertvi 
Loan”, busianti paskutinėj 
Paskolos kampanija, regi*, 
prasidėsianti Imlandžioje pra
džioje. lšnešianti 5 ar <» mili-į 
jardus <lul.

Jei vyriausyto norėsianti i 
pravesti dar daugiau* paskolų 1 
ateityje, tad liondsu* fiarrfno- * 
siaut i tik Lankoms.

I

VAUS TIĖ PENKIŲ 
VALSTYBIŲ AT- 

STOVAI.

SVARSTYTA TAUTŲ SĄ
JUNGOS REIKALAS.

— Paryžius, sausio 21. — 
Vokietijos mieste Hamburge 
įvyko riaušės. Riaušininkui 
reikalavo iš kalėjimo palino- 
suoti jurininkus. Keli žmo
nės užmušta.

Philadatphia, Pa, sausio 2L 
—Čia aavo namuose pasidarė 
galų pasikardamas 100 metų 
amžiaus Frederick laiyton.

t —■ tonduna*, sausio 21. — 
Gauta žinių, jog Vokietijų* 
mieste Hamburge siaučianti 
cholera. 70 žmonių mirę.

LENKUOS MinETBRJŲ 
_ RASUOTAS.

Varfava, rausto 21.— Pa
liaus sutvertas naujas koalici- 
jini* Lenkijos ministerin ka
binetas.

Premjera* ir užsienių reiko- 
lų ministeri* — Pudcrcwski.

Vidujinių reikalų «— Wo- 
jciectovski.

Komerrijo* — lloncia.
Finansų — Engiich.
Viešojo sveikumo — Jania- 

sevaki.
Komunikacijos — Eberhar- 

dt
Peštos ir telegrafų — Lindg. 
ŽemdirbynttM — Janicki. 
Darbo — Ivano vaki. 
Dailės — Przeamycki. 
Maistu — Minkievicz. 
Teiadarystė* — Suinski. 
Viešųjų darbų — Pruchnik. 
Užsienių reikalų ministeri

joje Paderevski turi penkis 
asistentus.

DIDELI UNGARUOS NUO- 
STOLIAI. t

I Londonas, sausio 21.—l'ngn- 
Į rijos valdžia uficijaliai ]w*- 
kelis* savo armijos nuostothu 
karės metu. Ir taip:

Užmušta 24,(XM) oTieierių ir 
815,000 kareivių.

Sužeista 41JOOO nfirierių iri 
1,900,000 kareivių.

Pražuvo ir nelaisvėn (Miliutu 
22,000 ofieierių ir 150,0110 kš-' 
reivių.

■ NUBAUSTA KALĖJIMU.

Praeitų šeštadienį Isunl* ų 
jklaatuotojas Millard II. Vul- 
’ter teismo nuliuustus knlėįi- 
man nuo I ligi 14 metų.

Bus išklausyti ir lietuviu 
troškimai.

Perkratyta įvairus aųjįmgai 
paptniirtl pienai.

Paryžius, sausio 21.— Kuo- 
>net vakar vyriausioji talko* 
lomferencijoa taryba susirin
ko. pirmiausin imtasi |>eržiuri- 
lieti ir aptarti tautų sąjungos 
pienus. Priimta knnkretim'**.^ 
pro pozicijos.

Iš va karo tautų sąjungos |m- 
gniniuti pienai buvo diskusuo- 
jtuui prezidentu IVilsono rezi
dencijoje. Murato nimuoae, 
kur buvo atėję pienų autoriai 
Leon Burgeois ir gen. Smuts, 
be to dar lordas Robert CcciL

Prezidentas IVilaonaa pats 
daug darbuojasi tame reikale. 
Jis dauginusia laiku jMšven- 
ėia tautų sujungus įkūniji
mui.
Tautų Sąjungoje svarbiausia 

liūliui norima atkreipti į tai, 
idant mnžosio* tautus nebotų 
«*kunominėje ir finansinėje di-

I džiulių valstybių intakoje, ar
to. kitaip tariant, suvaržyme. 

Toksai mažųjų tautų ap- 
| -augujimn* yrn laimi svarini* 
•<aikta«.

i

Paryžius, rausiu 21.— Talki
ninkų atstovybė* taiko.* kon- 
fe encijai (mgamino jiutvarky- 
m.j ari iii taisykle*, kurias <la- 
l«;r h-ido paskelbti.

Tų taisyklių pinnųjani ims
iu • |iarakytn. jog taikos kun- 
f* a-m-ijos visose sesijose turi 
lu įsų tik šitos |M-nkios vaisty
tos: Suv. Valstijos. Britanija, 
Pancuzija. Italija ir Japoni
ja. į įvairias komisijas taippat 
in-iuu tų valstybių atstovai.

Visos kito* šalys, kurios ka
riavo prieš Vokietijų ir visos 
to-, kurios turėjo |M*rtrauku- 
sios diplomatiniu* susinėsi* 
mi* su Vokietija, dalyvauja 
tie tose sesijose, kurių metu 
Ia • apkalbami jų reikalai.

Visų neutralių ir naujai tvė
rimų šalių atstovai savo 
trjškimus praneš konferenci
jai gyvu žodžiu arba raštu tik 
tokiose sesijose, kuomet bus 
svarstomi tų saliu klausimai.

Tnd taiko* konferencija i* 
klin-vs ir Lietuvo- at*lovyla- 
f» iškilnų. Kadangi visoms 
tautoms yrn pažadėta nepri- 
k) iu*omyto«, lud ir IJeluva tu 
rė- gniiti lai-vę.

• ■ ■ - " 1 
PA8KYRE ATSTOVUS TAI 

K08 K0NFERENCIJ0N

i

SVARSTYTA RU8IJO8 
REIKALAI.

Kalbėjo prancūzų ambasado
rius Rusijoje.

a

trukšmingi. Bolševikai užpul
dinėjo Inrtravimų vietas, kėlė 
riaušes. Vietomis įvyko kru
vini susirėmimai.

Berlyne rinkimai, galima 
sakyt, praėjo ramiai. įvyko 
riaušių, bet tos buvo nežy
mios.

Tvarkų rinkimų metu palai
kė įtariam Berlyne net 7 ka
reivių divizijos. Tad trukš- 
mndariams nubuvo progos at
likti kruvinus užpuolimus.

IŠ Badeno sugrąžinti Berly
nan balsavimai parodo, jog te
nai atstovais steigiamą jin suri- 
rinkiman tarpe kitų išrinkti: 
K. Fehrenhach, buvęs Reichs
tago pirmininkas. tVuerttem- 
bergijoj — Erzberger, von Pa-

• r —7 a1 ii Į’l
: 1 fe 1 c Ii •

K •‘‘i 1i* ii š.
■<TTR a

hi

SI ■ 1-
Baile. rausiu 21.—IJ Berly

no pranešama. jogci vokiečių 
valdžia taikos konferencijon 
nt-tovais paskyrė grafų von 
llrockurrrff-Ilnntzan ir Seliei- 
deniann.

Aitų atstovų svarbiausioji 
užduotis pasidarbuoti, kud tal
kininkai suspcndiibtų visokiu* 
ant Vokietijos užkrautu* eko- 

raikalavtam ir vi-

Vokietijai.

Paryžius, -ausiu 21.—Vakar 
Is* kitku vyriausioji taikus 
konferencijos taryba svaratė 
ilusijos klausimų. Prieš Un- * 
I ų būvu pakviestas nesenai iš 
Unsijos'sugryžęs prancūzų am- 
l<asndorius Nonlcns. Aitas pa- i 
šakojo apie stovį Rusijoje.

Ainndie taryba susirenka 
10:30. Apie stovį Rusijoje kai
lius Danijos imsiuntiny* Pet- j 
rogrude.
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“DRAUGAS”
UTHVAMIAM DAIL.Y HUUD 

PaMtabed ttatl, tlnj* hun.l*,- h> 
DRAl'OAH prilIJsliiMO CO, ln< , 
1*00 W. «»lh SI.. iVOrao tlllaml- 

TEKU* OF M UHCllUTtoa: 

<>•• Tur ..................................................... r (•
Bit llontha ................................................... |J >>>
Thnn>4*y'* Ediilna ............................. K.v*

Al MEWK.KT.tNOS 2<- A «»HT 
Adi.ru.lnu rslr* <m •pvli.-ail.m

SVARSTYKLE.I (’liicngo lietuviams užeina 
.stiuku* llnu-imn'. kur ji« pa 
Įdės tų pnstreviu milijonu do- 
lierlų, kų pragerdavo kas me
tai f Gal susipras našlaičiam* 
namų 
koligij

\ ietį 
kad v> 
užimtų 
b.apl >i 
pradėtų

I*

li« <tuvlšką

Ko nusigandote, mažatikiai? KUNIGO VILIMAVIČIAUS 
LAIŠKAS P. A. VAL

DEMARUI.

UEtIMV K.UMIkĮ UIIMIKIK

44 DRAUGAS”
Kiną kMalims llnKrrua r.-.S'-Mhi,Iu«-

PUKŠI MLILTTlkK KAIMAI 
Sru u* ........................................................... I »c
būt -o*  .....................................................|l «s

. *nu crntn m*>k.*ai Ukaiuu. Iju- 
a*> nu» ulairalymn d-no,
IK n Naul, M. tų, N-4..I Į'fr‘j 
B>e „ l-r VĮ * :■ i-T* ». ,

I dUMl *.
■II isterinei k ra •••j n ar •• .t. n- 
“Moncy OrtMI" arba |<lel-nl į.-b.,- 
| ractatruM* lauk,

“DRAUGAS” PUBLISHING CO 
1800 W. 46th St., Chicaųo. III.

TelcpbuM MrlūBlcjr CIK
i

ZIAA«UIUA

ra.
ui. it«-i hHlovi).

H

i< tuvių 
tarti

i r
b‘h/ n 

n»*i ;

•ktų, šaukdami: ••Vicšp.i- 
*kv»tamv”. 

Ko uusigan- 
Paskui jis 

vėjų ir nutildė aud-
I

pnrliji » 
np«u uu’i'i 
MIM. buk

li i kiiiigrc- 
ginėų.

|tann.*uė i 
Ik tuviam* 

palutigoje. 
smarkumu

uU. likimas 
s pereitu*.

Pikti v*-- 
puti*, knd

Kaizeris ir Amen 
kos Oftcieriai.

Beširdžiai teisinga svarstykiė.
Atsakiusi gailesčiui vietų. 
Visiems esi triūso rodyklė,

Švelni teisingiems, suktiems kietų. 
Tu rodai pavieniams likimų. 
Šeimynoms paniekų nr garbę. 
Tuutoms būvį ar išnykimų. 
Uždirbtų gyvenimo darbe.

Negali ištrukti nei vienas
Nuo tavo teisėtu sprendimu. 
Tu tėmiji darbų ir dienas 
Bei tikrąjį tikslų veikimo. 

Nūn tavą rankose Tėvynė. 
Kaip sprendi! — Mirtini ar lai buvai 
Nūnai patogiausia gadynė. 

Kad laisvų ingytų Lietuva. — 
Klausykis kų sako svarstyklė.
Jos ištarmė bus galutinė, 

Kurion pusėn kryps nūn rodyklė.
Toksai būvis laukia Tėvynę. 

Gi nuo/vara tavo rankose. 
Pastangų jai reikia, veikimo. 
Išvydęs Lietuvą kraujuose. 
Veik dalei jos atgijimo. -

:*.uvuuja įvairius Uetuvos gy- 
v<mojus. Joje yra katalikų Į 
r.lstovn«, kanauninkas Kastąs
ias Aližntiskaa, joje yra žydų 
atstovas Koscnluiuiiin*, joje y- 
i.i liberalų — tautininkų pa
žintų žmogus, advokatas J. 
Gabry.*.

Uvguliurci atstovybei atva
žiavus imu rvgulinrės valdžios 
i* Lietuvos, amerikiečiai dcle-
■ atai jaučiasi savo uždavinį 
atlikę ir grįžta kiekvienas prie 
savo reikalų. Advokatas Mos- 
tnuskas važiuoja į A menkų.

Ji.* nebuvo pardavę* Liet u- 
v.is b*nk»ims, nes pačiu di- 
užmušiu Minkcny l>ių laiku sa- 
... kad viMimis jėgomis visi
■ <•1111111111* U'iliMiiin sumanytų 
Tautų Sųjungų, idant nereikė
tų būti |»o lenkų valdžia. Alns- 
Imiskas nebuvo -ugriovęs lie
tuvių luii'isterijo*. susidariu
sius tėvy nėję. Mastauskos, 
ant g. lo. dirbo išvien su kun. 
\ ili tiav i.'iitin, kuris kuota- 
biausiui bijosi, knd kas tos 
ministerijos nenugriautų.

Tni-gi politiški-ji audra, ku- nestui Galvanauskui, p. advo
katui Mastauskui ir man, uis 
m-.* gyvcnniiie Paryžiuje.

Delegatai ir vysku]>ai, jei 
jie tnjio pasiųsti, galės atke
liauti per fivedijų arba p<r 
Šveicarijų.

Bo mažinusio atidėlioji, -.o 
kreipkitės prie Prancūzų Val
džios ir teikitės taip-pat man 
pranešti žinių per komendan
tų p. R. Pinon, užrobežinių 
dalykų ministerijoje, 130 Uni
versiteto gatvė, Paryžiuj*.

Mes jau įkūrėme Lietuvių 
Informacijos Biurų. Bukite 
taip geri siųsti mums tuonu 
pačiu adresu po tris egzemp- 
liorhu , kiekvieno lietuviškų 
lenkiškų, baltgodiškų. latviš
kų laikraščių, išeinančių Lie
tuvoje ir visas žinias, kokias 
tik norėsite mums pranešti.

Teikis priimti p. PirminTnte 
manu gilios pagarbos išnpš- 

I kimų su pilnais atsidavimo 
urmeniniais jausmais.

A'hs. Adomąjį VilimaričiiM, 
H ntr dc Grriyllr. I’arįi- 

iivjc, iO gmodtio. 1918 
metų.

Profesoriui Valdemarui, Mi
nistrų Taryl*os Pirmininkui.

Puims Pirmininke: Skubi- 
J * Į tmosi pranešti jums, kad jau 

gulite siųsti beturiu* įgalioti-; 
tuos pas Talkininkų valdžias: 
Angliju. Ameriką, Italiją ir 
taip-gi delegatu* j Taikos 
Konferenciją.

Butų geistina, kad nonas 
lietuvis vyskupas butų tarp 
delegatų į Taikos Konferenci
ją. Jeigu vyskupas negalėtų 
Imti tarpe delegatų, tai vis gi 
Imtų reikalinga, kad nors vie
nas vyskupas atvažiuotų į Pa
ryžių užmegsti sar. tikiu* su 
prancūzų dvasiškija ir tartis 
apie siuntimą lietuvių stu
dentų į Prancūzijos kolegijas 
ir nnkersitetus.

Jeigu nebūtų gulima rašyk 
išsiųsti ntstovyl** prie pran
cūzų valdžios, tai nr liegalėtu- 

I ruėte duoti diplomatinius Į-Į 
galiojimus p. inžinieriui Er-1

Nejauku buvo Gahlėjus 
Žvejams, kada jų galingas Ir 
mylima* mokintojas miegojo 
laive, o pašėlęs vėjini blnški- 
‘lipnų laivelį po jurų. Irklai 
rv’.ui siekė vandenį, burių ne
galima buvo išlieti, piktos 
Lango.* skaidė luivo šonus ir 
yturus negalėjo jo suvaldyti. 
Nusigandę Ajmštulai pažadi
no
tie, geli* k: jau 
Jis jii-ms tore: • 
dote, mažatikiai!” 
sustalalė 
ri

tiniui
buvo ir 
savaitės 
jai vi-n
Mr.*lau*kn* |iarduodn Lietuv.j 
Ii nknms, kad Aniurikus dek*- 
gulai nielcain netikę, kad 
Prancūzija pnv<*dė Lietu v.) 
lėni ų glui-ui. Prie to dar an
gliškieji Aini-riku.* laikraščiai 
pah-idu |*a*knių. Imi: Lii tuvos 
prezidentu.* prašęs, kml lenkų 
kariuomenė užimtų Lietuvų. 

ų girdėdami daugelis žmonių 
m rikli: ••Skęstuiiiv”. 
Ir riksmas pasirodė |M*r- 

(greitas. Lietuva neturi pre
zidento. tii: turi prezidijumų.

, To nežinojo tns žmogus, ku
ri. p**r anglų iaikraštijų leido 
in<’.ų, buk Lietuvos preziden
tas prašė lenkų kariuomenės 
]Kigi*lbos.

Amerikos delegatai j Enro- 
pų iiusirodė Issų geri. Pil
domasis Turybų Komitetas, i>o 
jųdviejų susirinkimo New 
Vorke 16 sausio, 1919 nu pri- daugiausiai pakenkė prieš pa- 
įiuzino, kad triukšmas šukei- tį galų, l^aimė vis gi, kad dar
ias prieš juos neturi puuuitų. 
Kuktai parodė da daugiau ne
gu Komiteto ištarmė. Tie de
legatai padarė, kad Prancūzi
joje politika prasiblaivė, kad 
Lietuvos ambasada atvažiavo 
į Paryžių. Ta ambasada at-

Pranas.

STATIKITB NAMUS.

jmsi-

tymo darbas turi būti veik
liai vulomas ir visa šalis tu
rės užsiėmimo ir Inu* turtinga. 
Darbininkais iš to naudosis, 

j o su jais naudosis ir kiti gy
ventojai ir šalis netik kad 
laimingai išeis iš kritiškiausia 
|M*riodo, bet galiu atkreipti 
domų į tautiškuosius turtus, 
kuri** užtikrins pusisekimų a- 
teityje.

no* tnip buvome nusigandę, 
|H-rėjo; liangtM nurimo, debe
sy* išsisklaistę, tiktai profesi- 
amatai pūslini dar nesiliauja 
iviilę veja. Bei to vėjo kva
pas, turbūt, ir jiems patiems 
neilgai patiks. Visuomenė 
žinos, knd jie mėtė akmenis į 
galvas ir purvus į veidus 
naudingiems darbininkams 
pačioje sunkiausioje jų išga
ningo darbo valandoje, kad

aps- 
buvor... nu

h."
u j 11 

llnn.li Itiivriiugen ir
ik* im» *nni<-.-iu >ti buitį*} vu 

ki«*či i kniz'Tj. Tu* jau buvę 
I*, ap i.i ; k imti, . u Ai.ieri- 
k< * iJicė ram j jų stovyklų, 
tik statė kmkurias sųlygns. 
i>. i»i.ri; „ muiurėiiaim bau> 
ih-s už išdykumų, jmjutę olan

dų sargybų akinant, sum-do į 
automobiliu* ir ]»rdiunė na
mo.

Ne vienoje Euro|»os armijo
je oficieriai nebūtų bandę da
ryli šitokį daigių Im* savo vy- 
riausybės žiuios. Amerikos 
armija jauna: tai neturi išsi
dirbusių tradicijų, dėlto čia 
viskas galima.

Ti*,*iaii* ir !>•*•• aplinkyls'**** 
i-nslo veikiau* 

lyg pramanyta pnsakn. Bet 
lr.il- rnščiai jų sužinojo iš vieno - 

• f.'-i<*rio, il-ilyvitvusio ,išdyku 
m* ir p: t ikrino iš kitų šaltinių. 
Tai rodo*, kml atsitikimas ne* 
pramanytas. Žinių padniMln 
IsHulono Ibiily Kspress. 
j<> gauna |Mi1irti ir kiti.

Jei-gii tnip Imtų latvi* ištik- 
rųjų. kini d.*šimts Amerikos 
oficierių Imtų |>asMcę kaize
rio buveinę, tai to atsitikimo 

jinišviiie nebntit apsėjr Im* už- 
lyįėjimi*. l"žtylėtn-gi Imtų tat 
vi-.i kn. yni svarbiausia, kas 
imli tunli r<*ik»m<* pnsaulio 
politikoje.

menka ir Blaivybe

iciiuohkta lapkričiu 191 s 
•riks įveikė vukicrius; ■ 

akta sausio 1919 m. Su 
ujlus Valstijos pariduškė 

; r didesnį ir dar sunkiau 
kiautą priešą: svaiguiu*. 

„ ta antroji pergalė neprari 
nei žmonių gyvasčių, nei 

Ji jardų. Ji tik jtarcikalavo 
** suūžadėti skanaus gėrimo.

Didalėa drąsios buvo žtuu- 
gja, kuria pasakė: “Gal ne- 
sunku yra žmogui atsižadėt. 

; turto, bet sunku atsižaik-ti 
i.” Kiti nei turto uepa- 
l atsižadėti. Suvienytos 

ilstijos pasirodė nmluiurio- 
/ Ktsižadėti savo įpročio kar

tais linkbinoje 
ūpą pakelti gėrimu.

Didės viešpatijos 
daiktu* padarydavo 
žmogaus įsakymu iš viršau*. 
Amerikos viešpatija tų įvy
kino demokratišku laidu. Iš- 
pradžių 2-3 senato ir atstovų 
buto priėmė suiiinuyuu} į- 
traukti blaivybę į Amerikos 
Konstitucijų. Paskni kiekvie
nos valstijos įstatymų liovė
jai npsvarstinėjo tų sumany* 
mų skyrium. Valstijų yra 48. 
.tat reiškia keturiasdešimt* aš
tuonis kartu* suiiumyiiui* 
(•'•••fva’stomns i* nauji*. Ivnl 
ji* (Vyktų, trys dnlys vtd*li- 
jų ttm pritarti. Ketverge. 1i> 
sausio triiukšimt šeštoji val
stija—Nebraska išreiškė *m*» 
pritarimų. tod«4 bbiivyls* bu* 
įtraukta į Ameriku* Kon*h 
tuciją. Trumpu laiku prite 
ir likusio* vaistini*. .Inu 
jum* dalmr ncsrnžu ir 
dingą Imtų prie-inti .

Didelis yra skirtum 
liuo*os ir priver 
Im>*. Blnivylš* 
Valstijų* Im
tiem*. kurie j*.* i 
vo liuosn* valu**. 
•>ai džiaugtum *. 

ivrikos žni«*'i*' • 
tilia blaivų*. I 

*iilzinug*ini.- 
gtu — priven 

’.ie.
išpilė džintlgiume.* lU tuor 
'".altu* kūdikius, kuru* turč 
vo vargti dėlto, kad jų te 
s Mtn laisvę sunaudodavo 
liūnams šelpti. Džiaugiami* 

■ ta* moteris, kurio* lini*iiiu 
. . cnt baudžiavų vargdavo d<4-

I 
I

KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 
IR 9EIMYN0S INKIG08.

I “TV* 

yAisti 

Zz atšilai 
e

/ *

draugijoj.*; vi.;1 istorija

lokiu 
V i<-|t*.
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VVILSONAS GAVO DAUG 
DOVANŲ.

JII Ifervcrzimui reikės 
laito.

vieno

n
>tiii<.

Suvienyt"!
|u.ivt -liną| 

m-t Ulė* iš 
■. žiitomn. 
. ji i vi»i 

hmų Im

0U'

ln

Paryžius, mti-iti 21. 
l /.id-nla* Wi|Miiui* ir jo 
Į l’m iz.iuji*. 
I joj** y ra g 
I i:-'d.ių doi nnų.
Į Tnipe ini>Į yru ilnugeli. di

di*!. - vrt. -. It. r yra ir menkų. 
l‘;i l.Ti.Į'in* jiedviem indtive 

in vaikui.
I..f prezidentą*, kaip ima-, 

i. ip kita* dovana* lygiai 
L;an:ina. N<- jos visos juieinn 
itin žmonių širdingumo.

\ i-.’i* dovana* jmrgalictili į 
Sta. Val*tijas 1—veik reikės 
atskiro Iniio. Ihdis tu dovanų 
bus padėtu Baltuose Bumuose 
IVushingtone. Nes m* visos 
•k>vnn«*« yra pvr?unaK*.*. Taip 
bent tvirtina imta

I ’re* 
*4 IlofUl 

ir ftnli 
minu htkii daug

Ims netapo sutrukdytas, kad 
Lietuvos uinbasada atvažiavo 
į Paryžių. Tat reiškia, jog 
Prancūzija pripažino Lietuvos 
valdžių. Veikiai tų patį pa* 
darys ir kitos talkininkų val
džios.

Kun. A. Vilimavičiaus laiškas 
kun. J. Jakaičiui.

gų kų-gi padarysi!? Kiek tat 
dariu*: l) vesti Prancuzų-Ue- 
tuvių Komitetų, 2) vesti gerai 
informacijų* pas laikraščius 
ir valdžias, nes dabar reika
lauja iiM-morijalų: a) apie 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų, 
Grodno, Vitebsko gubernijas, 
apie Rusų Lietuvų ir latgali- 
jų. b) apie i-konominį ir su- 
:-isickimo stovį ir t. t. c) apie 
Lietuvų apskritai ra kuopia- 
čiaitsin visko išdėstymu, d) a- 
pie santikins sn kaimynais, 
3) laikas nuo laiko jiarva- 
žinoli j šveienrijų ir L t. Tų 
dnrlių atlikti }iatsni |u Mas- 
•nuskn* negali ir neturi laiko. 
Tni-gi aš tikėdamas, knd jų* 

komisijoje *u <i|atsiusite pinigų, pasamdžiau 
iiuiver du profesorių, kurie kartu su 
j mii>i) * i mniui. pmliii.int inžinieriui 
mi.l • *>.-ilvnti;iu*kiii. rašo incmorija-

b.i>g:i<' Iti* ir duodame juos kur tik 
<>l K -. l'rot.-'Orinms primoku

tiiėm *j |mi .'n*) frankų. Pane
lę Pauvremi norėjau sunaudo
ti tam darbui, liet nieko nebe
išėjo... PerMatęs dalyku* inž. 
Galvanauskui ir p. Aalinnui 
liepiau (tedaryti nu niorijalų. 
|*rn*aulį prumžiuti Lietuvos 
loiikiuųjų Vnl.lžių. o no griau
di. I’nt dabar jau ir įvyko. 
Knslink "llėvne Baltiniu*” tai 
aš sandarbiumkauju. bet tas 
laikrašti* yra latvių rankose 
ir lictnviai ne visa gauna pa
talpinti tenai, kas Lietuvai 
yra svarbu, \ ienu žodžiu, lie
tui iam* reikia turėti Paryžiu
je savo Lukroitį. Tvirtai ti-

Artimas sųryžis tarp kūdikių 
mirtingumo ir šeimynos Inai- n įtiuutrino Detyrmtjaak

Kad geriau išaiškinti koks 
sąryšis yra tarp kūdikių 
mirtingumo ir šeimynos inai- 
gų. Kūdikių Biuras (Chil- 
dren’s Bureau) sutaiso tako-

As Tomistai tiek prirašiau 
visokių laiškų, kad neturėsi 
nei kur dėti. Mat toks mano 
gyveniinas.knd krutu ir krutu. 
Gal kuila nors sulauksiu pasil- 
sio valandos. 19 grM 1918 m. 
Iiasiunėiau Tomistai kablegrn- 
mų, prašydamas atsiųsti 5,- 
(MM» dolicrių — apie 25.000 
prancūziškų frankų. Mat, ka
da aš atvažiavau j Paryžių, 
tai tuojau* suradau p. šias- 
tauškų, p-lę Ponvreau ir inii* 
nibrių Enu*stų Galvnnnti.'ZĮ. 
or«»v. Plchikį ir p. Pautimį. 
kurie seniau* čia. Paryžiuje, 
gyieito. Siijmlituiu visu*. Aš 
apsigyvenęs pa* viena kunigų 
prancūzų, kuris pnts.ii dirli.t 
nišų krašto 
profesoriau* kataliku

| -itetu. įtraukiau juo.* 
• mito* klausinių. Jie 
niuii visa* duris. .1.

j tverti l'raucitzu-Lich 
mihlų Lietuvi*** t 
ginti, j kurį įeis ži 
Prancūzijos žmonės. Ji<- lan
kosi -ii manim kartu }*<• 
sv.irimi.i.-m-- redakcijas ir to
kiu bildu nuk**rl:vnc leukų j- 
tėkmę ir lenkų teikiamas me- 
lagingas žinias apie Lieiitvų. 
Po dešimties dienų mano dar
iu* jau gavom* lei.iuun. kad 
Lietnco* atstovai ntvnžiuotų 
prie Al.mutų valdžių. Ir pa
lengvino susinešiiuų su Švei
carija ir švadija. Prikalbėjau 
p. Mnstauskų atidaryti Lie
tuvių Informacijos Bintų. Tų 
sutik**, br*. nenori leisti le’k-

UEK IR KOKIAS TAKSAS 
MOKA NEPUČIA).

Ištruko* iš įstatymo apie 
ineigų takias.

Ineigų taksoms įstatymas 
reikalauja, kml dariniuvini už
laikytų du nuošimčiu (procen
tu) visų ineigų už 1918 me
tus nuo saiudiuių. kurie nėra 
piliečiai ir nemano šioj šalyj 
gyventi. Kiekvienas asmuo, 
kuris laikinai šioj šalyj gyvena 
ineina j tų gyventojų n,šį.

Ki<*kvienos asmuo, kuriam 
reikia mokėti taksas nuo inei- 
gi; ir kuris nepridumln savo 
nfiskaitliavimo iki L kovo die
nai kiekvienų metų, užsitrau
kia baudos 30% nno sumos, 
taksoms priklansanėios. Tik
renybėje Imnda negali būti 
mažesni;, kaip $2n.<M) ir nedi
desnė. kaip $14«M».0tl. Kiek
vienas asmuo, kuris sudeda 
melrringų a|w*kaitliavimų. nž- 
silrnukta hau<b>s $2/100.00 ir 
vienus m*tns kalėjiman.

Svetimšaliai, kurie neišreiš
kė noro šioj Šalyj apsigyven
ti. reikalaujami užsimokėti 
1% visų saro ineigų už 1913 
metus, pradedant kovo 1 <L. 
už visus 1914—1915 mettu ir

Statykite dabar namu* 1 
Tok* yra sumanymas Dartio 
Departamento, kad šalyje j- 
vesti stovį ramybės ir

I tekinio.

l Tns sumanymas gerai 
varstytas. Jj svarstant 
atsižiūrėta j tai, kad darbinin
kams suteikti dariai; buvo iš
tirtas kiekvienas natūrali* 
apsireiškimas ir paimta ao- 
mon kaip naudingai suvartoti 
šalies turtus.

Po viso to atsakymas išėjo: 
statyk dabar namus!

Namų statymas buvo sus
tabdytas karės laiku. Žmones 
ir reikalingųjų medžiagų val
džia paėmė karės reikalam*. 
Taigi darbas užsilikęs visais 
dviejais metais.

Vien tik tarp namų stoty- lį, kuriame nurodyta tyrinė
tojų, kuomet gerai dirbama, jimai aštaoniuoae mlestaoea. 
yra trylika sąjungų ra iim- Tabelyje paduodama pasek 
tais tūkstančių narių-darbi- mės šešerių metų tyrinėjimo 
ninku, užsiimančių tos sryties 
darbais. Toji didelė pajėga iš
judina labai daug kitų indus
trijos darbų.

Tai suteikia visiem* užsiė
mimo.

Nei viena kita industrija ne
gali taip greitai tokių pasek
mių parodyti.

Darbo Departamento suma
nymas yra remiamas beveik 
visų valstijų ir miestų. Jie 
stengsis pirmiausiai užbaigt 
statyti įvairius viešuosius tro- 
bėsius, prie kurių nuo karės 
pradžios darbas turėjo apsis
toti.

Beveik kiekviena* šalies 
miestas turi statyti naujų na
rnų arba taisyti senuosius. 
Beveik kiekvienas miestas bu
vo priverstas sustoti brukuoti 
gatves, dėti rynaa, užlaikyti 
trolanius tvarkoje ir juos tai
syti. Po dviejų metų vartoji
mo be jokio pataisymo, reikės 
daug darbininkų, kad tai ]>a- 
taisyli ir titotarpu šalis užtek
tinai turės įlarbo. Ji taippat 
galės suteikti darbu karei
viams įvairiose išdirbystės ša
kose, kurios priguli nuo namų 
statymo industrijos. Šių dienų 
namų stntvmo ibirimi. apima 
beveik kiekvienų šakų indus- 
trijalio gyvenimo ir tuo ji 
paliečia visuotinųjų šalies pra- 
mouijų. J«i tunuų statymo 
darius susilpnėja, šalis apsis
toja. jei namų statymo dar
bas gerai eina, visa šalis turi 
užsiėmimo. Turint tai omeny
je. aiškiai galima matyt, kur 
link šalis tur siekti, namų sta-

darbo, indedama pasekmės pa
sikalbėjimų su 23,000 kūdikių 
motinomis.

Grupė su žemiausiais uždar
biais siekia $350. per metus, su 
Bugščia tįsiais sų*kia $1,250 ir 
augšeiau. Žemiausių uždarbių 
grupėje (uždirbančių mažiau 
kai 9330. mirė 162A arba vie
nas iš šešių. Augščiauaioja 
grupė*je (uždirbančių 9L25O) 
mirė 62-5 arba vienas ii fe* 
šiolikoa Aiškiai matome, jog 
mirčių skaičius mažėja besi- 
didinant šeimynos ineigoms ir 
prieinant prie tinkamesnio 
pragyvenimo. *

Kiekvienoje grupėj kūdikių 
proporcija yra sekanti:

Grupėje, uždirbančių maži s n 
kai $530, ineina 25.8% ištirtų 
kūdikių.

Grupėje, 
nuo $530 
37.2%.

Grupėj<*. 
$850 iki L(M9, 
kūdikių.

Grupėje, uždirbančių 
$1.050 iki $1.249, ineiu* 6.1 % 
kūdikių.

Grupėje, uždirbančių $1,250 
ar daugiau ineina 13.1% kū
dikių. -

Visų giuptų uždarbis pas
kutiniais dviejais metais už- 
tikro fmdidėjo. Tcčiau skait
mens. nesenai apskelbtos Dardi 
bo Biuro. fiarodaučio* visuo
tinų pragyvenimo pabrangi
mų, nerodo, anot Kūdikių 
Biuro pranešimo, kad kūdikių 
gyvenimas butų pagerėjęs su 
padidėjimu tėvo ineigų.

“Išvados yra tokios”, sako 
raportas,

uždirbančių uuo 
iki 9859, ineina

uždirbančių 
i nei na

Hilo

153%

UUO

Prirengk savo ineigų aps- 
kaitliarimg taksų krioktoriBi,

■0 tKMKULItni (VJ<)
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Lietuviai Amerikoje
W. PULLMAN, ILL.

ne- 
čia.

Vienybė ir sutikimas.
Niekur, turbut, žmonės 

veikia taip iš vieno, kaip 
W. Pullniane. Nestebėtina,
kad pas mus ir bolševikų ma
žai. Kur tarp katalikų vieny
bė, ten jiems ankšta, todėl jie] 
netarpsta tenai.

W estpullmaniečiai 
veikia isvieno tarp savęs ir 
su klebonu bažnyčios ir tėvy
nės reiknlnose. Eodžin, vi
sur ir viskuoim Autui, veik
dami išvienn žymiai pakėlė 
savo parapijų. Nuveikta daug 
ir didžių dalykų. Matcrijali* 
parapijos stovis žymini susti
printas. Tas viskas lubjau 
priklauso uuo uiusų klebonu. 
Žmonės, matyduiui jo ]>asi- 
šventimų, nesigaili nei triūso, 
nei aukų.

štai Kalėdų laike mus<. 
gerb. klebonas prisiuntė kiek
vienam iš savo parapijouų ;• 
patiškų pasveikinimų su Sveti 
temis. Kiloki® greb. kh-bono 
pasielgimas, bvtibejuiiv-., dut 
artesnių ryšiu surišo save su 
žmonėmis, štai ant Kalėdų 
suaukota, kaipo KaU-dų dova
nelė bažnvėlos reikalams arti 
400 dol x

Dirbdami išvieno rato baž
nyčiai, neužmirštame ir tėvy 
uės. Čia ir stojame su ta pa
čia vienybės dvasia. Kuomet 
tapo surengta Laisvės Savaitė, 
vienu vakaru suaukavoiue 
1,300 dol. tėvynės reikalams. 
8kaitant pagal šeimynas, išei
tų apie 10 doL ant kiekvieuo* 

^eimynos- Slackerių tėvynės 
reikaluose pas mus visai ma
žai buvo.

Tegul gyvuoja ir tolinu tarp 
musų viis yVč!

VyČiaL

Visai nm.: >! gi.-lėti apie mu 
sų vyčius ltukralii'iacsė, lig. n»- 

' dos, jie butų neveikių*, snau
duliai kokie. Žinoma, kaip 
visur, taip čia, nors mažame 
burelvj. randasi gal ir tokių, 
liet abetaai. ne. Veikta Ir vy
čiai pagal išgalės.

Sausio 2 d. laike vyčių me
tinio susirinkimo, nutarta truin 
peme laike surengti šeiminis- 
kų vakarų ir du teatnL Val
dyba Šiems metanu išrinkta iš 
sekančių asmenų: Pirnu. vi
siems reikalaujant, liko — J. 
Sorakas, ra*’. — S. Augštuo- 
lis. tžd. — O. Knudonaitė. Pir- 
;airiulai-< pnailit-dnmas ant tie 
rau. karatu ragino vyčius a- 
teinančiais metais darbuotiee 
daugiau, kaip pereitais. Val
dyba susideda ii darbščių, e- 
nergingij asinenti, todėl, jeigu 
vyčiai laikysis savo žodžio: 
dirbti daugiau visuomenės la
imi ateinančiai* metais, gulės 
iluug nuveikti.

Nedėlioj, sausio 5 d. vyčiai 
buvo surengę vakarų bažnyti
nėje svetainėje. Vakarėlis 
buvo įvairus. įspūdingas. Prieš 
pradedant programų, klebonai, 
gerb. kun. Pašluniskas, trum
pai prabilo j žmones pažymė
damas, kad tai pirmas vaka
ras savoje svetainėje ir padė- 
kavojo žmonėm* už skait
lingų atsilankymų. Toliau se
kė lošimas. Sulošta jausmin
gas 3-jų veiksmų vaizdelis iš 
šios karės Lietuvoje: "

tikrai

............... i ■
i Puikiai lošė O. Raudonaiti- 
į motinos rolėje ir maža mergai- 
■ tė, O. Puėkoriutč, Marytės rv- 
i^ėje. Iš vyrų 1. Angituoli® 
puikiai lošė šaltyšiaus ir J. So- 
rokas, Jonu rolėje. I’o per
statymui buvo dainos. Dai 
navo mažųjų ir didžiųjų cho- 

j rai, vadovaujant vargoninin
kui J. Balsiui. Galų gale žais
ta įvairios žaismės. Ilgai pa- 

Isiliks šis vakarėlis musų at- 
į mintyj. Žmonių buvo* pilnn- 
It'-lė svetainė. Pelnas šio va
karo bnvo parapijos naudai.

Visur Esantis.

ttogiau chorui reikti, nes turi- 
me naujų bažnyčių, naujų sve- 

- tainę ir mokyklų, taip, kad 
kur tik pasisuki visur viskas 

i nauja. Taigi galinta tikėtis, 
1 knd ir choras šįmet daug nau
jo veikimo puroilys.

Koresp.

WORCESTER, MASS.

d. Riunu t -aire 
lietuviai, susirin- 
kaip 1WO išnešė 

protestuojančių

MELUOSE PARK. ILL.

ALEI. MASALSKIS

i

ĮEINA Į GALE SAUSIO 21, 1919.
i

Nauji Telefono Šaukimu 
Mokesčiai

AR TURI UŽTEKTINA!

CIK VlloltltS

13Sulyg prisakymu Postmaster Gcncral gruodžio 
1918, nauj.is surašai. dcl telefono šaukimu Ūpo {teik
us po kurinomi visi teiu'ono šaukimai per visas Su
vienytas Valstijas bns ant vienodos papėdės, ir tas įei
na į gale Saurio 21. 1919.

tMtP-
dili <r*SU

3307 AUBURN AVĖ. 
T,.«t>tcOM Drcrrr <ll»

Ar tur< užtektinai auglių 
šias dienos!

Ar tavo mtnii vra ailtaa *j 
karų!

Anglių yra taip
®|wtėiu» kaip žilviai priMatant 
eli* šia rienin Jie imu »uv« ln 
kuomet nu u šnlaim- ir i.e*iji.w 
nu- retai.

Stipru* ir sveiki iu.-.m. gali pa 
trivuti K-nau. l»-i mlpiiu, insui<-«. 
o ypačiai i:« kūne kaičia uu->

RUMATIZMO
jie •kr i'augiru i< H_.lt.•

ore.

Yra tiktai vidui* 
žmouių kurir kenčia mm Itin, 
mo tai varn.iinu.a 
kun* ju a frrai pairtiriif 
l*i viairnis rerai šiltumą, 

BUMATIN
IR 

PARTOPAIN 
kuri* iru jnu palengvinę* tukMan- 
rian.s žmonių. Pamėginkite ir ju« 
ir tikrai bud ušatganfilitifs. Abu- 
Jie t aidai kainuoja titkai «.isi. 
treti siunčiame jum reni i Kupakti-- 
turer pokaliuo** tiesiai ant juu; 
adreso mu»ų kaštu. Pridnskm- 
ravo uriakytnuv tiesiai j

APTEKA PARTOSA.
160 Second Avė.,

New York. N. Y. Dep. L. 4 
(R. 299) 

«muHuuuuiuiuiiiuwuui;tmuHwiM< 

ERNEST WE1NER 
DRY OOOOS

1800 W. 47th kamp. Wood Str.
M*a duotam, ariniu atemp., 

EelverK*!* Ir SubstoinM.
Pi4*liam* p*Mriakm>* aauaamt 

Vl*okl« mutM-JolMi. volkomo druu 
0*1. Ir ^kut-a.

Sausio 12 
Woreesterio 
kę daugiau 

, rezoliucijų,
prieš lenkų ir bolševikų norų 
paglemžti Lictuvų. Sudrinki-i 
me kalbėjo p. P. Gudas. “Dar
bininko" redaktorius, kun. J.1 
J. Jakaitis, vietos lietuvių kle- 
bmius ir kiti. Dainavo jiarupi- 
jinis choras, taipgi įlainavo 
kvartetas. Buvo ir solų.

Žemiau telpanti rezoliucija 
ta|M> kablcgrnma |>nsiųsta pre
zidentui IVilaonui į Paryžių, 
taipgi kopijos Suv. Vai. sekre
toriui, Mnssachuiictt* valstijos 
senatoriui. kongre>mnnui ir 
vietai trims miglų dienraš- 
čianis, kurio ištisai patalpino.

Rezoliucija:
*'\Viicn>M the Ltthuumat. 

have repeatedly u. -iarrd ihta. 
araunr the foremiMt principli*. 
fur viaeh thi* cimntry at.d be r 
ailb-k n ere btitlbiur. wn* th>- prin- 
ci;-k of revrrnmrtil uf josų.lc 
by M-]f-<leter:uinati<ni, amt the 
lils-mtion of Ktnall naikina; and

•‘\VlK-rca*. the fsoplc of Lith- 
įnauia a*pirr to an nhsolutc įtve
rtam. to iiberty and mdejict-.d'-nvc 
with a covcn>nwnt of their own 
dettmiination and choice. after 

i centnrics of epprrmkm and 
, u rnnijv suffcrv.1 frora Polish. Te- i 
utonie and Ruisian inij^riali-.m;; 

Į and
"M'herea*. Lithuania is now in 

imminent perti of furtber izpioi-. 
lation and p tosikli opprcaaion by 
Pulish hnperialiam, thrcatcnod 
snd aridenced by the occupatiun , 
of iu aapitol eity. Vilna, and tlr i 

' anaejcstion of our aneient tnothcrJ 
land to Poland. on the oi.c hand. 
aml the didntegration and chaa, 
resulting from the occupation and 

!_ rontroi-by the Rnuian bolnhevik-

ISuimtoje, 11 d. sausio, 
Krank ir Jnmes sveti, Darbi- 
rinkų Vartotojų Bendrovė bu- 

i vo surengus metinį liūlių nu 
į koncertu. Koncertas gann pui- 
Ikini pavyko. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Buvo netik 

!• iltiniai, bei ir daug priva
žiavusių iš Chicagos ir apie- 
Imkis. Dar nebuvo tokio in- 
< i>m:mi» ir dideliu vakaro, kaip 
kad šitas. Buvo juikviesti du 
choru iš Chicitgos. l’rogrn- 
i.uis prasidėjo 8 vai. vakare, 

j Pirmiausiai padainavo "Pir
myn" mišrus choras iš Cliiea- 
go*. Paskui išėjo L. V. uG kp. 
choras iš Brighton Parko, Chi
cago*, kuris, vedama* Ji. Ži
lio. sudainavo pirmiausia 
"Lietuva, tėvynė musų" ir 
kitas dainas, kurios laitai 
žmonėms patiko. Paskui pir
mininkas, A. Jonša, pasakė 
prakalbų apie korporacijos
gerumų ir kad visi turėtų jų, 

I remti. Paskui vėl mišraus 
i choro vieni vyrai sudainavo 
dainųjcuri visiem* patiko Lieti 

'Vyčių 36 kp. choro solistas, p. 
.L Jokūbaitis, padainavo solo, 
kurį labai publikai patiko, 
taipgi ir p-lė O. StrclovskaiU- 
jiadainavo solo. Ji ypač gra
žini jiadainavo, kad publika cn’hr <.th«-r: and. _ 
negulėjo atsidžiuugti. Laitai* ■'}'**«*»». the 
jai nčių. Paskui dar sekė pra- 

i kaiiui moksleivio, p. Damašo. 
: kuris pagiri- melrosparldečius 
t už jų gerų daritavimųri ir l-r the allim -f tU-
gino, kad viri remtų korpo
racijų ir dėtųsi prie jos. Ant 
galo L. Vyčių 36- kp. choras 
padainavęs, užbaigė programų 
vėl Lietuvos himnu. Dainos
publikų užganėdino. Garis*
L. Vyčių 36 kp. chorui už gra
žia* dainas. Laike programo 
svečiai buvo vaišinami užkan
džiais iš tos krautuvės. Po 
prngrnmui si-kė šokini iki vė
lumai.

Gartsi Bendrovei už sureti- 
gimų lokio gražaus koncerto.

Buvęs.

| “Vhercaa. tiir Lilhiuuiian i 
; |>eapir. iu eoinmon vrith all rthe- Į 
upprcvrd nations of the vvorto. 
nnd in furtbcrnnee of th«- ln>p<. 
ant aapiratum fauinied «u the.

t

CICERO. ILL.

Iš choro veikimo.
Sausio ]0 d. Av. Grigaliau® 

choras laikė metinį susirinki
mų. Buvo daug svarstyta iš 
pereitų metų veikimo. Viskas 
pasirodė tvarkoje, tik biskį 
keblumų turėta mt nekarinis 
nariais už jų nereguliari lan
kymus! nnt nųieticijų. Bet <ln- 
vus nariams jiasiniškint, via- 
ka* tapo priimta su jų pasitai
symu. Išdavus raportą seno
ji valdyba, pasiuntinė naujųja. 
išrinktųjų ant priešmetinio su- 

Dang jiagarbo* a-
Karės tiduota senųjai valdybai ir 

metu". Sulošta labai puikiai, daug suteikta linkėjimų nau- 
Teto iš daugelio girdėti, kad jųjai. Nauji metai, nauji jne-

A * - ra* »t _ * ** * * * * Į. _ •

•trinkimo.

i

prinrple* of ai.-if-gurirmin-tit. 
deai re lu pcaoeably ^-rogres* in 
the estaHHunent and organta- 
tkm of a Mario rnvernmrnt of 
thrir ou-n; and.

••tVhcreo*. the Lithuaman 
people have irpeatmlly cspresacl 
and «hown thrir loyalty lo the. 
šilini ratMc ainre the licnrinninR of ; 
the war. and havr cuntiuuall*-1 
dedarrd that they wou!<l never 
i.Jrratr any putiti-.-al ten nitli 
Poland «r lt tania. aml ftirtber 
tluil any altrmpt to atmes Lith- 
Maniu to Poland trotild ratus-, ini- 
meiliale biooMriicr. rmilting |>cm- 
aibly m thr rrviral of a further 
Etuupooa uar.

•'Nok' thrrrforr lir lt ri-*n|vrd. 
that t U- aovrrnmcnt thr t'nitrj 
»tntr» of Anirhra Ik- and i* here- 
lo urgvntly and raniratly ru|U<w-1 
trd to rurb thr inipcnalutir am- 
bilion of the Pole* in traperi to 
Lithuania. aud to prvvct|t 
MVr thr pcoplr of 1 jthuania 
a foįrign yakr.

"Re it further nranlvoil.
thr govrrnmcnt of thr Vnilrd 
Stale* of Amero-a permit, siaut 
and rrrurr for thr Lithuanian 
peoplc resiilmg iu thi* rountrj. 
thr nght and pririieje of rommti- 
niratiiųr by tnail trilh thr peoplc 
and tovernment of Lithuania."

an«1 
f runa

that1

80. CHICAGO, ILL.

Meldžiu pataisyti šitos 
klaidas, kuriose įsibrtovė

dvi
au-

Po šituo naujų suraių "station to station" kai
nus yra ta; pamatas ant kurių visi kiti šaukimai bus 
išru ūkuoti. Kaina yra ‘brokuojama sulyg tolumos oro 
lCaųų dvieju saukiamu vietų ant paskirto laiko 5c. u2 
kieinriena 6 mylias iki 24 mylių prukui 5c. ui kiekvie
na 8 mylias.

Kuomet saukiant nepaduoda saukiamojo smo- 
.guus sų kunuo nori kai'oėti tuomet bus rokuojama 
"station to station" kaina. Bita metodą priduoda ge
riausias ir pigiausia forma telefono patarnavimo.

"Station to station" šaukimai turi būti taip toli 
kaip galima priduodant savo telefono numeri ir nu
merio šaukmuojo telefono. Kuomet telefono numeris 
nera žinomas arba nėra jo telefono kningoj tuomet 
reikia gauti "Information". jeigu šauki toliau reikia 
operatorkm priduoti varde ir adrese žmogaus m ku
riuo nori kalbėti.

Kuomet idefonnoja kam nors ir specialiai pri
duoda vardu žmogaus su kuriuo nori kalbėti, ir tam
pa sujungtos su tuo žmogum tuomet jau rokuojama 
"person to person" kaina. Kadangi šitas patarnavimas 
reikalauja daugiau jiegu ir laiko, kaina yra viena 
ketvirtadaly s didesne negu "station to station" šau
kimuose. (Mažiausia "person to person" šaukimai 
atsieina 2Cc.)

Kuomet žmogus šaukia ant "person to person" 
parautų ir saukdamas priduoda laika kuriame jis nori 
su šaukiamuoju žmogum kalbėti tuomet tas jau būna 
"appointment" ir sulyg to yra rokuojama. Šitas po- 
tanr.vimai dar prisideda prie "person to person" 
šaukimo ir kainuoja dusyk tie, laiko užima negu "sto
tiem to sU:'on" ir kainuoja daugiau. (Mažiausia "ap- 
pointment” c ina 25c.)

Kuomet yra šaukiama ant pamato "person to per- 
šou" ir dnr yra reikalingas pasiuntinys kuris turi pa
šaukti šaukiamoji žmogų tuomet vadinasi "messenger 
cali”. Tuomet yra, raliuojama kaipo "appointment 
call’ ir dar rfadoma kiek reiki«■ mokėti už pasiuntinį.

Prie visų šitų šaukimų dar dasideda vienas, po
vyzom. kad sujungimas yra paderimas ir dėl kokios 
priežasties kalba neįvyksta ne iš puses telefono kom
panijos tuomet dar yra prirnokuojama "report shar- 
ges" kuri yra apie ketvirtadalys "station to station" 
kainos (Mažiausia "report charges" 10c didžiausia 82.)

Nežemintos kainos yra rokuojama* kuomet tau- 
Iriasi ant pamatu "station to station" nuomet šauki
mai yn daromi tarpe 8 JO vakan ir 4 JO išryta Kai
na tarpe 8:30 vakare ir 12 vakan <"evening rato") 
yn apie puse "station to station" kuomet šauki die
na ir tarpe 12 nakti iki 4 JO išryto ("nigbt rate") yn 
apie ketvirtadalys "station to station" kainos kaip 
diena. Mažiausia kaina nakti yn 25c. Kur yn "sta
tion to station" diena kaina yn 25c. arbamažiau tuo
met nei jokiu munušimu nera. už nakties patanuvima.

Kuomet sujungimas yn padaromas tai nuo to lai
ko yra dokuojama ar tai butu diena ar nakti ta kai
na paliečia "station to station" patarnavime.

Dienos kainos yra dokvojamos ant visu laukimu 
apart “station to station'* pamatu nežiūrint ar tai bu
tu diena vakare ar nakti.

CHICAGO JTELEPBONE^COMFAM Y

►

PUSBADŽIAMS SKŪRA.
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Lietuvis MvukatM *
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niniimiui:i

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgu

Dr.M.T.Strikol 
V. ta n Ali: II rrta IU S po plr< 
1 U f .afcorr.NnSHloml. IP rpto IU S po 
,-H*i7B7 W. 47-th Bt.
Ilnld. IU'* A. - -ll>> l>^.,

MH»>r »w<l<7 IK'

į
į

lUd*. *M IN. Ashland Ulv. Chir««« 
Teletonaa llarmarkal Itll

I DR. A. A. ROTH,
!tuaaa ryditoiaa tr rhirur*a, 

Spr>Oalt*U> MMrt-kij. V>rllks 
Valku ls *»U rl-roniMi'i lasu

Otlaoa SIH a* Mal.iaS S-., Clitcagv 
Tala tsaM l 'roier M»

VALAN1KTS: IS—lt r>lo I-l pt 
maty ■—t rak. Nadrliouua I*—11 4

im

I

Dr. G. M. GLASER
rnAKTiRt <m s s* motai 

Gilintam, Ir oOmi

SI ta Ko. Mnrcnn M.. Kert* 11 M. 
C IIK AGO, ILL.

MoU-Hiki). V,rttl>« Ir Valku 
1al|«i < Tironijų i, Ūku 

OFtitO VAL-.NIKM
Iki 1 ryto, tiua >1 Iki S pa pMt 
ir ana I Iki sm rak. KrdHIaa 

v.l-inu- uMarrtaa
Trlvliaa* Vanta Slt. •

■z

; DLM. HERZMAN
i« nikuoe

, Ovr.l licturiajM finomoa par SS
> meni Kilpa p.Myrr. vydytojM. cAl- 
Irur«-<« ir AKI SEHUL

orua* ir L>u«ratorija: 1US V. 
I»U> >t., nai-4. FiA St.

VALVCIHJll: Nuo IP—1S Mam 
ir *--> ral rakarou TaMaaaa 
CaiMl ma.

OTVENIMAS' >«!1 •«. KalataS 
wrrt

VALAMIKIS S-S ma «K

I -w=

Dr.M.Stupnidd
‘ 3109 So. Morimn Btmt

Ci'lULGv, UAA«QSS
Tr-lrronaa Tink SOSk.

VkIhoS'm: - • iki n i* ryt»: 
• ih> pKtii ik> • vnk. M*S*Ua» 
nu* nuo I Iki S vaL **kHM

■
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si 
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Tat neves* TMI 

Dr. C. Z. Veze/f t 
iicrrviM LKirirtju 

Ve.anJo.. tuo i ryto iki » ėsk.
N.letioaiu pasai evtsrlm* 
NaUUloaU* paga*. atitarta* 

«:i» no. amilamd avimus 
arti 4T-«a* OarvSa.

imimiiitutimiintiimuiautmuMiM 
= JOSEPH C. WOLON 

Uetavia Advokatas 
K M>. LA HALLK HTRKEV 
Ui-raoin.e T«L HumlioMt SI 

VakaiBK liti W. lis* 
Tai HsMI • >»> 

CHICAGO. ILL.
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KOLONIJy.
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SWEITZER KAND1DUOS. DAUGELIS ŽMONIŲ SU 

ŽEISTA MIGLOS METU.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

t’isik pavieto klvikti“ Sweii 
r.i-r iš D*-- M*iin*-“ praneš-'-, jo-.- 
jis kandidiio. * i 'hiengo mojo 
ru*. jei tik pili»*ėiai jui-kir- .it 
kandija t u pritnr rv rinkimu-- 
jM*.

I><- kitko pranešamu, j-ig t-*- 
vę- nutjorti“ ll.-nri—>n knisli 
•iuo-ių- imt n--|iiikl:iu-<iii>i. 
jiartijo“ tikieio.

Il.-trri-on yra Prancūzijoj** 
prie Rnudanojo Kryžiau“.

ARMĖNŲ SUŠELPIMUT

V.'ikur i»iv1n l"iii ;.-.-u l>i|V->i •
I |ci-keii-lu-i Inlini iir-'i<»^* tuig- 

l->“e. Buvo iltini- nelaimingų 
..i ■ itikituu. 2 žmogų. I.u-k /in<> 
nm. užti>i|',:i ii I - lio- -I*- nutv- 
iiži-i-ln.
\tii Nmtbu* telli geležinke

liu linijų vu-itti“ traukini“ iiž- 
liėpu :iui kilo. I*n tarąjnm iiž- 
mnštn du jurininku.

lt- tu du viršutiniu geležiu- 
l.--lio traukiniai -ii-i<lnuzė. <*i:i 
tai daugeli* žmonių “iib*i“t.*i.

Valstijom* gyvuoja Ai 
šelpimo tirgunizaeijn. 
27 dieną vi-oj šalyj 
- savaitinė kain|>unijn 

3) mi

ŽUVO PO TRAUKINIO 
RATAIS.

Suv. 
įnėuų 
Nansio 
prnsidė-
su tikslu surinkti nm 
lijonų dol. sušelpti Armėnijos 
ir Sirijos badaujančiu* žmo
nes.

SOCIJALISTAI PRIEŠ DAR. 
BO PARTIJA

«oje pra- 
kampaniją ii/. 
kandidatu- į 

rinki 
Darbo 
i neimi

priguliu-

1 >2111><> p:.i t ijn • Iii-' 
dėjo politik**- 
savo paskirtu* 
vnldvivle- ateinančiai“ 
Inai*. Kaip žilumui, 
parlijon daugiu ilsiu 
darbininkų unijm
rios prie Amerikos Darini Fe. 
dotacijos.

Prieš šitą organizaciją tad 
soeijalistai dnlcir ir nndntė 
savo anuota*.

‘Juk ir pirmiau Darbo Fcde 
racija daug pakenkė soči ja lis- 
tams jų biznyje. (ii įkilta r. 
kuomet tlariiininkų unijos sut
vėrė naują sau politikos jmr 
tiją. rocijalistų imrtiją gulės 
visai pasmaugti.

ĄHPLĖtĖ PRAEIVĮ.

llu automobiliniu plėšiku 
praA-ožitiodamu nndstalMlė pra 

yųroantį IIiiIm-ii llelfer. 424 * 
Chatnplnin nve.. ir ni--m<'- 40 
dol.

DAR YRA INFLUENZOS.

Praeitą šeštadienį. anot 
sveikatingumo ili*|uirtnm<*nto 
pranešimo, nūn influinzoK mi. 
rė 16 žmonių, gi nuo pinučių 
uždegimo 11.

PRAAO POLICIJOS BU- 
GRĄŽINTI NAMO.

Peter Clieples (gal lietu
vis!), 25 iil amžiaus, iš Ule- 
velando, aną dii-ną vidumies- 
tyj priėjo prie vieno poliemo- 
no ir paprašė duonn* ir vietos 
nakvynei.

Policmonn* jį nuvedi* |«olici- 
jo* nuovadom Tonai jis piųm- 
snkojo, jog ji* Clevolnnde su
sivaidijęs su savu žnionn ir 
aną apleidęs, t ii čia dabar at
sidūrę* vargau, ne* n*-1tirį- 
nvį dari**, nei pinigų.

Clleples praši- ]Kili"lj>>* “11 
grąžinti jį atgal Clevelniidal*.

"No plnre likę IloUlė.”

\li“. Mnlw*l II. Biuuning. 
Il'.l 1<r*-e|| lki> l’Mld, <i1*-n- 
<-••-. Mi“iigo infliM'iiza. Aną 
dienų įtaisau.“ karščio suimta 
klajodama išėjo vi*-nuuirškirič- 
i- litinių ir p.-ilin<l*> |s» Is gan- 
< iu tmiikiniii ant Chii-agii & 
\'**itli«i- i.-ni geh-žinkeliii li
nijos.

\h“. Ititiuiiing Ihiv.i (.'■ 
tlier- 
l«ov

Dr-ja šv. Franeiškaii“ S*-m- 
' fino laikė priešmetinį “iiririn- 
; kimų, > *1. gruodžio. 1918 rn.. 
jir nutar- i“ ka«o? paskirti , 
T.iut-i Fon-Li $li'.o*i. B«* to
-lai natini suaukojo $3<j..25.

Aukojo -••kniiticji:
Po 2 *lol.: V. Pažaras. A. 

Šurna. F. Bnrgaila.
Po I dol.: M. Jurgnitis, A. 

Zakarauskas. M. Platoki*. P. 
Butkus. V. Bitinas. I’. Stasiu- 
nniii“. F. Gricius. J. Martinai
ti“. A. f'ekauskas. .T.'Mickevi- 
-•ui. \ Ntuiki“. .1. Kovi-cki“, 
V. škiriii“. P. Zič-kii“. J. Dik- 
-.‘i“. J. ttii'tvika. .1. Ib-virsai- 
ti“. .1. Šimkus. .1. Vaizgirdas. 
F. Bašin-kis. A. Valiu*. .1. 
Kiemui, A. .Ii-nčiu“. .1. .lenu*, 
kn. .1. JeMiinas. J. Burini. .1. 
Cinlžiii“. Kitos smulkiai*. 
Viso 46 dol. 23e.

Draugijos Narys.

I

*t i:a.š.\<
| i»s FoX|>AX

t tr.
SUVAŽINĖTA MOKYKLOS 

VIRŠININKĖ.

Įlydė l’nrk | silici jo* auto* 
mobiliu- praeitą šštndienį va
kari* > ii važinėjo Mra. Mary 
Gomnr \Vbite. Slnrrett mer
gaičių mokykla“ viršininkę.

PASKELBIMAS PRIEŠ
BOL4EVTKIZMĄ.

Chicago* angliškuose laik
raščiuos.- pasirodė paskelbi
mas, kuri* Imk pngnrninta<< 3- 
ojo Jllinois pulko gvardijos. 
Paskelbime pranešama, jog 
šiai šalini grūmojąs bolšcri- 
kizma*. tad gyventojams iš. 
kaliui reikia orgnnizuoties, 
mankštintieji, knd nelaimė nc: 
užklupti} 1*- prisiruošimu gin
ti savi- ir iiuiuiškiii*.

Iš tn |uiaiški. jog šioj šalyj 
holšcvikizmas ne jiiokom** 
ima keli i savo galvas.

NUKRITO NUO POROIŲ; 
MIRĖ.

Mr*. Mary IVzeny, 54 metij. 
IKSO West 19 gat, aną dieni} 
nukrito nuo porėtų iš 2U pėdų 
nugštumo*. Mirė šv. Antano 
ligoninėj.

VIENĄ UŽMUŠĖ IR VIENĄ 
SUŽEIDĖ.

T.

A.

Va.

Xc

P. 
F. 
A.
I’. 
A. 
P.

Blaževičius, J. Vaši-

A Ualeka*. S K rrnn»ki>« M. 
Šimkų*. P SakabuJiAS. M. Vu- 
dlisoikn*. M. Dabiu*. K Urhai- 
ti* M rdipAndria .1 Vuhutinu- 
viriu*. K. Zuvirkai- -I Dinieni* 
C hiinlcii*. J. Kunmnudu*. M. 
Itnuaite. A. Ezerdu*. V. Itlins- 
tnif-n< .1, l'rlMi. P Smlelnit-' A 
Kilniu V Zvinaaii-kis .1 Mn)-i- 
k*. 1. liuksą“. O l*:at->“t*i>< 
Dautaru*. M. Kuri • V ’ 
m.iitis. \ Bučinaki

Ilaimiai- bu«

M. Drngunienė,
E. Kimtienė,

A. .1 nueina.

AV.

A
V.h-

AUKOS.
KAZ. VIENUOLYNUI.

gruodžio, 1‘ilS nu. Av. 
Draugija iš Cliiengn

17 
Onos 
ll*->gtit*. llliilnis flO.IMI

11 sausio. 1919 iil. iš švento 
Mykolo fiarap. Ginčam. III. 
gauta:
Juozas (■■•rdž.iiiiiti- Slol.oo 
•luditą Kriiiiiiiskaitė . ..Jd.tsi 
šv. Myk. Ark. di-ja . .Ul.<M)

Surinktos IVaukvauu.
5—11 sausio. 1919.

Kiton*-, .1. Byczkovskn, 
Bagdonienė. J. Leškys. 
Knrmiekfl*. Z. Aleknoms, 
lx*»kys,
Sa*<-viėiuk>-. 
Pavilionienė 
Tiinilikė. A. Steponku*. 
1’etrošin*. .1 
Kn“ilinu“k.i“.
I*. I’.ncJohft“. I*. Janiulit. 
šablickn.s A. Povilnnrlrienė, 
I. i.lu<>7<>) pr-tritškn. J. šilkai- 

. ti*, K. Maznnukė. F. Ziburka, 
A. Brazauskienė. J. Kuzmic
ką.*. .1. Duriu*. D. Norkcvi- 
eiti.*, A. PuiHlžiniiiutė, G. Bu- 
kancintė, D. Draudienė, J. 
Iludnitir. J. Pnš-knuskns, Ma
rijona Xeverdau*kienė, P. 
Petraška. P.
Grinevičius, K. ttnMtaliz. M J 
švituiiieuė, M. Mii.-ihuiiienė, J. 
Tamulis. A. šalaviejut. A. Tau 
rozn. V. Kaminskas. T. švein- 
I toris.

Smulku aukų ............. $33.Sll
Išviso AVankcgnn. III surinkta 
672X80.

to
Petraška,

A. Kapurauski* 
P.

Antradienis, sausio 21 1919

-5

Naujjikas, J. | *

III.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
UaliUelM kaSe.-al. t*Snka> Ir MmSi*
4*rU*Uk*: -arkanu <>4aj u UuSa. f n -mIuI

PAIN-EIPELLER £ 
rtvM pMkter4oUwty« Mta 

kaip kita |dnki pptaate yra vat> 
tnnjaoio tu (vtla»«.-.n« pn*»k 

i’cj Ajitai rvniatlanK 
akaoMna krntlMjp. tono— tr tnn 
moayoe c«otAU1>« atreau 
giną HUl* tr t

.....................—...........................   t
Dr. A. K. RUTKAUSKAS

X«tenata HcKinlay *:«« 
aroo visokias mojui ..

1137 South W<“1rm Bovlenud
Kampa* W. 3Vlo« raitė“

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

| f Telefonas Rtillman Cl

DR. V. A. MAJ0R
GYDVTOJ.VS Ut

♦ CHIIU'IIGAK
orias sint NMklcaa Aw.

i A<1>no» 1:3* Iki * Ikryto — 1 
j IKI ? no putu — «:3« iki S:M 
j vakara. Nedėliomla nuo 1* 

Iki 11 liryto.
wC< •X

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arta

Girtuoklio Išpažintis
šita knygele vos tik iši-ja iš spaudo*. “Draugo" Bend

rovė* laida. Turi 59 puslapius.
Kaina tik ............................................. 20c.

*'Pražudyani Gyvenimas" tinka musų knygynam*. Ban
delį jų imanticma nuleidžiama* žymus nuošimtis.

"Pražudytas Gyvenimas” viena ii gražiausių apysakų. 
Paimta ii suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paakui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą.

Bita knygelė ypač rticomendaojaina nttuų gerb, Me
tanam. Net tai puiki Betariant dovana prie kalėdo
jimo. >

Reikalaukite tuojau*. Nes abribnotas skaitliu* atspaus
dinta.

Adnnokite:

“DRĄVOAS” PUBUBSING C0 
1800 VEST 46-th 8TREET,

CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI.
Kunigu“ Jonas Kiuris 
Brigita Au.“*linnin- 

'-I. ii V. Petrauskai
P. ir <». Dnbašinskm 
Stan. ir Ant. Au«tinai 

’ Kotrinn Bnrkauskienė- .
I. 1 ieva Skyrienė ..........

pet rollelė Pazarcckieliė- 
Pr. Bujannuskas ..........
Ant. Sutkus ..................
Ant. Kleiva ..................
Mot. ir Vikt. 4*etruškos 
Ant. ir B .Trnakauzkai 7.00 
Ign. ir Alek*. Pronckečiai 3.00

Po $5.0(1 dol.: M. Rakaus
kas. P. ir A. Jonaičiai. V. Cla- 
jms. K. Stulginaki*. P. Jonu- 
šauskas. J. Raila. A. Didjnr- 
gis, J. šimulynas. J. K. Bro- 
žs-vjėius. A. ir O. ilinkšeliai,
J. Ašinva, X Latvaitienė. J. 
ir B. Bukančiai, X Sabaliaus
kas, J. Lcškys. O. Mikolaitie- 
nė, S. Urbonas, P. Pocius, J. 
Zėkus, V. ir A. Zupkai. M. 
Vasilanskaitė, Kokuliauskioia*, 
P. Kapturauskas, J. Dndtrvi- 
čius. II. Stanislovaitis. 
Venslovas. J. šernauskas, 
Maktt“ka. J. Kuzmickas, 
Raškauskas, B. Jmmitįs.

I*o $2.00 doL: 1*. KaLlale- 
vičius, 1'. Augustinaviėienė, 
X Gudienė, J. Vaiėru, P. 
Sadauskis. J. Masierouis, K. 
Levanaviėicnč. X Tekorienė. 
J. tiriksa*. A. Pteulauskis, J. 
Naujokaitis. M. Butkus. A. 
Jonė*. X Stanisloiaitis.

Po $1.00 dol: X Jankaus
kas, V. Paškauska*. J. Paze- 
reskis, K. Kučinskaitė, X Lat- 
vaitimė, J. Kundrotas, M. Ga
linis, A. Bagdonas, J. Tamu
lis, M. Mockus. J. Zėkas. N. 
Čepas. K.Kantnuta*, K. Ne- 
vanlauskas. J. Zilsitis, X 
Bakšys. J. Gn*vns, X Kleivo. 
R. Stanislovai! is. M. Skyrius.

*11X1.1)11
Htu.00 

. .'Ht.lMI 

. 25.UU
25.UO 

. 12.‘*>
12.1 XI 
12.00 

. KUKI
KUM)
10.00
10.00

P. 
K. 
A.

LIET. VYČIŲ 13 KUOPOS 
NARIŲ DOMAI.

Screjoje. sausio 22 *1. Davis* 
Spuir** Parkučio sv*-tain*-j«-, 
7:30 vai. vak.. Liet. Vyčių 13 i 
kp. laikys mėnesinį -susirinki- 
mą. Susirinkimas bus bega
lo svarbus ne» apart kitko at
silankys p. M. Zujus, ** Vyčio” 
redaktorius, su prakalba “Vy
čio” spaustuvės reikalais.

Tat šinomi kviečiamt visun 
narius ir nares būtinai atu- 
lonkvti į šį susirinkimą.

Valdyte.

U BRIGHTON PARKO.

Mėnetdnu Lietuvon Vyčių 
36 kp. susirinkimas įvyks ket
verge. sausio 23 <L, Nekalto 
l*rasid ėjimo Pan. Av. Bažny
tinėje svetainėje. 7 ;30 vai. va
kare. Nariai ir norės molo, 
nėkite skaitlingai susirinkti. 
Šiame susirinkime turėsime 
svetį, p. M. Zujų, “Vyčio” re
daktorių, kuris plačiai išdės
tys reikalą I- Vyčių organi
zacijai nuosavo* spaustuvės.

V ra ir daugiau svarbių rei
kalų svarstymui..

I Valdyta.

Nusipirk Naują Knygą

Marijos Menuo
arte

1 T:i«aj.

.linui“ Jakuti“ £11.(10.
Is-viė-iii $10.

I*<> 5 d<J.: I*. liotauta*.
livaika. J. luiužika*. L. Raliarau*- 
ki*. E. šat u va*. Si. Markevičių*.
O. Stulgaitė-. J|. šatunao. J. Pu- 
zvinski*. E. Iz-škaunkk-nė, P. Si. 
nieką*. Junz. Martiniai* 4 dol.

Pu 3 <H.: V. Norkus. P. A<lc- 
maviėiu*. V. Zigimmta*.

Pa 2 dul.: JI. IlipnikM. J. Si- 
jnniėimi. P. Gudžiūną*. J(. Su
mina*. K. GapM-vičiua, V. Pana
vą*. A. Martinkevičiui. A. JI Ura
ną*. J.' Brazauaki*. J. Stromaki*. 
B? StrnnuJticnė. A. Mtakauaki*. 
X Craua. J. Vairiau, JL Milkc-ria, 
V. Pilskia, X l’etravičaitė. X č»- 
pana*. V. Cririza*. P. Vilimo*, 
.tikinuvičiu*. J. Adriman,
Druktenienė. E. Ruakauskaitė. 
Zatkeviėiu*. St. Tamkeviėiu*. 
Zalatorienė, M. Kušleikknė. 
t ’ŽMncski*. A. Va*iiūra*ki*.
šulkiu, A. Mužutis. A. Norvai
šas, O. Iiobiiicnė, J. Aušra, JI. 
Petkevičienė. J. llajorina*. X 
Dz-išulski*. J. Mažuma. J. Bara- 
suskis. St. Budgailė. J. Vabrn- 

rnaviėiruė. J. Jtuluuena*. K. Ja- 
n tuu. M.
liai šia. B. Jlalaoakaitė. X L*u- 
rii:*iuiitė. A. Milinavičių*.

Pu l <taL: V. Petravičių*, J. 
(IcdvUaa. J. Jlažrida, X Aimku*.
P. Octoa. A. Vairiau. V. Balčiu, 
nirnė, A. žemaiti*. J. Ccpuiia. 
L. Aarauski*. J. Andrukalti*. L. 
Judu*. A. čankaudcia, P. Urne- 
šu*. JI. I’ctkrii*. X Kbririin*. A 
Palubinakta, J. Bukenaa. J. Rač- 
katirici*. M. ('ura*. Z. Zaborakienė, 
B. Karalauakahė. JI. Railaitė. R. 
Sto|M>naitė, JI. Guzrnaa, K. Kh- 
nuvirina, J. Latoza*. J. Butą. I>. 
Dubaka. O. Milinavičaitė, H. Rėk
it!*. J. Imbrocas, J. Drateni*. A. 
Vaitkų*. J. Jokmina*. P. Piriti-

į ka*. V. _ ____  ________________
i <u». .1. I’etrolu*. A. Zadnrtn. JI. I 
J{nm.*in.-in«kik, M. St«ni». A. 
Taukšti*. K. Jurkietia*. St. Ged-1 '"*eius. 
minas. 72. Z_2__  ‘
K. Dainnnaukki*. J. Itikniu*. 
Juciu*. J. Aluti*. J. I.imunta*. 
K. Rėkto, J. Mažuli*. J. Juškn. 
K. Balčiūnai. T. Norlmlan. T. 
Budrcckta. K. Rėktais. J. Čepuli*. 
P. Čepuli*. J. Gimžatuka*. M. 
Bernotam J. Adoaunaa. V. Rau
lis. J. Miknia. A. Laurinaitis, K. 
Msariiuns*. A. Bukssa, J. Ab- 
romsitis. Z. Gečienė. K. Rnužnai- 
tė. L. Jondulsitė. O. Jsšinakicnr. 
S. Klimsuricia. S. Citsrakia. X 
Gedminskienė. L Kadriia, A. Ja
kulis. J. Aatikaa, P. Skraodcni*. 
J. Gedminas. J. Caras. J. Laurai- 
kis. M. Rsšbsbaaaki*. S. Aertvi- 
iienė. A. Aimsnaksitė, J. Cepuo- 
ua« M. Raalaricnė S. Simani*. V. 
G ra ha n ak a*. J. Skundikas, K. Bis-

Surinko knn. M. I. D-s*.

š<-štndicnio ryte būrys vyrų 
ir moterių ant kerti* 12 gal. 
ir Bliu* Įdarui nve. laukė gnt- 
veknrio.

Staiga atūžė didelis juoda* 
pasažierinis automobilius tie- 
►iog ant Initkiunėbi cnt Volterio 
ziinmių. Vit-ntĮ žmogų ant vie. 
to- užmušė. kita sužeidė. Ir 
niitoiiioliiliii!'. neikiek nostnb 
lėlėj.;*, midumi'- savais keliui*. 
X«-u-;*-tn nei numeri* pauui* 
tyli.

Policija ieško galvažudžio 
to nutciiiobilinua šoferio.

Koroneri* llofiman “ako. 
knd tokį šoferį reikia tik 
karti.

pn-

APMU8Ė MOTINĄ.PASAKĖ PINIGŲ NORĮ.

P. O. Bot 73,

Rajimiutė,

lx>renzen, 
nve., pas

to
J. Mtstalėnas, P. 
J. Skuldickis, X 

Verutei*./V. Ku-

riuMiu “aro Urousn l**lra Tama- 
|.i"Ui9r* )* Kauno su**-. pa- 

nrr.Mo |uv. Vabalninku narai-. Pir
miau sjrrie- i'tileacnj. dabar notl- 
Uu>u kur. uinh-m’kll" nronoAU arkas- 
(I u adrrm:

Novakaa. 
zstl >'anaii»n A*a_ cainura. ii|.

Kaina tiktai 50 centų
Užsakymus ra pinigais adresuokite:

B. 
J.
U
F.

N. Vembria,
J. Jonikis. K.

Duocienė. M. 
I’. Butkienė, 
tt. Trusknus-

SIVER CREEK. PA.

ŽUVO MERGELE.
NortllWe.“1i-l II geležinkelio 

pmuižierinis traukini“ suvaži
nėjo ** nn-fu mergele. Nilviti 
Maloniu*, ttž trijų mylių vn- 
knruo-e nuo Bni«*“i*l>*.

Munici|«iilin Klerk Varde 
teisman atėjo 74 metų nenelė 
Mr*. Annu Lorvnzcn. Ją ap- 

Imušė jos sūnūs. {Kirkini* po
licinėmis, Louis 

vi-i *5118 Ko. IVestern

Antonio Negi o grosernėn 
|si mini. K>45 Clvlsiurn nve. 
inėjo trvl vyrai, liro.-a-rninkas 
paklausi:

“Ką tamstos velytumėte. 
“Pinigų!” sušuko 

U>* kartu išsitraukę rvvo|vc-1kuiį jinai gyvena.

w. sjoKiuinuR. i . i rriu* » n-uz... t t n *„ ,, ,, ,, ,, , , . -i. Haksj*, ,i. tingulis. ,1. I*et-
. Xakin»ki*. M. Zalmlcvi- , ... ,. ,, 7 , . ,,'kevicius. S. B.'iftulaitis. M.

j Butkus. M. Butkus, S. Leke- 
a. Tritskauslcas. .J.

M. Kinta*. J. IUiudžiu*J,”M-n»‘* A. Knnpsliis. B. Vi- 
J.lsockis, S. Gnib-ikis, M. Butkus.

M. šblitieis*. E. Touiulienė. M. 
Kaunui ietie. O. 
Mikalauskienė.
M. Vcmbricnė, 
kiein*, M. Vasyli»*nė. J. (Ictir- 
viėienė, P. Čepaitienė, L. Zai- 
kienė, I). Valentinavičienė. M. 
Montvilienė. J. Rkyricnė. 
Bukantienė. P. Baronas. 
K ūmi rotiem'-. S. Gislvilas. 
Rajimns. B.
Dombrauskis. 
K. Bielskis.
Zirgaitis, 
Stankaitis. 
Mickus, P.
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