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Švedai eis 
Rinkimai Vokietijoje 

ir Socijalistai 
i ' 

Bolševikai atranda "susipra
timą" su S. Valstijomis 

KAIP ATRODO RINKIMAI 
VOKIETIJOJE. 

Socijalistus apima didelė 
baimė. 

ŠVEDŲ KARIUOMENĖ 
LIETUVOJE. 

BOLŠEVIKAI SAKO, ĮVY
KĘS "SUSIPRATI

MAS". 
Bus pasiųsta militarinė eks-

pedicija. \ Ragina paskirti atstovus ta-

STOCKHOLM^,-Sa«sio22 . į * ^ a ' 
—Sugryžo iš Lietuvos ir Esto 
nijos švedų militarinė misija, 
kuri nuolankiai atsiliepė apie 
Lietuvą. 

Misija atrado reikalingu 
daiktu pasiųsti militarinę eks
pediciją iš iaisvanorių į Lie
tuva, kur lietuviu kariuomenė 
neįstengia sulaikyti bolševikų 
briovimasi. 

Ta pati militarinė misija sa
vo raporte nepataria ..sig&fci 

I 
Stockhoimas, sausio 22. — 

^Buvęs kifhomet Londone rusų 
bolševiku valdžios pasiunti
nys, Maxim Litvinov, praeitą 
šeštadienį iš čionai pasiuntė 
Suv. Valstijų vyriausybei no
tą, kurią pagamino užsienių 
reikalų komisaras Oieerin. 

Toje notoje Oičerin pažymi, 
jog talkininkų įsimaišymas 
Rusijoje esąs be jokio tikslo 

trūksta ekonominių priemonių. 
PirmOįi švedų ekspedicijos 

dalis, turbūt, šią savaitę iš
keliaus j Liepoją. 

ir nieku nepamatuutas. Tą įsi-
mibtarinės ekspedicijos į Es- Į maišymą arba intervencija nu-
tomją. nes tenai tam tikslui į pPįkė* senatorius Hitchcock S. 

V. senate. Vadinasi, Suv. Val
stiją įsimaišymas daugiau jau 
nebegyvuojąs. 

Toliaus č'ičerin išreiškia 
džiaugsmą, jog nors kartą tu
ri* jo Įvykti tarpe Suv. Valsti
jų ir sovietų valdžios "susi
pratimas." 

Jei taip, tai komisaras notos 
pabaigoje pakviečia Suv. Val
stijų vyriausybę paskirti lai
ką, vietą ir atstovus, kurie 
susieisią konferescijon su so
vietų atstovais. 

Tikrai boįše vi kiškai. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
ESTONIJOJ. 

Suomiai pagelbsti estams. 

Londonas,, sausio 22.— Anot 
estu (estonų) ofieijalio prane
šimo per Stockliolmą, estų ka
riuomenė, veikianti šiaurrv-
tuose ežero Peipus, sumušė ir 
išblaškė bolševikų kariuom<h» 
l ię . 

Kstai paėmė miestą Xarvą, 
ties Kevelio-Petrogrado gele
žinkelio linija, 
ir nelaisviu. 

Paėmė daugeli 

Suomiai su estais. 

Pranešime sakoma, kad es
tams gelbsti suomiai, kurie 
bendrai veikia prieš bolševi
kus. 

Estams ir suomiams teko 
daug bolševikų karės medžia
gos, armotų, provizijos ir šar
vuotas traukinys. 

Tarpe nelaisviu vra bolševi-
kų divizijos ir pulkų štabai. 

Ties Narva su savo kariuo
mene buvo ir Trockis. Bet kuo
met jis pamatė estu ir suomių 
pergalę, pasprūdo. 

Copenhagen, sausio 21. — 
Visi indomanja, kokios bus 
pasekmės iš .rinkimų Vokieti
joje. Sulig apturėtų iš Ber
lyno naujausių žinių, rinki
mai atstovų steigiamąjin su
si rinkiman socijalistams pada
ro labai didelį galvosūkį ir 
daug nesmagumo, nes jų vi
sos svajonės apie šalies val
dymą gali jmkštelti kaip mui
lo, burbulas. N 

Riehard Fischer, socijalistų 
partijos sekretorius Berlyne, 
t v i r t i n a , j o g r i n k i m u o s e 4 5 ' 
nuošimčių balsų laimėsią so
cijalistai didžiumieeiai, ty. E-
berto - Scheidemanno partija. 

Si 

Gal ir tiesa, kad jiems pa
vyks tiek balsų gauti. Bet 
kas bus, kuomet kitos mažiau 
balsų gavusios partijos susi
jungs ir ims išvien veikti 
prieš socijalistus. Ve kodėl 
socijalistus apima baimė. 

Iš nepilnai dar sugrąžintų 
balsavimų pasekmių patiria
mos sakančios pasekmės; 

Gavo balsų: 
Socijalistai didžiumieeiai 1-

120,092. 
Demokratai 722,231. 
Bolševikai 86,805. 
Nacijonalistai 125,249. 
Liaudies partija 46,950. 
Krikščionys 825,333. 
Atrodo, jog socijalistai yra 

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

PRIEŠININKAI NETURI NEPABAIGTI RUSIJOS 
INEITI TAUTŲ SĄ

JUNGON. 
-

—————— 
Tokie yra Anglijos pienai. , 

Paryžius, sausio 22.— Lor
das Robert Oecil, kuriam An-
glija yra jwtvedusi pagaminti 
tautų sąjungos projektą, pra
neša, jog tautų sąjungon ne
turėsią ineitivisi priešininkai, 
kaip tai: Vokietija, Austrija, 
Bulgarija ir Timkija. 

REIKALAI. 

Yra trys klausimai išrišti. 

Šitos šalys tik tuomet bu 
sią priimtos sąjungon, kuomet j č į a u s turi tris sumanymus, 
priparodysiančios savo gerus I kurių vieną nusprens pavarto 

Paryžius, sausio 22.—Užva
kar taikos konferencijoje apie 
stovį Rusijoje aiškino prancū
zų ambasadorius Noulens, 
kurs nesenai sugryžo iš Petro
grado. 

Vakar konferencijoje kalbė
jo Danijos pasiuntinys Rusi
joje Scavenius. -.Neį vieno, nei 
kito kalbos nepaskelbtos. 

Talkininkų vyriausybės te-
iš 

Autorizuoja veikti Lietu-
ikalais vos rei 

(Telegrama '' Draugu i''). 

WASHINGTON, • sausio 21.—Dr. šaulys, Lietuvos laikinos 
vyriausybės plenipotentas, Lietuvių Tautos Tarybos pildomą
jį komitetą Amerikoje autorizuoja darbuoties Lietuvos vals
tybės naudai ir jos piliečių reikalais Suv. Valstijose. 

česnulis. 

GAMINAMA KONSTITUCI
JA VOKIETIJAI. 

Prezidentas bus renkamas 7 
metams. 

norus, kuomet turėsiančios pa 
stovias vyriausybes ir neturė
siančios nieko bendra su rhili-
•tarizmu. , 

— Paryžius, sausio 21. — Y-
ra žinių, jogei laika busianti 
padaryta ir parašais patvir
tinta gegužės mėn. 

ANGLIJOS NUOLAIDUMAS 
AIRIJAI. 

Leidžiama airiams daryti, ką 
tik jie nori. 

BALTRUSIJA PRISIJUN
GUSI PRIE BOLŠEVIKŲ. 

Zurich, sausio 22.—Iš Ki
jevo pranešama, jog Baltrusi-
ja prisijungusi prie Rusijos 
bolševikų ir pas save suorga
nizavusi sovietus. 

SIUNČIA KARIUOMENĘ 
LENKŲ FRONTAN. 

Dublinas, sausio 21. — An
glijos vyriausybė vakar pas-, 
kelbė, jog panaikina visoj Ai
rijoj savo kituomet išleistą 

j parėdymą, kuriuomi buvo už
drausta airiams daryti kokius 
nors viešuosius gatvėmis pa-
rodavimus ir susirinkimus. 

Šiandie čia šaukiamas airių 
parlamentas. Anglijos vy
riausybė nusprendė netrukdy
ti airiams turėti susirinkimus. 
Sako, tegu jie šiandie daro, 
kas tik jiems norisi.* 

Šiandie susirinkęs airių 
parlamentas pirmiausia ap
tars šituos reikalus: 

Patvirtins paskirtuosius tai
kos konferencijon Airijos at
stovus. 

Paskelbs Airijos nepriklau
somybės dekleraciją. 

paskelbs atsiliepimą į visas 
laisvas pasaulio tautas. 

Berlynas, sausio 22.—Lokal 
Anzeiger praneša, jog vokiečių 
ulonų gvardija iš Potsdamo 
pasiųsta lenkų frontan. 

— Washington, sausio 22. 
—Parplaukia garlaiviai Couia 
ir Susąuehanria, taippat skirai 
duolis Frederick su 6,000 ame
rikoniškų kareivių. 

Bolševikai prakišo. 
Bolševikai rinkimuose kuo

ne vi Alį prakišo. * Perdaug jie 
pasitikėjo savo pienuojamu 
terorizmu. Apsivylė jie skau
džiai, kuomet jų vadai mėgino 
vokiečius palenkti savo pusėn 
ir visoj Vokietijoj pravesti a-
narchiją tokią, kokią Rusijo
je pravedė Leninas su Troc-
kiu. Bepig buvo Leninui su 
Trockiu prieiti prie. dalies ru
sų liaudies ir darbininkų, ku
rie yra tamsus i neįstengia ap-
yjertinti žadamų socijalistiškų 
palaimų. 

Kas kita yra Vokietijoj. 
Bolševikai pamato balsavi

mų pasekmes ir todėl kaiku-
riose Vokietijos vietose jau 
ima ne tik atšaukti streikus, 
bet pradeda dąr šlietis prie ki
tų sau priešingų partijų. 

Rinkimai buvo trukšmingi. 

Rinkimai įvyko sarusio 19 
dieną ir kai-kur buvo labai 
trukšmingi. Bolševikai užpul
dinėjo balsavimų vietas, kėlė 
riaušes. Vietomis įvyko kru
vini susirėmimai. 

Berlyne rinkimai, galima 
sakyt, praėjo ramiai. Įvyko 
riaušių, bet tote buvo nežy
mios. 

Tvarką rinkimų metu palai
kė pačiam Berlyne net 7 ka
reivių divizijos. Tad trukš-
madariams nebuvo progos at
likti kruvinus užpuolimus. . 

Iš Badeno sugrąžinti Berly
nan balsavimai parodo, jog te
nai atstovais steigiamąjin susi-
rinkiman tarpe kitų išrinkti: 
K. Fehrenbach, buvęs Reichs
tago pirmininkas. Wuerttem-
bergijoj — Erzberger, von Pa-
yer, Groeber, KehT ir kiti. Tai 
vis buvusieji augščiausi šalies 
valdininkai \irba Reichstago 
atstovai. 

Kitose provincijose irgi to 
kios pat pasekmės pasirodo. 

ti. 
Pirmas sumanymas, jog stip

rus talkininkų armijų įsimai
šymas Rusijoje ir galutinas 
sutruškinimas bolševikų. 

Antras — parėmimas ir to 

Londonas, sausio 22.— Iš 
Berlyno bevieliu telegrafu pa
skelbta kai kurios smulkmenos 
konstitucijos, kokia gamina
ma busimajai Vokietijos res
publikai. Konstituciją gamina 
žinomi Vokietijoje konstituci-
jiniai autoritetai, inėmus * ir 

PERGALĖS LAISVĖS 
PASKOLA. 

• • ' — ' • • . i • • i • 

Pinigyno sekretorius Carter 
Glass iš Washingtono oficija-
liai pranešė, kad sekančios 
(penktos) laisvės paskolos 
vardas bus "Pergalės Laisvės 
P a s k o l a " ' ( V i c t o r y L i b e r t y 
Loan). 

Pradžioje originaliai buvo 
suplenuota sekančią laisvės 

liaus kaip dabar visų rusų! l^eussą, dabartinės valdžios j paskolą pavadinti "Penktoji 
partijų, kurios kovoja prieš 
bolševikus. 

Trečias — atšaukimas i š 
Rusijos talkininkų armijos ii* rijos valstybėlių ir iš pašali-
leidimas bolševikams ten šei- uių .teritorijų, kurių gyvento-

vidujinių reikalų ministerį. Laisvės Paskola, Pergalės 
Pažymima, jog respublika Laida". Bet sekretorius Glass 

bus. sudaryta iš buvusių impe-ipo to reikalo visapusiai aps-
varstymo pagaliaus sumezgė 
vardą. 

inininkauti. Tai nereikštų bol
ševikų pripažinimas, bet tas 
leistų, jiems pertraukti savo 
terorą. Kuomet tas luitų pa
daryta, talkininkai pamėgin
tų Rusiją pakelti ekonomiškai 
ir kultūriškai. Tad su laiku 
patys rusai apsidirbtų.su bol
ševikais. 

jai išreikš norą prigulėti prie 
respublikos. 

Depešoje sakoma, jogei gy
ventojai tiu*i teisėj be skirtumo 
buvusių rubežių, įstoti naujai 
steigiamon vokiečių respubli
kom Bet kiekviena atskiria 
apsisprendusi valstybė, kuri 
nori būti Vokietijos dalis, tu-

prielanki Anglija. Talkininkų 
atstovai taikos konferencijoje 
pasirinks vieną iš tų sumany
mų, išklausę faktų apie bolše
viku darbus. ' v 

Pastarajam.-sumanymui yra ri turėti nemažiau poros mi 

REVOLIUCIJA PORTU 
GALIJOJE. 

Londonas, sausio 21. — Por 
tugalijoje rojalistų partija pa
kėlė revoliuciją. Kai-kuriuo-
se miestuose paskelbta prok-
lemacija, jog sostan grąžina
mas buvęs karalius Manuelis. 

Bet Manuelis atsisako nuo 
tos jam teikiamos malonės. 
Šiandie jis gyvena Anglijoje. 
JiS pranešė Portugalijos vy
riausybei, jog neturįs nieko 
bendra su dabartine revoliuci
ja. 

\ 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S). 

lijonų gyventojų. 
Žmonių renkamas respubli

kos prezidentas turi but suė
jęs 35 metus amžiaus, turi bū
ti Vokietijos pilietis per de
šimtį metų pirm ripkimo; Jis 
išrenkamas absoliučia didžiu
ma gyventojų.. Prezidentas, 
kaipo toksai, visuomet repre
zentuoja respubliką. Bet ka
rės paskelbimo ar taikos da
rymo teisės priguli Reichsta-

Sutartys su svetimomis ša
limis yra daromos Reichstago. 

Prezidentas renkamas sep
tyneriems metams ir jo išrin
kimas išnaujo yra leistinas. 

Vyriausybė, sudaroma iš 
l^ancliėrio ir ministerių, ku
riuos skiria Reichstago pir
mininkas: Vyriausybė turi tu
rėti atstovų buto pasitikėji
mą ir atsakomybę prieš Rei
chstagą. 

Indoinu tas, jog vokiečiai 
savo busimos valstybės, ku
riai taiso pamatus, nevadina 
respublika, bet imperija. 

Pergalės Laisvės Paskola". 
Tad Pergalės Laisvės Pas

kola įvyks. Pasitikima, jog 
kiekvienas darbo žmogus .ŠU 
visu uolumu parems ir prisi
dės prie tos paskolos, kad pa
baigti pergalės darbą. Kiek
vienas šios šalies patrijotas, 
kurs karės pradžioje buvo pa
sižadėjęs taupyti ir remti vy
riausybę, atlaikys ligi galo ir 
pirks šitos paskolos bondsus, 
vaduodamasis šitais patrioti
niais obal.dais: 

Sugrąžinkime pergalėtojus 
namo. 

Pilnai pabaigiame pradėtą 
darbą. 

Pergalės Laisvės Paskolos 
pagarbos ženklas bus vėliava 
su mėlina "V" ant balto dug
no ir raudonu apvadu. " V 
reikš penktąją paskolą ir per
galę (victory). \ * 

, 

TRUKDOMAS ŽMONIŲ 
BALSAVIMO SUMANY-

MAS. 

IŠMIEGOJĘS SAVAITĘ 
.MIRĖ. 

Moundsville, W. Va., sausio 
22.—Mirė Yee Yonge, kinas 
išmiegojęs ilgiau savaitės. Jo 
brolis jam buvo davęs kokių 
tai vaistų, kad apdrausti nuo 
influenzos. * 

Nuo tų vaistų pavartojimo 
Yonge užmigo ir pagaliaus 
mirė. 

Washington, sausio 22.—To
mis dienomis senatas be jokio 
svarstymo ir balsavimo padė
jo į šalį neapribuotam laikui 
sumanymą, kad prezidentas 
'butu renkamas ne* elektoriu, 
bet tiesiog žmonių balsais. 

Pirm vienerių metų tą su
manymą buvo padavęs senato
rius Shafroth iš Colorado. Tą 
sumanymą atrado netinkamu 
teisiu komitetas. 

VOKIETIJOS KARĖS STO
VYKLA KARALIAU

ČIUJE. 

Ten persikelia ir von Hinden-
burgas. 

Spaudau pilis, šalę Berlyno, kur yra vokiečių arsenalas. U i ta arsenalą nesenai kraują 
. liejo vokiečių socijalistai. 

— Vladivostokas, sausio 21. 
— Talkininkų atstovai čia su
sitarė, jog talkininkų šalys 
laikinai valdysiančios Siberi-
jos geležinkelį:' 

Zurich, sausio 22.—Čia gau
ta žinių, kad vokiečių vyriau
sioji karės stovykla iš vakarų 
fronto perkeliama Karaliau
čiun. 

Į Karaliaučių persikelia ir 
von Hindenburgas. Jis tvar
kys rytų armijų demobilizaci
ją ir veiks prieš bolševikus. 
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išilgai Baltiko, Europos cent
re ir Balkanuose. 

Ačiū Dievui, besidarbuo
jant protingiems žmonėms 
mųs tautos vardas kaskart la
biau įsigyvena žmonėse. 

• 

i 
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nemaloniai užgautas, kad tos 

Y. MLC A. 
Nesenai rašydami apie nau

dingai pasidarbavusią katali
kų organizaciją, vadinamą 
Knights of Columbus (Ko
lumbo Vyčiai), mes, tikėjome, 
kad nepoilgam prisieis pami
nėti ir panašią protestantą 
draugiją, vadinamą Young 
Men Christian Association, ty. 
Jaunų Vyrų Krikščionių 

Toje draugijoje nuo senai 

Trečiadienis, sausio Š 2 1 9 1 9 
MMM • M M M t t M M M 2 • M M M * 92 

Religijų Pradžia ir Įvairybe. 

t registruotą, laišką. 
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New York Times 
apie Lietuvius. 

Pirm poros savaičių mes iš-
.škėme džiaugsmą, kad pre-
tentui AVilsonui tapo įduota 

on. Jusaičio knyga, angliškai 
arašyta apie lietuvius. Ta 
ayga taip-gi tapo išsiuntinė-
i redakcijoms ir jau veda sa

vo vaisius. Vienas iš didžiau
sių N- Yorko-laikraščių "Xe\v 
/ork Times'', 12 sausio, 1919, 

Už aiškiausius daigtus žmo
nės ginčijasi, Insėmet tte d e g 
tai vieniems patinka, kitiems 
n*. BeHgija ne visiems patin
ka, todėl vieni vienaip išver
kia kiekvieną religijos dalį, ki
ti kitaip. Ieškodami tiesos pa
žiūrėkime, Ipfck ir kokių yra 
nuomonių a^e religijos pra
džią, tada žinosime ko laiky
tis. 
* Visas tas nuomones galimu 

suskirstyti į dvi rųši: pirmu
tinė pripažįsta, kad pats 
Dievas išmokino tikrosios re
ligijos pirmuosius žmones, ir 
kad paskui daug sykių pridė
jo naujų apreiškimų, nes bu
vo naujų reikalų. 

&itos nuomonių, rųšies apie 
religijų pradžią prisilaiko 
krikščionys, žydai ir Mahome
to pasekėjai. Kriščionių yra 
500 milijonų suvirsimi, žydų 
apie 10 milijonų ir Mahometo 
pasekėjų apie 175 milijonus. 
Taigi leidžiant tą klausimą 
balsuoti visiems pasaulio žmo
nėms, apie 800 milijonų žmo
nių balsuotų už pirmosios rų-
šies nuomonę. Toje rųšyje tė
ra tik trys atskiros nuomonės 
ir tai vienaip suprantančios 
pačias svarbiausias klausimo 
dalis. 

Antroje rųšyje yra daugiau 
nuomonių, ir daugiau yra ski
rtumų tarp jų, ir kiekviena 

fš daugelio kareivių, einan- nuomonė turi labai mažai pa
čiu kovon, jis priimdavo pini-' sekėjų. Šitoje antroje nuomo 
gus, žadėdamas juos pasiųsti 
giminėms. Pasirodė, kad ne 

daigte yra dvasios, galinčios 
žmogui padėti Feti&os <fimr 
žyniai. Jie sako žmonėms įdė
ję dvasią į akmenį arba me
džio gabalą ir tat jau yr* fe
tišas. Jį įgijęs žmogtfs gar-

reivių šelpėjai, užsiėmė platin
ti protestantizmą tarp vietinių 
katalikų. Šitą nukrypimą nuo 
tikslo paminėję, katalikai ne
norėjo kelti daugiau triukšmo 
karės laiku. 

Tik štai ir nekatalikiški lai
kraščiai susirūpino Jaunų \fy-
rų Krikščionių Draugijos vei
kimu. Toje draugijoje kaipo 
sekretorius dirbo Hugh B. At-
kins, buvęs protestantų pasto
rius mieste Eagle Lake, Texa-
s \ | valstijoje. Jis jau 42 me
tų vyras. 

visiems pasiuntė. To vietoje 
Atkins prisipirko sau Prancū
zijos bondsų, susikrovė gana 
daug pinigais. Išviso tas žmo
gus pasisavino apie 140 tūks
tančių frankų svetimų pinigų, 

padavė tos knygos turinį ir iš- j i s t a p 0 s u g a u t a s ir paso-
dintas į kalėjimą Petit Rouq-
nette, Paryžiuje. 

traukas iš jos 
Recenzentas pripažįsta lie

tuviams teisę būti neprigul"-

nių rųšyje du tvirtinimu yra 
bendru; 1-o kad buvo laikų,kuo 
met žmonės visai neturėjo re
ligijos, ir 2-o kad žmonės nega
vo religijos iš Dievo, bet pa
tys sau prasimanė ir religiją 
ir Dievą arba dievus. 

medžioklei nepasisekus sumu
ša arba išmeta ir eina gamin
tis naujo fetišo. 

Kas-gi bendra tarp to feti-
šizmo ir tarp religijų pra
džios 1 * 

Nelabai daug to bendrumo. 
Bet buvo žmonių, kurie prota
vo, kad viskas pasaulyje iš m*-
žo ir blogo auga ir eina ge
ryn; taip turėjo būti ir su re
ligijomis; fetišizmas yra blo-
gausia religija, tai ji turėjo 
buti visų religijų pradžia. 

Tečiaus jei mes sakytum*, 
jog visi pasaulio javai turėjo 
išdygti i š sugedusių grudų, tai 
kiekvienas juoktųsi iš mųs, 
nors, beabejonės, sugedusieji 
grudai yra blogesni už geruo
sius. 

Pasaulyje yra ne vienas ėji
mas geryn, bet taip-gi ir ligo^, 
ir mirtis, ir ̂ puvimas. Genda 
ne vien valgis užmirštas ant 
stalo, genda akmeninės tno-
bos, genda ir religijos. 

Sveika religija yra tada, ka
da Žmogus garbina asmenį, 
augštesnį už save ir už gamtą. 
Kuomet žmogus savo stabą pa
verčia savo nuosavybe ir prie
mone burtams daryti, tuomet 
jau nebe žmogus priguli nuo 
dievybės, o dievybė nuo žmo
gaus, tuomet yra religijos su
gedimas. 

Geriau • ištyrus negritosiį 
padermes, pasirodė ženklų, kad 

Visa istorija pasibaigė gan 
minga tauta, primindamas, j laimingai, nes nedorėlis ne-
kad mes senovėje buvome di-; praleido pasisavintų pinigų. 
dėlė viešpatija. Kaip kun. |Jie tapo atimti ir bus sugrą-
Jusaitis, taip ir recenzentas žinti davusiems, 
pripažįsta, kad lietuviai da- iš to kaikurie žmonės pada-
bar, gaudami laisvę, neketina i iv daug apkaltinimų visai tai 
užimti nelietuviškai kalban- j protestantų jaHmų vyrų drau-
čių žemių, nors jos seniau pri-jgijai. Bet del vieno nedorė-
klausė prie lietuvių viešpatį-1 ji0 negalima kaltinti visą 
jos. 'draugiją, kurioje dirbo kaipo 

New Yorko dienraštis to 

ii 

į 
» 

Į liau pažymi, kad Lietuvos 
viešpatija apims 33.430 ketvir
tainių mylių su 4,138,600 žmo
nių. Jeigu sutartume sudary
ti dvilypinę viešpatiją su sa-

.vo broliais latviais, tai toji 
"nutų 58,000 ketvirtainių my-
*.lių ir 6,200,000 gyventojų. 

Visas "Xew York Times *o" 
.rastas apie lietuvius išlaiky
tas prielankioje objektyve je 
dvasioje. 

Neprigulmingai nuo 
' Jusaičio veikalo * • N e\v 
lTimes" savo šventadieniniame 
" numeryje rašo straipsnį 
"Three Plans for Meeting the 

'.Kussian Crisis' (ty. Trys su
manymai pataisyti Rusijos ne
laimę). Tarp kitko autoriuj-
kalba, kad reikėtų sudaryti vi
są eilę viešpatijų tarp bolše-

-vikiškos Rusijos ir vakarų Eu-
** ropos, ir kad tarp tij viešpati-
-jų, atidalinančių Europos ry

tai nuo vakarų, turėtų buti 
-Lietuva. 

Čia tiktai autorius apgailes-
į auja, kad lietuviai neturi už-

'ektinai ginklų ir del to nepa
jėgia pasekmingai gintis nuo 
bolševikų. 

Sustiprinimas tautinių jaus
enų esąs vienas iš geriausių 
*>udų kovoti su bolševikizmu. 
;*4Man rodos, mes padarėme 
blogiausią klaidą, kad taip 

.daug laiko sugaišome nedųo-

. darni stiprios paramos protin-

>ekretoriai apie 6000 žmonių. 
Tiesa, ne vienas Atkins pa

darė blogai. George B. 
Schoeffel iš Rochester, N. Y. 
pasisavino truputį mažiau, bet 
vis-gi gana žymią sumą 87,000 
trankų. Ir tas tapo areštuo
tas. 

iš to pasirodė, kati minėtoje 
(i i < \ v. i oje protestantų draugijo
je n<* visas veiklumas buvo, už
tektinai gerai kontroliuojar 
mas. 

I ai-<ri 
šlietis prie 

Antroje pusėje devyniolikto 
šimtmečio buvo mada visas re
ligijas išvadžioti iš fetistzmo. 
M at Afrikoje tarj> juodukų yra 
žmonių, garbinančių kokį nors 
neperdidelį lengvai panešamą 
daigtą ir tikinčių, buk tame 

DELEGATO LAIŠKAS P. 
JULIUI 

M, 1 I . l l . . I 

Berne, gruodžio 10, 1918. 
Brangus J u l i a u : -

Tai aš dar vis Šveicaruose. i 

Pįjma peržiūrėsime tos ant- #* kitados turėję daugiau kul-
rosios njšies nuomones, nes tūT09 ^S* d a b a r - I r kunigi
jos yra jaunos ir greit vysta. Ja P»s i1108 ***** i burtinm 

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS. 

lietuviai katalikai, 
York' '"ėjusieji labiau 

•rotestantų/ Y'. M. C. A. negu, 
prie kataliku K. of C, labai 
apsiriko. 

LAKŪNAS NUSILEIDO ANT 
STOGO. 

Gavo 5,000 doL dovanų. 

Paryžius, sausio 21.— Lakū
nas Julės Vedrines laimėjo 
r»,000 dol. dovanų, nes jis pir-
111 utinis skrajodamas nusilei
do čia ant stogp, kurs paga
mintas lakstytuvų nusileidi
mui. 

Tasai stogas yra vienos di
delės departamentinės krautu
vės. Tenai pataisyta laksty-
tuvams stotis. Stogas turi 45 
pėdas pločio ir 85 pėdas ilgio. 

Nei vienas lakūnas ligšįol 
nebuvo drįsęs nusileisti, toli 
naujon stotin. Bet Vedrines 'ui 
laimingai pavyko tas padary 

A, L. T., perskaičiusi ir ap-
svarčiusi A. L. T. T. rezoliuci
ją p. B. F. Mastausko reikale, 
taria: 

1. A. L. T. atranda T. T. re
zoliuciją nepamatuotą ir šmei
žiančią A. L. T. ir visuomenę, 
kurią ji atstovauja. 

2. Atsižvelgiant į p. B. F. 
Ma-stauako naudingą pasidar
bavimą lietuvių tautos reika
lams jam AVashingtone, D. C. 
begyvenant ir A. L. T. Euro
poje atstovaujant; atsižvel
giant į jo rupesnį užtikrinant 
Lietuvos misijai vietą Pary
žiuje, kur dabar įvyksta' Tai
kos Kongresas, ir kadangi p. 
B. F. Mastauskas niekur ne
parodė intencijos Lietuvos rei
kalams kenkti. 

3. Amerikos Lietuvių Tary
ba atranda, kad B. F. Mas-
tausko veikimas yra aiškus ir 
išreiškia jam pasitikėjimą. 

4. Ir toliau A. L. T. nutaria 
reikalauti iš T. T. per spaudą 

'paleistas ant p. B. F. Mastaus-
ko šmeižtus atšaukti ir žinomi 
išreiškia protestą prieš Ą. L. T 
T. akciją diskredituoti A. L. 
T. K. ftttimlii, 

A. Li T. Sekr. 

PROTESTO 

L Kadangi taįp vadina
moji tautininkų srorė, kuria 
atstovauja A. £ . T. f., 
VO laikngžejnB * iv 

Mat vokiečiai užsispirc nelei-
bina, tepa pienu ar grietine, o jsti manęs per Vokeitiją Lietu

von važiuoti. Bandysiu sve
timų valstijų pagelba Vokieti
jos užsispirimą perlaužti, jei 
nejfavyks — keliausiu Lietu
von daug tolimesniais, pavo
jingesniais keliais. Reikia ri
zikuoti, tik vargas, kad pini
gų iš Tauįos Fondo nesulau
kiame. Juk lapkričio 19 d. pa-' 
siunčiau Am. Lietuvių Tary
bai Wasliingtonan telegramą, 
prašydamas $20,000, taikos 
kongresiu ir milicijai Lietuvo
je. Tyli, kaip žemę pardavę. 
O gal kas telegramą sutrukdė, 
nes lenkai Prancūzijoje daug 
gali. 

Mastauskui Paryžiuje pade: 

da dirbti p-lė Pouvreau ir p. 
Ernest Gahvanowski. 

Pastaromis dienomis iš Ber
lyno atvažiavo Dr. J. Šaulys 
ir p-lė Chodokauskaitė (Sme-* 
tonienės sesuo). Dr. Šaulys 
atvežė dokumentų, kurių kopi
jas ir tau siunčiu, kad perduo-
tumei Tarybai. 

l*ateko mums dokumentų ir 
apie Gabrio politiką su vokie
čiais. Jų tuoiu tarpu nesiun-
čiame. Bet jau priėjo prie 
to, kad aš ir Douužis iš Augs-
čiausios Tarybos išstojome, 
apie ką pranešėm Mastauskui, 
Gabriui ir A. L. T. Manome, 
kad Augščiausioji Lietuvių Ta
ryba greit visai numirs, nes 
ir kiti nebenorės kartu su 
Gabriu dirbti. Štai "tekstas 
kablegramos, kurią pasiuntė
me A. L. T.: 

"Quote December ninth.— 
Dobužis, Pakštas resigned 
from Supr. National Council 
because Prussian Lithuanians, 
six representatives of Grodno 
government, Lithuanian Jews 
and Poles bave already en-
tered Tarvba. of Vilnius and 
socialists have retuimėd.—Ger
inau soldiers and Polislr legio
ną ries robbing, burning pro-* 
perty, killing Lithuanians.-— 
Militia liardly organized. Eith-
uania anxiously a\vaiting A-
merican troops.—Cable imme-
diately twenjty thousan^l dol-
lars Dobužis for Lithuanian 
fndependence. — Mostowski 
in ' Paris.—Pakštas preparing 
for Lithuania, Dobužis for 
London. Naruševičius invited 
to return to Lithuania as Min-
ister of Communication.— Uu-
ąuote. 

Visas naujienas gavau nuo 
Dr. J. Šaulio. Štai ką jis dau
giau papasakojo: 

1. Iš Prūsų Lietuvos — 
Prūsų lietuvių Tarybos prezi
dentą kuii. Dr. Gaigalaitį vo
kiečiai privertė atsisakyti nuo 
firezidentystės, grasindami su
deginti visą jo turtą. Bet jis, 
ir nebusimas prezidentu, varo 
pradėta darbą. Prūsų Lietu
vos delegatai pribuvo jau Vil-
niim,bet koks jų skaitlius ineis 
į Tarybą, tai dar nėra nusta
tyta. Nuo Vokietijos atskyla ir 

kų luomą. Autropologiški iš-
mieravimai jų sąnarių ir kau
lų, parodė, kad; net kūnai se
nesnėse jų gentkartėse turėjo 
buti stipresni ir sveikesni ne
gu dabar. 

(Daugiau bus.) 

tatorius viešai diskredituoja 
leidžiamomis paskalomis ir 
šmeižtais, kaip pačią A. L. T., 
jos oficijalius atstovus, taip ir 
A. L. T. akciją Lietuvos ne
priklausomybei ir lietuvių tau
tos gerovei, ir 

2. Kadangi toks taip vadi
namųjų tautininkų veikimas 
kenkia Lietuvos nepriklauso
mybės reikalams, kenkia aukų 
riukinui Lietuvai, skaldo ir 'de
moralizuoja lietuviu tautą, ir 

3. Kadangi tam skaldymui ir 
kenksmingu! lietuviams darbui 
vadovauja A. L. T. T.-A. L. T 

• * 

savo posėdyje 16 sausio d., 
1919, taria: 

1. Priminti, kaip A. L. T. T., 
taip ir visai tautininkų srovei 
Amerikos Lietuvių Ylsuotinojo 
Seimo nutarimus, kuriame 
nustatyta bendro veikimo Dū
dai ir pamatas. 

2.Atsišankti į A. L. T. T. ir 
visos taip vadinamos tautinin
kų srovės lietuvybę ir sąžinin
gumą, prašyti ir reikalauti liau 
tis pragaištingą lietuviams 
darbą rari*s. 

4. Trįs* lietuviai socijalistai, 
pirmiau iŠ Tarybos išėję, da
bar atgal jon grįžo. 
' 5. Liuosns ministerių port 

felius išdalinsią tautinėms 
mažumoms. *. 

6. Gruodžio antroje . pusė
je Taryba šaukia Vimiun 
konferenciją,"išrinktų nuo vi
sų gyventojų teisėtu demo
kratišku balsavimu. Toj kon
ferencijoj busianti išnaujo per
rinkta visa Taryba. Spėjama, 
kad naujon Taryboji pateks 
daug socialistų ir bolševikų, 
nes vokiečių kariuomenės so
vietai jiems prigelbsti agitaci
ja varyti. 

7. Lietuvos steigiamąjį su
sirinkimą manoma šaukti pa
baigoje vasario, 1919 m. . 

8. Memorandumą, prašantį 
Amerikos kariuomenės Lietu
von, Taryba dvi savaiti atgal 
per Šveicarijos pasiuntinį 
Berlyne jau nusiuntė Lan-
singui, Washingtonan. 

9. Vokiečių kariuomenė, 
traukdamosi iš Rusijos per 
Lietuvą Vokietijon, nesvietiš
kai plėšia gyventojų turtą, 
ypač maistą. Alytuje žmonės 
užsispirė neduoti vokiečiams 
maisto sandelių, tai vokiečiai 
suvart? apielinkių žmones Aly
tun ir šimtais teiiai juos su
šaudė. Vokiečių kareiviai iš 
Poznaniaus (lenkai) sudaro 
nereguliarius lenkų legijonie-
rius, šnipinėja ir padeda vo
kiečiams plėšti ir mušt lietu
vius. Na, kur dabar Amerikos 
lietuvių legijonaif 

Tavo. 
Kazys Pakštas. 

Red. prierašas: Talpiname 
laišką be permainų, nors neti
kime Gabrio santikiams su 
vokiečiais. Jo psichologija f~ 
ra painesnė negu p. Pakštui 
rodosi. , 

KLAUSIMAI IR A 
SAKYMAI. 

i Klausimas. Ar Senasis Įs
tatymas }Ta teisingai išverstas 
Britiškoj bei svetimų žemių 
Biblijoj, dešimtą kartą atspau
stoje lietuvių kalboje Berlyne, 
1910 m.! 

Atsakymas. To vertimo kai 
ba yra labai bloga su daugeliu 
vokiškumų. Nei minčių išreiš
kimas toli ne visur yra kaip 
reikia. Bet mes, > neturėdami 
tos laidos po ranka, neparo
dome atskirų klaidingai išvers
tų vietų. Prisiųsk tamista 
mums tą laidą, tai į kiek laiko 
mes paduosime keleto klaidų 
sura»a. 

) 

2. Klausimas Ar Seno įsta
tymo raštai yra rašyti tų žmo
nių, kurie ant jų minėti. Gal jų 
gyvenimą ir darbus kiti apra
šė vėliau? 

' » I * ' t i t 

TOLRSAYINGSS1AMP$ 
1S3UEDBY THB 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Atsakymas. Norint sužinoti 
kas kokią Seno Įstatymo kny-' 
gą suralė, reikia skirium apie 
ją klausti. Senasis Įstatymas 
yra sudėtas iš kelių dešimčių 
dalių, kurias parašė įvairų*? 
žmonės įvairiais laikais. Bend
ras kalbėjimas apie visus Seno 
Įstatymo autorius negali butf 
aiškus. Sename Įstatyme yra 
knygų, kurias nežinia kas pa
rašė. Jame taip-gi yra knygų 
neabejotinai parašytų to žmo
gaus, kurio vardas yra padė
tas ant veikalo. Taip-gi yra 
knygų, apie kurias mokslinin
kai ginčijasi, nes vieniems iš
rodo, kad vienas jas parašė, 
kitiems, kad kitas. Katalikų 
Bažnyčia rūpinasi tuomi Mau
simu kaip Itiekvienu mokslo 
dalyku, bet ji tiki, kad Švento
jo Rašto knygų vertė neparei
na nuo žmogaus, kuris rašė, tik 
nuo Dievo, kuris įkvėpimą da
vė. Nors kaikurių knygų raš
tininkai visai nežinomi^ te
čiaus jos turi pilną vertę, ne? 
yra žinia, kad Dievo įkvėpimu 
parašytos. 

(Pabaiga bus.) 

3. Perspėti visą t. v. tauti
ninkų SJtovę; kad iŠ tokio lie
tuviams nederamo veikimo, 
galinčios kilti liūdnos pasek
mės kris. ati t A. h. T. T. ir 
t.v. tautininkų srovės sąžinės 
ir atsakomybes. 

ir SMHMklIš. 

GERR. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

dedasi prie Lietuvos visas 
plotas iki Karaliaučiui. 

2. \Gardino gubernijos ir 
Naugarduko apskr. (Minsko 
gub.) sugudėję lietuviai (se
nieji jotvingiai) atsiuntė Ta-
rybon 6 atstovus, išrinktus 
teisėtu balsavimu. Jų didu
ma buk esanti soerjalistaį Jie 
atstovauja 1,200.000 gyvento
j a 

3. Lietuvos Žydai ir sulęn^ 
A. L. T, Sekr.jkėję dvarponiai ir miestelė 

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

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

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą'' per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios pacilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 191£ metai) j 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. \ 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą ui laikraštį. ? 

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

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bot dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata, Tai puikus 
bus parankamas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. -<;./ 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti^ 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yrą prašomi pranešti mums apk 
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SIOUX CITY, IOWA. 

Sausio 12 d. Šv. Kaziniiero 
parapijos svetainėj buvo su
rengtas didelis vakaras del 
naujų vargonų naudos. Vaka
ro vedėju buvo vietos vargo
nininką^ J . Prakaitis. Viskas 
puikiai pavyko, nes publikos 
gana daug atsilankė. Ant ga
lo net ir sėdynių pritruko, tas 
liudija, kad del vargonų pelno 
nemažai liks. Vietos gabus 
artistai ir artistės sulošė oli-
delį istorišką veikalą: "Paio-
cius ežero dugnuose'7, kuvr.s 
puikiai išėjo ir kuriuo publika 
negalėjo atsigerėti, nes dar 

. t-

nes prie aukojimo. 
Žmonės i r aukojo duosniai 

per visus tris vakarus. Bet 
aukos dar vis plaukia. 

Atskaitą neužilgo paskelb
sime. -

T. F . 59 sk. fuou rast. 

CICERO, ILL. 

APVIIZDOS 
PARAP. 

(Pabaiga surašo aukotoju. į 
Tautos Fondą.) 

AR TAVO VIDURIAI 
UŽSIKIMŠĘ? • 

Vyčiai. 
L. Vyčių 14ta kuopa juda. 

Heredoje, sausio 15 d. didokas 
būrelis vyeių atsilankė susi-
rinkiman, rodos, didesnis už 
pirmesnius. Pirmininkui ser
gant, susirinkimą vedė jo pa-
gelbininkė, Pet. Mileikiutė. 

pirmą kartą tokį gražų veika-' Nutarė trumpoje ateityje su
lą pamatė. Dekoracijos buvo į rengti balių. Taipgi ir dau-
tokio.s kokių veikalas reikalą- j giau dalykų nutarta. Po sa
vo: miškas, ežeras, luotelis, ir! s i rinkimui linksmai pažaidė 
perkūnija su žaibais. Laike, lietuviškas žaisles. Na, jeigir 
lošimo, kada pradėjo griausrl,! vyčiai ir vytės pasistengtų, ar 
tai maži vaikai išsigandę net negalėtų padvigubinti skaitlių 
verkti pradėjo. laiopos narių? Tuomet ar ne-

i *;™ i i, „„ i *• i galėtumėm pasidžiaugti? Pa-
hosime dalyvavo sekantieji *! 

Gineitis, viešpats — Just . Pi l 
kauskas, Melrodė, jo pati-AI. 
Gagelienė, Cirinuolė — ^J. 
Kiškienė, Aėiutė — Iv. Kinu 
(svetimtautė), Rangio — J. 
Misiūnas, Vaidelioto — K. 
Tuskenis, Protelės ir Audronė-
(dvi roles), A. Biržienė, Ar
noldas, raitelis — J. Bilkevi-
čius, Treteris — J. Rasimas, 
Šviesuolės — K. Adomonienė, 
Gražiutės — R. Gražienė, Aus-
kės—D. Stasiškienė Zulelės— 
,J. Strazdą it ė, Giedruolė — A. 
Darulitė, Kaimynas — K. Mi
kėnas. Visi gorai atsižymėjo 
lošime, kuriems publika yn 
labai dėkinga. Ant galo p. J. 

mėsrinkim. 
Žemaitis. 

CICERO, ILL. 

Apie Vietinį Sąryšį. 
Karės metu, 1918 m., viso

kie reikalai surišti su kare, 
valdžia ir mūsų tauta privers 
t ė vietines draugijas sueiti į 
viena rvši, tv., sutverti Cicero 
Lietuviškų Organizacijų Są
ryšį. Jis rengia apvaikščio
jimus, turi tris atstovus Cice
ro Community ir veikia poli
tiškuose dalykuose. Prie šio 
Snrykšio pristojo v vienuolika 
pašelpimų ir taip-pat idėjinių 
draugijų. 

\ aiionis, kuris vra didžiu, u r>„„ vu„: , ± • * 
t J * i i neitais met. ineigų turėjo 

teatnj art.staS,..sd.rbo ^ o k i a , mUy- l i k a i i i n t u r 6 j o #1M. 
gmmastika,. k. t. : karstyinuo- i T a i g i , i k o $ 5 0 5 1 l š • p a 
.0 laužymuose 1, vartymuose. | f f l u k o j o $ I 0 0 0 į W a r Workers 
1 ublika juonn negalėjo atsi- ,,„„,, , ) a b a , . t m . t o t u H 
gcn-ti. Maioim pažymėti. įj;4U51 
kaclir tarp mušu randasi tokiu 
gabiu ar tėtų, kaip J . Valionis 
Po propvn:.- -mvo šokiai ir 
lietuviškos /.:t::-.n: >. kurios iki; 
vėlumui tesėdi. Visi buvo la-
bai užganėdinti ir visi links-' 
mus išsiskirstė. Vakare buvęs. 

CICERO, ILL. 

Laisvės Savaitė. 

Draugijos, kurios norėtų į jį 
iustotuturi mokėti $5.00 instiji-
;uo. Kitokių mokesčių nėra. 

Praeitais 1918 m., susirin
ki, na i buvo laikomi pirmą u-
taįninka kiekvieno mėnesio, 
Ui 1919 m. laikys susirinki
mus paskutiniam utarninke 
kiekvieno mėnesio, šv. Anta
no pa r. svetainėje. 

Valdyba 1919 m. yra sekan
ti: pirm. — F. Strėlčiunas, 

Visų čionykščių žmonių di- j pirm. pagelb.—Pranas Zajati-
didžiausias troškimas yra iš- • kas, nut. rast. — Petras Lop-
vysti savo brangių tėvynę Lie-' *a* fin. rast. — K. Deveikis, 
tuvą laisva. Užtai jie del- j izdin. — J. Mikolainis, iždo 
to ir dirba. Atėjus Laisvės Į globėjai — Grublis ir J . Šoris, 
Savaitei, visi dirbo ir aukojo, i niaršalka — Petras Juknis. 
Trys vakarai buvo surengti. J. Mikolainis. 
Pirmas atsibuvo gruodžio 12 Į — 
d. (ierb. klebonas, kun. II. J . : SPRINGFIELD. ILL. 
Vaičiūnas buvo vakaro vedė-
jas. J o kalbos ir raginimai; Tautos Fondo skyrius, atsi-
visados žmonėse sukelia upa. s naujinęs pradeda smarkiai 
Gražiai ir vaizdžiai apie Lie
tuvos reikalus kalbėjo gerb. 
kun. F. Kemėšis. Buvo su- (lietuvių, taipgi vyeių choras, 

veikti. Pereitame susirinkime 
dalyvavo skaitlingas būrelis 

J . 'Lusis , J . Pocius, P. Vara-
sionas, O. Urbštienė, J . Behn-
kevičius, J . Gustaite A. Miko-
lauskas, J . Rusteika, J . Rim
kus, A. Sapoga, A. Balčaite. 
P. Zemontas, J . Palikus, P . 
Vilimas, B. Dalinskaitė, J . Fe-
čiukenas, J . Adomaitis, J . Ju
cys, Morta, A. Damkienė, J . 
Burbaitė, K. Sinkus, A. Jeck, 
A. Kazakevičius, P. Stašinskas 
F. Pečiukaitis, V. Petkus, J . 
Oponavičia, F . Augustinas, J . 
Xakrosa«, A. Mokauskas, S. 
Radzevičius^ M. Petročeniutė, 
J . Endrešiunas, J . Zubas, I". 
Stunkevičia, J . Čiapas, V. Gri
gaitis, V. F. Edriulis, M.Proc-
kevičiutė, St. Budreckaitė, J . 
Vaitkevičiūtė, C. Lopeikienė, 
V. Simanavičius, K. Raudonis, 
J . Leškis, M. Budas, K. Vait
kus, K. Čekis, V. F . Adriulis, 
A. Navišius, O. Jonikienė, P. 
Puišiutė, K, Puišis, F. Zijako-
uis, A. Kazauskis, J . Gricius, 
S. Morolis, I. Lipinas, M. Kln-
cevičienė, Petrulevičienė, K. 
Kavaliauskas, T. Dalis, A. Va-
ieckis, J . Blankus, I. Rajaus-
kas, S. Rameikas, F . Joko-
bauskis, PI S., A. Burba, A. 
Žagunis, M. Patšukaitė, O. Sa-
batskienė, M. Astrauskienė, B. 
Dijokienė, A. Špulevičienė, 
Vilnnienė, Paulaitienė, A. Ra
si nskaitė, A. Butvidas, K. Ku-
dilis, J . Rozmus, Šnulgelf, S. 
Lauraitis, T. Pelnutis, L Sla-
šalis^ L Kubilius, V. Žilius, I. 
Crbonas, P. Kalinauskas, I. 
Stravinskas, I. Lipis, P. Pau
ža, I. Aleksiunas, I. Petrulis, 
P. Bitinienė, M. Juzugonitė, J . 
Pušaitė, J . Brazauskienė, V. 
Gerčienė, P. Gedraitis, V. 
Stonis, J . Marijušaitis, K. Juš-
pilis, A. Brusie, M. .Tocaitė, P. 
Šlužienė, Jakštienė, V. Albo-
nis, I. Jucevičius, S. Tamošiū
nas, I. Daunoras, L Abromai
tis, I. Dalinkevičius, A. Mct-g. 
K. Joni kis, P. Mockus, A. Gn-
dulis, D. Mickevičius, K. A-
čas. 

AUKOS DRAUGIJŲ. 
Dievo Apveizdos dr-ja $160.00 
Šv. I Jono Evangelisto dr-

ja 70.0b 
Moterių Sąjungos 3 kp. 61.0Q 
Apaštalystės Maldos dr-

ja 55.00 
Šv. Franciškos dr-ja . . 42.25 
S. L. R, K. A. 101 kp. . . 33.00 
Blaivininkų 41 kp 30.00 
Dievo Apveizdos p. mok. 

berniukų # 23.15 
Dievo Apveizdos p. mok. 

mergaičių ' . . . 21.90 
Darbininkų Sąjungos 25 

kuopa . . 20.00 
Altorinė dr-ja 20.00 

ilpih§c viduriai turije savo
je gaivalus kurie su laiku pasida
ro nuodingais ir kenkia kūnui. 

Kuomet tavo viduriai yra už
sikimšę, tu silpneji, tu svaigsti, 

Pa ieškau saro draago Petre'Taitio-
liuno, paoinana iš Kauno ffub., I*a-
nevėžio pav., Vabalninku parap. Pir
miau gyveno Cliicago}, dabar nežt-
?fnau kur, malonėkite praneSti sekan
čiu adresu: 

Jonas Novakaa, 
2022 Canalp«rt Ave.. CMcafcc, 1\\. 
- . '. , imą 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yta. vedus. Joa pa
vardes po vyrai nežinau. JI paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenouių Parap. Aufebikavo Sodos, 

ir tavo \asa systema tampa su-; Turi^ labai svarbu reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at-
aišaukti eekanCiu adresą. 

Ona GedmtataMe 
po vyrui Dimskiana 

paralyžiavota, taip kad tu nieko 
nenori dirbti. 

Geriausias daiktas tai kariauti 
su užkimštais viduriais ir panai
kinti tuos visus negerumus tai su
valgyti kas vakarą prie einant gul
ti 2 saldaines. 

1 

PARTOLA. 

užtat kad Partola išvalys jumn 
vidurius naturališkaisiu būdu, pa
dės jums dagauti savo sveikata, su 

1506 8. WolIs 8tr. m. 
• 1 ^c 

Paieškau savo brolio Petro Moc
kaus, paeina & Kauno red., Raseinių 
apskr., Naumeseio vali., Makių kai
mo. Jis pats arba kas apie jj tino, 
meldžiu pranešti sekančiu antrasuu 2 
ka busiu dėging-a. 

Ono Mockaitė-Kapturausklenž, 
1343 Prescott St. VVaukegan, III. 

Pajieškau SJIVO brolių: Vinco ir 
Kazimiero ir sesers Teresės GeCių. 
Paeina iš Kauno gub., Kaseinlų pav., 
Naumiesčio parapijos, Palendriij so-

vStiprmė JUSU vidurius , ir UŽlai- džiau*. Keturi metai at«al, sesuo gy
veno Philadelphijojc, Pa., brolių ne-

kys jums sveikata apsaugojant 
nuo tolessiu nesmagumu. 

Šimtai tūkstančiu žmoniij var
toja Partola ir jie žino kad tai 
geriausias ""vaistas kuris padeda 
Ga,rtai dirbti geriausius būdu. Jis 
yra tai geriausias draugas mote
rių, <vyrų ir vaikų. Kiekviename 
name turėtu rastis Partola. Tu 
tiesiai negali apsieiti bo Partola. 
Viena dėžutė kainuoja vienas dô  
ieris. Šešios dėžutes tiktai $5.00; 
Mes prisiusime jums gerai supa
kuotuose pakeliuose mušu kaštu. 

Visus laiškus .siųskite ant se
kančio adreso: \\ 

APTEKA PARTOSA. 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dep. L. 4 
(13) 

žinau kur jie dabar randasi Jie pa 
tya ir kiti. malonėkite pranošti Šiuo 
adresu: 

Adomas Gečas, 
4j416 S. Hermitage, Av., Chicago,*Ul. 

• I !• 

DARBAS KURS PASAKO. 
Ir tokiu kurį "Draugo" skaitytojai 

ap i brangi n s. 
Norint žinoti kokis vaistas yra ge

riausias, reikia pirmiausia ištirti, ši
ta bandymą labai serai dalaiko Doans 
Kidney Pilis. Mes turime užtektinai 
prirodymų ką Žmonės apie jas sako, 
kurie jas yra vartoje nuo inkstų li-
8TJ — h* kokius rezultatas jie gavo. 
Skaitykite ką sako vienas iš tų. 

P. Maculevicz, kalvis, 14 State St., 
West Hammond, Ind., sako: "Apie 
Šeši metai atgalios mano inkstai la
bai marte vargino irm ano strėnos la
bai skaudėdavo taip kad aš negalė
davau nei pasijudinti. Kuomet man 
reikėdavo ypačiai prie kalvystės pasi
lenkti tai negalėdavau visai atsikelti. 
Aš Išrartojau ketures dėžutes Doana 
Kidney Pilis ir jos mane išgydė". 

Ponas Maeulevicz tą statementjį 
pridavė birželio 1912, o liepos 14 d., 
1917 jis sako, "Mano strėnos daugiau 
manės nevargina ir aš jaučiuosi taip 
sveikas kaip gali žmogus būti, ir tai 
ačių Doans Kidney Pilis". 

Kaina 60c. visose vaistinyčiose. Ne
klauskite tiktai vaisto del inkstų — 
bet tiesiai reikalaukite Doans Kidney 
Pijls — tokias pačias kokias gavo 
Mr. Maeulevicz. Foster Milburn Co., 
Affgrs, Bnffalo, N. T. 

— * 

ALEX. MASALSKIS 
GKABORIUS 

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

Taipgi dides
nę dalį grabų 
patys dirbame. 

3307 ATJBURN AVE. 
TeJepbonas Drover 41 f t 

Dr. LtONARD C. BORLAND 
Gydytojas fr 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. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ilaisted st., Chicago, III. 

Reikalinga sena moteriški? padabo
ti maią vaiką, naminio darbo nerei
kia dirbti. Gera vieta atsakančiai 
moteriškei. Atsišaukite tuojaus, 

1SS4S6. Oakley Ave. 

KXTR,\ 
ant pardavimo bučernė ir grocernė 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Atoišauk'to .sekančiu adresu: 

R. Sadsericz, 
. 481Z.MO. i . mboth Ave. 

Labai svarbiam reikale pa
jieškau Tamošiaus Sabaliaus
ko. Gyveno pirma Forest Ci
ty, Pa., o dabar Plymouth, Pa. 
Reikalingas labai man jo ad-

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKinLey 6744 

GYDO VISOKIAS LIGAS . . 
1457 South Westcrn lk>ule»ard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

-8 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekviena meta 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprislžiurėjo save kaip rei
kia. K..L tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi-
iiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? . Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš gnp-

j vančią sieną. Tas suveržimas' n©-

KETURI SPEClJALISKU-
MAI ŠIOS DIENOS. 

Garsaus Swiss sudėjimo 
laikrodis. 

Tikras Extra flat 
moderniški laikro
džiai, 14 karat auk
sinis, turintis 12 ru-
bies TIKTAI flO.OO. 
Labai puikus sidaD-
rinis, labai reikalin
gas, užsisuka kas 
aštuonios d i e n o s , 
titkai |10. Geriau
sias laikrodis, kuris 
puikiai rodo laiką 

naktį arba tamsume. 
Radiant I.uminaus iš nikelio tiktai 

$6.60. DTK AI labai gražus lenciūgė
lis, gvarantuotas ant 20 metų su už
sakymu, jeigu iškirpes prisiusi šj pa
garsinimą su bile iš vienų iš tų trijų 
laikrodžių. Labai gražus moteriški 
branzelitiniai laikrodžiai visokių ru
sių TIKTAI $6.00. 

Jeigu po apl aikymui vieno Mš Šitų 
branzalietų nepatiktų, jūsų pinigai 
bus sugražinami atgalios. 

R. F. NOVELTY CO., 
116 Nassau St. Dept. G. 

New York, U. S. 

• 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Mokykis Kirpimo ir Dcslgning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas 'mokini
mas paadrys jus žinovu į trumpą 
laiką. 

Mes turime didjiausius Ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mio-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le amdų knygos, 

MASTER DESIGNING 8CHOOL 
J. F. Krasnicka, Perdėtinis 

11S N. La SaHe gat , priefi Ct^ Hali 
Atsišauki! ant 4-to aui 

resas, reikale Amerikos pilie- į i«w*ia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
,_. . * i ir tavo muskulos silpnėja. 

tiskų popieru, kurias pame
čiau. Susimildamas p. Saba
liauske atsišauk, arba kiti, ku
rie žinote praneškite man jo 
gerieji draugai. 

John Mudrik. 
3438 Belmont Ave.. 

Chieago, 111. 

B e t y a kitas dalykas, kurj tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yra PLAPOA metoaa. 
kuri tau pagelbės tuojaus. • • 

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

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųskite savo vardą į Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa jr vi
sas pilnas informacijas. 

* = 

loštas veikalas, " K u r meilė, 
ten ir laimė". Lošė sekan
tieji: Jono rolėje — J . Ba-
zauskas, Onos — Sal. Lauri
naitienė, Baltraus — M. Kar-
kauskas. Po lošimui buvo au
kų rinkimas. 

Antras vakaras atsibuvo 
gruodžio 15 d. Čia gerb. kle
bonas atidarė vakarą su pra-
kalbėle. Šv. Kazimiero vie
nuolyno auklėtinės — J . Ur-
biutė, Br. Nausėdaitė, Pento-
niutė ir A. Freitikaitė suteikė 
gražų programa. Juozas Žu
kauskas savo automobiliu ta 
vakarę jas atvežė ir nuvežė 
atgal į Ghicaga. Ačių jam. 

Trečias vakaras atsibuvo 
"gruodžio 19 d. Šv. Grigaliaus 
giedorių dr-ja padainavo ke
lias daineles. Čia srerb. kie

kinis sudainavo keletą daine
lių. Choras neskaitlingas, 
vienok gražiai dainuoja. Tai 
nuopelnas vargonininko But-
vwio. 

Susirinkimui daugiausia 
rimtumo ir upo pridavė pirm. 
K. Čivinskas/ Žmogus jau vi
duramžyje, bet energijos pil-
nutis. Taipgi vice-pirm. p. J . 
Visniauskas savo jautriomis 
prakalbėlėmis daug gyvumo 
pridavė. Garbė tėvynainiams, 
kurie, matyt, taip atsidavė ge
riems darbams. 

Vyčiai stipriai remia Tau
tos Fomhj; netik aukoja dolie-
rius, bet pasižadėjo eiti per 
stubas ir rinkti aukas Lietu
vos laisvės reikalams. Eis per 
stubas šios ypatos: J . Stirbai 
tė, K. Baskevieiutė. M. Jut in 

Vaiškeliutė, O. Sauteliutė, B. 
Oželiutė, M. Norbučiutė, O ir 
J . Arnušiutė, E. Bucevičiutė, 
M. Paltanavičiutė. 

Springfieldieeiai nenori pa
silikti užpakalyj kitų Koloni
jų. J ie kako: "Ar-gi ki
tiems yra brangesnė Lietuva, 
jos laisvė? Ne, mes ir-gi 
branginame savo tėvynę. O 
tą parodysime savą darbais" . 
Klebonas, kun. J . Čiuberkis, 
kaip kada bažnyčioje-visą pa-
mokslą pašvenčia Lietuvos la
bui, nupiešdamas svarbiausius 
jos reikalus. Bąpdrteris. 

S S 

Kas žinote Marijona Smith 
po vyruk Talkauskene, pasku
tiniais metais gyveno Brooklyn 
H. Y. Malonėkite pranešti į 
"Draugo" ofisą ar ji gyva ar 
mirus. 

Draugas Publisning Co. 

• 

Metinis Sausio Išpardavimas 
Prasidės Pėtnycioj, 17 d. ir tęsis iki Sausio 25 dienai. 

POSSTERN'S 
3442- 3444 So. Huhted Street 

• t 

Moterių vilnanlai sijonai, vertės $4.00^ $5.00 ir $6.00 
tiktai po $2.50 

Moterių šilkinių jekučių išpardavimas, kaina . . $2.48 
50 ruz. skepetaičių išpardavimas, kaina 5c 
100 tuz/juodų pančiakų del vaikų, pora tiktai . . 19a 

v 1,000 porų čeverykų ant šio išpardavimo kainos. 
Moterių čeverykai $2.48, $2.98 i r *43.48 

Vyrų čeverykai . . . : . . . . , . . . . . $2.98 ir $4.98 
Mažiems vaikams čeverykai $1.50 ir augščian. . 
Vaikams čeverykai po $1.00 ir augščiau. 
Apatiniai parduodami už fabriko kainą. 

Jums bus tikrai naudinga pas mus atsilankyti per 
šitą išpardavimą. STERN. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
va, kuomet skaitai ar sfuvt ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą Už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashanld Av. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas l*-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platfo aptieko.s. I 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmyklte į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki » 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 13 valandai dieną. 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 So. Morgan S t . Kertė 33 St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistaa 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS 
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet 

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

Telefonas Yarda 687. 
«- - - - - - - • •-rm^mmm.i 

DR. LEO AW0TiN 
A M * * " M ^ » ~ - ~ - T ir • % 

I 

Gydytojas, Chirurgas, 
AkuSens 

1020 So, HaUted St., Chicago. 
Kalba Hetuvigkai, Tatvižkal 

ir rusi&kai. 
Valandos: 10—12 rytą: • — t 
vakere. TH. Canal 43«7 

- « 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pkfn — < TO <».-' «5:?0 
vakare. Neaeiiouiis nuo 10 

iki 11 išryto. 

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 10 
metų kaipo patyręs gydytojas, clU-
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St , netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 19—12 pietų 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: S412 So. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street i 

CHICAGO, ILUJKJIS 

H— > Ii 
Phone Boulerard 160 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandos: 11 ryta iki 3 po piet 
7 to 9 vakare. 

Nedėliomis 10 ryto iki 2 po 
pietų. 

1757 W. 47-th S t 
Rizid. 1007 S. Oakley Boul., 

Phone Seeley 420 

Telefonas Yards 
Valandost-Y-S iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakar*. 

f 

8 ' 
-

TsL. Drovsr 7042 

Dr. C. Z V eželis 
LIKTU VIS DKHTISTAS 

Valandos: nuo % ryto iki t vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVĖTUS 
arti 47-tos Gatvės. 

I 
II 
II 
II 
! 

™ 
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t A. T. BIELSKIS BROS. 
5 3 1 5 So. Ashland Ave., Chicago, III. 

T* 
m • Taisome, tepUojarae ir darome 
I I S f t t I f i n a n 3 u s automibilius. Lietuviai kreip-
1 I l I s J v r I I l V kj{.eg p r į e g a y i j žmonių. Taippat tari

me ant pardavimo Tirserb Limousine Karą. 

Br. A. R, Bttfmenttial I . D. 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4649 8. Aahland Ave. kasnp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 8487 

lilIIlllIlilIlIlIlIIIIIIIIIIIlliiliiiiiiiiiiiiiiiastH 
S \ JOSEPH C. WOLOM I 
'į Lietuvis Advokatas 
į 22 SO. LA SALLK SIREICT 
S Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

l Vakarais 2911 W. 22nd Street 
£ Tel. Rockwell 6899 
= CHICAGO, ILL. 
•Illllllllllllllillllllllllllllllllius 

įįm » • • •»»»< • mm» » • • « « • » » i 

> " " 
Telefonas Boulevard 7179" 

DE. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

DI 
CHIRURGAS 

221S South Halsted 43S4T4 

V. W. RUTKAUSKAS! 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyje 

69 W. WASHTNGTON 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Brldgeporto 

2202 SO. MORGAN STKEBf 
Tel. Yards 7 I t 

Gyvenimas, 812 W. 2Srd 8*. 
im-1 ^ _ — J - i f o i 
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UŽMUŠTA MERGINA GELEŽINKELIAMS NĖRA 
DARBININKŲ. 

h 

Majestic viešbuty j ant 17-to 
augšto tarpo keltuvo iv sienos 
sutrinta Miss Edna Taylor, 23 
metu, iš Elbnrn, 111. 

Miss Taylor nuo T7-to augš-
to norėjo nusileisti žemyn. 
J a i padėjus vieną koją keltu-
van, pastarasis staiga buvo 
paleistas, gi kita jos koja 
spruko tarp keltuvo ir sienos. 

Keltuvas veikiai buvo sus
tabdytas, bet kuone pusė ne
laimingos merginos jau buvo 
sutruskinta. 

Ištraukti nebuvo galima. 
^Pašaukti gaisrininkai su aee-
tvienu suardė keltuva ir iš-
traukė nelaimingąją auką 
Tnojaus ta mirė. 

PRIMUŠĖ ŽMOGŲ UŽ 10 
DOL. 

Ties 632 So. Sangamon gal. 
atrasta primuštas Josepli 
Mezzasolme, b\°>U So. Sanga
mon gat. 

Policija suareštavo Paul 
Masseri ir Josepli (i artimo, 
kuriedu cryveuo tuose paėiuo-
se namuose su primuštuoju. 
" Suareštuotu prisipažino, kad 
Mezzasolme sumušė už kokią 
tai 10 dol. skola. 

Vakariniu geležinkeliu koin-
panijų atstovai aną dieną tu
rėjo konferenciją su federalio 
ir valstijos darbo biuro val
dininkais Cbicagoje. 
Konferencijoje paaiškėjo, jog 

geležinkeliams trūksta darbi
ninku. Visose Suv. Valstijose 
prie paprastųjų darbų trūksta 
apie ppra milijonų darbininke. 

Sugryžusieji iš tarnybos ka
reiviai nenori dirbti paprastų 
darbų'prie geležinkelių. 

Tad. paduota sugestija par
sitraukti darbininku iš Meksi-

4. 

kos ir iš kitur. 
Darbo biuro valdininkai ge

ležinkelių atstovams pažymė
jo, jog prie geležinkelių nie
kas nenori dirbti, nes perma-
žai mokama. 

Pabaigoje nutarta sudaryti 
komisiją, kuri parūpins savo 
šalyj gauti darbininku. Bet 
kompanijos turės jiems riau
kiau mokėti. 

B CHICAGOS LIETUVIĮI 

IŠ NORTH SIDES. 

r 

# Koncertas ir balius. 

(J North Sidės draugijos 
rengia koncertą ir balių nedė
lioję, 26 d. "sausio, 1919 m., 
Schoenhofen svetainėje, (Mil-
\vaukee ir Ashland Avės). 
Pradžia 5 vai. vakare. Sve
tainė atsidarys 4 vai.. 

Gerbiamoji visuomene! Ži
note, kad tautai reikalinga 
našlaičių ir seneliu prieglau
dos namas pastatyti. Tam 
tikslui rengiamas šitas kon
certas ir balius. 

Gerbiamieji, . "paremkite! 
Tuomi paremsite savo tautą 
ir patys save. Xei vienas iš 
mųs nežino savo nelaimės, 
kada jam bus reikalinga prie
glauda. 

Prisidėkime dabar prie to 
naudingo darbo! 
Kviečia 6 North Sides dr^jos. 

NORTH SIDE. 

DAUGIAU PINIGŲ TYRI
NĖJIMAMS. 

Su gazo kompanija Cbica
goje dar ntįpasilmigė ermyde-
•riai už augštas bilas. Gazo 
vartotojai posenovei neša bi
las viešosios miesto tarnybos 
departamento biuran ir stato 
skundus prieš kompaniją. 

Miesto taryba andai dar 
daugiau pinigu paskyrė tos 
betvarkės tyrinėjimams. 

Kompanijos prezidentas se
niau buvo sakęs, kad tvarka 
jau pravedama. Det ligšiol ne
simato tos pravedamos tvar
kos. 

NEDUODA UŽLAIKYMO; 
PERSISKYRIMAS. 

« 

J)r. Houston \V. Vemon, 
<!S1."> Indiana ave., traukia 
teisman jo žmona, kuriai ji> 
kaip jai, taip trims vaikams 
neduodąs užlaikvmo. 

Sako jinai, jos vyras kas 
mėnuo turįs apie 400 dol. i-
j>lauku, bet irailis keliu dolie-
; ių šeimynos užaikymni. 

Žmona reikalauja persisky
rimo. 

SMARKUS POLICMONAS. 

IEŠKO NAMŲ BERNAI 
ČIUI. 

Naminių Reikalu, teisino tei
sėjas Gemmill praneša, ar 
kartais neatsirastų tokie geri 
žmonės, kurie į savo namus 
priimtų ir augintų kaipo savą 
10 metų bernaiti, Krivvarri Le 
Blanc. 

Ta. bernaitį tėvai buvo ap
leidę, j o neprižiūrėję. Kaip tė
vas, taip motina už tai nu
baustu kalėjimam gi likusiam 
bernaičiui dabar reikalinga 
tinkamoji prieglauda. 

SUAREŠTUOTA PABĖ 
GELIS. 

Nortb ave. gatvekariu vaka
re važiuodamas poliemomts 
Foley pamatė, kaip du plėšiku 
užpuolę vienų praeivį. 

Policmonas tuojaus spruko 
lauk iš gatvekario. Plėšiku 
panuvfr ir leidosi bėgti. I V 
ėian policmonas vieną nutvėrė. 

Pasisakė esas Stanlev 
Scbultz. 

UŽ LAIKRAŠČIŲ VOGIME 
KALĖJIMAS. 

Teisėjas Trude už laikraščių 
nuo gal vės kertės stalelio vo
gimų Charles Cnorin, 18 metų, 
'.\24'2 So. Vernon ave., nubau
dė ."> dol. pabauda ir 10 dienų 
i pasitaisymo namus. 

TEISIAMAS VAIKO 
UŽMUŠĖJAS. 

Cbicagoje suareštuota John 
D. Souder iš Huntingyurg. 
Ind., kurs tenai paliko savo 
žmona, su vaikais ir atbėgo 
čionai su viena jauna mergi
na. -

Souder biznesmanas. Cbica
goje jis suklastavo vieną če
kį. 

Dabar jis gaus savo ne tik 
| už čekio klastavimą, bet ir už 

merginos vežiojimą po kitas 
valstijas. 

ŽUVO VYRAS SU ŽMONA. 

* 

Alvon Maldovan iš Garv, 
Ind., automobiliu važiavo su 
savo žmona ir mergaite. Va
žiuojant skersai geležinkelio 
staiga pūkštelėjo traukinis ir 
automobilius subyrėjo j šmo-

Tėvas su motina mirė. 
Mergaitė (penkių metų) pa-

Kriminaliam teisme prieš 
teisėją Kersten prasidėjo by
la Nicholas Moga, kurs per-
niai Saddle ir Cycle kliubo 
daiže su žirklėmis sužeidė 15 
metų vaiką Ulrev, nuo ko šis 
paskui mirė. 

200,000 DOL. IŠDALINO 
DARBININKAMS. 

Elgin \Vateh Company va
kar visiems savo darbinin
kams išdalino. 200 tūkstančių 
dolierių algomis ir bonusais. 

TRUKŠMAS MIESTO 
TARYBOJE. 

Miesto tarybos pastarajam 
susirinkime pakelta trukšmas 
prieš viešųjų darbų komisijo-
nierių už nevalymą gatvių ir 
gatvelių, ypač 31 wardoje. 

Sausio 14 uv reikale kon
certo ir balio Nofth Sides 
draugijų atstovų įvyko susi
rinkimas. Atstovai dalyvavo 
nuo sekančių draugijų: šv. 
Mykolo 3, Sv. Juozapo Apie-
kuno 2, Sv. Cecilijos 2, Šv. Ka
zimiero 2, Aušros Vartų mo
terių ir merginų 2, Gyvojo Ra-
žaneiaus 2 ir Lab. Saj. 6 kp. 
2. Viso atstovų buvo 15. 

Visųpirma tapo išduotas 
raportas nuo rengiamo kon
certo ir balio, kuris įvyks sau-
s\o 26 d., nedėlioj. «Iš rapor
to pasirodė, kad koncertas 
bus begalo gražus. Jau vis
kas prirengta, tik laukiama 
tos dienos, kada bus galima 
pasilinksminti iki soties ir pa
daryti naudą mušu našlai
čiams ir pavargėliams. 

Draugijos Rožančiavos at
stovės pranešė, kad užkandžių 
tam vakariu mažai reikės 
pirkti, nes motery? susirinki
me žadėjo daug užkandžių 
pagaminti namuose. Todėl pra
šome, kad viską, atneštų suba-
tos va k,, sausio 25 d. bažnvti-

. • 

nrn svetainėn arba nedėlioj, 
ausio 26 d. Schoenhofen'o 

> etainėn, kur atsibus minėtas 
k* ncef tas. , 

Taškui nutarta, kad kon
certo programą pradėti 5 vai. 
po pietų, kad programui anks
čiau užsibaigus paskui visi 
galėtų pasilinksminti. Gi ir 
biznio žvilgsniu geriau, kad 
programas pasibaigtų ankš
čiau. Todėl pranešame, kad 
norintieji išgirsti gražias dai
nas tame koncerte, kad nesi-
vėlintų. . 

Koncertų rengia šešios 
draugijos, todėl geistina, kad 
tų darugijų nariai visi atsi
lankytų. Tokiu bildu pasiro
dysim, kad mes remiame pra
kilnius užmanymus. 

Gerbiamoji visuomenė, iš-
girskie mūsų atsišaukimą ir 
paremkie rengiamą koncertą. 
Xauda bus ne kam' kitam, 
kaip tik mums patiems. 

Rengimo Komitetas. 

rinkimų, pradėta svarstyti 
kuopos reikalai. 

Visųpirma tapo išduotas ko
misijos raportas iš atsibuvu
sio vakaro (sausio 12 d.). Va
karas pelno davė 120 dol. Dar 
nebuvo priduoti pinigai už iš 
ankšto parduotus tikietus. 
Kuomet bus priduoti visi pi
nigai, manoma, kad pelnas 
sieks virš 150 dol. 

Susirinkiman atsilankė Ii. 
V. 4 kp. atstovas su užkvieti-
mu, kad mūsų kuopos artis
tai - mėgėjai atkartotų vaika-
lą — Grafas Kaimiečio Bernu 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje nedėlioj, sausio 19 
d. Kuopa užkvietimą priėmė. 

Paskui senoji valdyba užlei
do vieįą naujai valdybai. Vi
sųpirma dvasiškas kuopos va
dovas, gerb. kun. A. Briška, 
pasakė gražią prakalbėlę, ra
gindamas prie didesnio veiki
mo i r linkėdamas kuopai ge
riausių pasekmių per šiuos 
metus. Paskui pirm., p . lg. 
Sakalauskas, taipgi pasakė 
įžanginę prakalbėlę, raginda
mas visus dirbti išvieno ir 
traukti neprigulintį dar .jauni
me prie L. Vyčfų organizaci
jos. 

Užėmus naujai valdybai vie
tą prasidėjo nauji svarstymai. 
Pirmiausia svarstyta surengti 
antrą nedėlią po Velykų dide
lį vakarą ir pastatyti scenoje 
gražią, iš rankraščio dar, 3-jų 
aktų dramą—" Sibiro Žvaigž
dė" . Š i drama perstato iš
tremtų už lietuvystę Sibiran 
lietuvių gyvenimą. Prie šitos 
dramos reikės kuopai pašvęsti 
nemažai darbo, nes reiks dirb
ti specijaliai dokąrWijos, pa
rodančios Sibiro snieguotus 
tyrus, uolas, kasyklas, kuriose 
mušti broliai per daugel metų 
turėjo vargti ir kęsti didžiau
sius žiaurumus. Visi nariai 
su didžiausiu entuzijazmu pa
sižadėjo dirbti. 

Pastaruoju laiku L. Vyčių 
36 kp. netik kad pradėjo veik
ti, bet patraukė \ save ir kitų 
kuopų domą. Brightonparkiš-
kė L. Vyčių kuopa turi ne
mažai talentingo jaunimo ir 
gabių artistų - mėgėjų. Šiais 
metais žada pastatyti sceno
je tris ^didelius,, Cbicagoje ne-, 
matytus dar, veikalus. 

Valio L. Vyčių 36 kp.! 
Kp. koresp. 

juimmmmiimmiiimiimimmimiimmiiiiim 

1 PUIKUS MASKINIS BALIUS i 
Rengia 

i P^f*j^*^«?9_ Sv. Kryžiaus, W. Pullman, 111. | 
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| _ NEDĖLIOJĘ, 26 SAUSIO-JAN., 1919 m. j I 
Brclii Strumila Svet., 158 E. 107 St.. ir Indiana Ave. I 

ROSELAND'E Pradžia 5 vali po pietų 
Gerbiamosios ir gerbiamieji, pirmų kart išrengi ame iš West Pullmano draugijų. Sten- Ę 

H giames kuogeriausiai kiekvieną užganėditi atsilankusi. = 
H » širdingai Kviečia Rengėjai. S 
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Ai , ADOMAS A. KARALAUSKAS, 8EKAVČIAI RAAAU. 
A i labai alrffau per S metus, nnslabnėJeB pilvelis boro. Dis

pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, lakatų. Nar
vų ir abeluaa spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilUea 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nesiiraUėjau visoje 
Amerikoj Ir už rubežiu. bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salufaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti , gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutine".~Vidurių rėžimas 
ĮSnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaraa, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skir tumą kaip t a r p dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaraa myliatų f a 
radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Balntarsa: 

8ALUTARA8 
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenaa ProL 

1707 So. Halsted SL, Telephone Canal 1417, Ckicago, OL 
— ~ ~ : . : 

Esame Pasirengę Pildyti • 

•» 
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M Maisto pakuotojas yra maisto p r i s ta ty to jas . Nuo jo nemažai 
y ra pr igulmingi ; pa t s išdirbėjus, pardavė jas i r vsuvartotojas 
(kos tumer is ) . Fa rmor i s ieško didelės įstaigos mais tu i pakuotL 

Šeimininke tu r i pasit ikėjimą kad pakuotuojas at l iko svarbią dalį jos 
kasdieninio maisto pr i s ta tyme. Pardave j i a i laukia grei to pa ta rnav i 
mo i r regular iško pr i s ta tymo. Tūks tanč ia i darbin inkų gauna čionai 
pelningą, ctarbą. 

FARAONO SAPNAS, 
-

• 

16 BRIGHTON PARK'O. 

KARĖ PADARĖ 7,000 
NEREGIŲ. 

Paryžius, sausio 22.—Karės 
metu talkininku armijose 7,-
000 kareiviai prarado savo a-
kis, arba šviesą. Netekusių po 
vieną akį esama apie 40,000 
kareivių. 

Sausio 16 d. Lietuvos Vy
čių 36 kp. laikė metinį susi
rinkimą. Susirinkiman atsi
lankė pastebėtinai daug narių. 
Be to dar L. Vyčių 36 kp/ su
silaukė dviejų gabių narių — 
p. P. Metrikf iš Melrose Par
ko, darbštų ir energingą jau
nikaitį, buvusį Melrose Par
ko Vyčių kuopos pirmininką, 
kuris dabar apsigyveno Brigh-
ton Parke ir p . Ad. Banį, taip
gi darbštų ir energingą jauni
kaitį. 

Perskaičius protokolus pas
tarųjų dviejų savaitinių susi-

• • 

"Tu Šiandiena nepaprastai grerai 
jautiesi", p ra ta rė dėdė Jonas savo 
brolėnui Ralfui, kuris švilpavo gražia 
dainelę. 

"Nėra ko stebėtis dėdė nesena* 
man teko girdėti opera "Aidą" ir va
kar vakare viešint pas seseryčią gir
dėjau "Čelesta Aida" ir "Orand 
March" iŠ operos "Aida" ant Colum-
bia rekordo. Tai labai graži opera, 
kurią parašė Verdi. Viskas atsitinka/ 
Egipte ir p i rmutiniu kar tu ji buvo 
pastatyta Caire. Mes visi buvome 
užsiinteresavę Egiptu, tai galis seno-
vių misterijų". "Ištikrųjų, kad tai 
sena vieta, a r tu esi kuomet girdėjęs 
apie Faraono sapną?" 

"Jis sapnavo, kad jis pametė visus 
savo dantis o tiktai vienas liko". J'is 
sušaukė magikus, kad jie j am paaiš
kinti!, o Jie pasakė. "Kad sako tavo 
visi draugai išmirs ir tu pasiliksi tik
tai vienas". Tas jį labai įbaugino, kad 
jis liepė j iems visiems gaivas nu
kirsti. Viena kar tą jis bevaikščioda
mas pat iko Juozapą ir jam pasakė 
apie savo sapną, klausė ką tas reiks-
t i j?" Juozapas jam atsakė, "Tas reiš
kia, kad tu percyvensi visus savo 
draugus". Faraonas labai iš tokio 
paaiškinimo džiaugėsi ir pam davė 
augstą vietą. 

"Taip Kas gali būti teisybė" atsakė 
Ralfas. "Taigi kalbant apie Colum-
bijos rekordus, jie išdidžia, naujus 
cekordUs kiekvieną mėnesj. Labai 
gražus rinkiniai jie t u r i lietuvių kal
boje. Člonais y ra , Hsas jo rekoretų 
del vasario mėnesio lietuvių kalboje' 
E. 1098 Gerkit ša Ryši ai (St. Stoikus). 

Oi kas sodai do soGdiai. 
(St. ftimkus). \ 

Įdainavo St. Šimkaus mišrus cho
ras su akompan. piano. 
v ^ J i ? I r * X • t2im
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pirmu kar tu pasirodė rugsėjo, mėne
syj 1918 rekorduose E3905, E3906, 
kurie buvo labai gražus ir visiems 
labai patiko. 

"^Gerkit šaltyšiai" labai graži dai
nėje, kurioje apdamuoja apie šalty-
šius. Antra labai graži dainelė tai 
"OI kam šoriai tto s o d e l i a i " . Kurioje 
labai gražiai apdainuojama apie so
delius, va?kinus ir paneles. 
E4099 Referatas apie nosiSjMonologas 

Jaunystės atminimai , Monol. 
.,.' Atliko Juozas Pllenlunas. 

Tai komiškas monologas apie viso 

Mokia kita pramonijos šaka nesuteikia vi-
suomenei tiek patogumo ir saugumo. 

C) nor int , tokiu būdu visuomenei patar
nauti, reikia darbą apimti plačiai, kad bu
tų galima priimti maistą kur tik išdrbėja.s 
gali jį parduoti, Armour Kompanijai, rei
kia turėti labai didelę rinką — dalinimui 
maisto visur. Ir priešingai, kad maisto 
pristatymo butų užtikrintas Armour priva
lo ji pirkt', .daugelyje vietų. 

:' 
Tarnaujant abiem kaip pardavėjui, taip 

ir suvartotojui yra aiškus dalykas, ka$ to-
kis biznis turi būti gerai ir naudingai ve
damas. Kitaip be teisybės męs negalime 
gj vuoti. 

Norint atnešti gerą naudą reikia būti
nai, kad ATSAKOMYBE BIZNIO, BUTU 
SI 'TIKTA SI ' ATSAKOMYBE T1T, Kl*-
RIEMS TAIiNAl'JA. Del savo gerovės 
žmonija turi duoti dideliam bizniui progą 
atlikinėt ' tokią tarnybą' kokią yra iš jos 
reikalaujama. 

* 

Su daugybe problemų, kurie turi būti 
išrišti taut iškame išrinkime ir išdalinime, 
sudėtine ir gera dirbanti systoma yra įves
ta j Armour organizaciją per visus tuos 
metus. Vienas darbas susijungia su kitu 
Visi pasiremiant! ant viens kito. 

• 

Maisto gaivalai neįstengtų duoti stock— 
augintojams išėjimų be skyrinių namų, ku 
rie be paliovos nori visus pralenkti pirk-
lystėj. Nei išdirbėjų pienuose nei išdali-
nirno skyriuose nebūtų galima veikti a n . 
ekonomiškų pamatų be pagelbos moder
niškų šaldomųjų karų, kuri yra naėiu vi
duriu viso veikimo, 

Abelnai imant Armour systema yra iš
augus iš tautiškii reikalų — systema kur i 
duoda daugir.u ' patarnavimo — bet jeigu 
išsklaidyta negalėtų dagyvento sulig reika
lavimų šios Šalies ir visuomenės šios die
nos reikalavimu. ' 
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% Neparduokite Savo Laisves Paskolas 
Jie Yra Geriausias Investmentas Visam Pasaulyj 
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kias nosis kfiip tai Rymiškas, Žydiš
kas ir Grekiškas, labai pa tar t ina vi
siems tą rekordą, įsigyti. Kitaa juo
kingas monologas tai a tminimas Jau 
nų Di«nų, tai puikiausias komiškas 
monologas, kurį verta klekveinam 
įsigyti. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c už porą, goriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai , 
apeacams peilis, guzikal ir kitokios 
reikalingos tulšls už labai žemas kal
nas, ateikite ir persit ikrinkite. , 

Leather & Finding Store 
E. Kaplan & Sons 

. 4608 So. Ashland Ave. 

iiiimliiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimii 
Resid. 93S So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 

United States Food Administration License No. 96901 

BANK 
i 

Husas gydytojas ir chirurgas 
s 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover 9493 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—» po 
Į pietų T—-8 vak. Nedėliomis 19—11 d. 
' HIIMIIHIIIIUHHNJIIHIIHIHIHIttlHHIUUJI 

pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda ta 
pačią kavą po 85a 
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COOOA 
Geriausia Banke* 
sąlyginę su Ą m 
£-££-• 14C 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 
1519 WEST 8IDB 

1944 W.Cbioago av 
1S78 Mirwaukee av. 
9054MUwaukeeaT 
1949 Mil waukee av, 

av. 

1SS9 Blue Island av 
1217 S. Halsted st. 
1989 S. Halsted st. 
1918 W. l t t h st. 
8108 W. ISnd st. 

SOUTH SIDE 
8088 We*thworth a 
S4StS.Hals«edst . 
4789S.AshlaadaT. 

NORTH SH>BJ 

780 W. North av. 
S949£4nooteav. 
8418 N. 
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