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ANTROJI LAIDA

Švedai eis pagelbon Lietuvai A"toriz“«j’
-------  ----—----------- I--------------------vos reikalais

Rinkimai Vokietijojei 
ir Socijalistai

I GAMINAMA KON8TTTUCT i 

JA VOKIETIJAI.

ŠVEDŲ KARIUOMENE 
LIETUVOJE-

Bus pabusta militarinė eks
pedicija.

STOCKHOLMAS, sausio 22. j 
—Sugryžo ii Lietuvos ir Esto- 
nijos švedų militarinė misija, 
kuri nuolankiai atsiliepė apie 

. Lietuvą.
Misija atrado reikalingu 

daiktu pas iųst i mili tari nę eks 
pedlciją ii laisvanorių į Lie
tuvą, kur lietuvių kariuomenė 
neįstengia sulaikyti bolievikų 
briovimųsi.

Ta pati militarinė misija sa
vo raporte nepataria siųsti 
mOttarinės ekspedicijos į Ea- 
Unijų, nes tenai tam tikslui 
trūksta ekonominių pH amonių

Pirmoji švedų ekspedicijos 
dalis, turbut, šią savaitę iš
keliaus j Liepoją.

BOLŠEVIKAI SAKO, ĮVY- | 
KĘS “SUSIPRATI

MAS".

Prezidentas bus renkamas 7 
metams.

Londonas, sausio 22.— Iš 
, Bcrlvmo bevieliu telegrafu i«i- 
l skelbta kaikurios smulkmenų' 
{konstitucijos kukiu gamina
ma busimąja! Vokietijos res
publikai. Konstituciją gamina 
žinomi Vokietijoje konstit(įvi
jiniai autoritetai, inėmtis ir 
Prvussą. dabartinės valdžių- 
vidujinių reikalų nūnisterį.

Pažymima, jog respublika 
btu sudaryta iš buvusių imj*-- 
riju* valstylė-lių ir iš ]

PERGALĖS LAISVĖS 
PASKOLA.

NEPABAIGTI RUSIJOS 
REIKALAI.

Yra trys klausiniai išrišti.

Pinigyno sekretorius Carter
Glass ii Waahingtono oficija-. kar taikus konfezvncijoje apie i 
liai pranešė, kad sekančios | stovį Rusijoje aiškino praarti- 
(penktos) laisvės paskolos zų ambasadorių* Nuuleti-. j

Paryžius, sausio 22.

WASHINGTON, sausio 21.—Dr. Saules Lietuves laikinos 
vyriausybės plenipotentas. Lietuvių Tautos Tnrybos pildomą-

i

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
E STONU O J.

Suomiai pagelbsti estam*.

Londonas, sausio 22.— Anot 
estų (c*tonų) oficijalio prane
šimo |ier Stockholmų, estų ka
riuomenė, veikianti šiaurry- 
tuose ežero Peipų*, sumušė ir 
išblaškė lx>l*cvikų kariuome-

Estai paėmė miestų Narvų, 
ties Revelio-Petrogrado gele
žinkelio linija. Paėmė daugelį 
ir nelaisvių.

Suomiai su estais.

Pranešime sakoma, kad es- 
tams gelbsti suomiai, kurie 
bendrai veikia prieš Imlševi- 
ku*.

Estam* ir suomiams teko 
daug bolševikų karė* medžia
gos, anuotų, pro vizijos ir šar
vuota* traukinys.

Tarpe neinisvių yra lodšcvi- 
kų divizijos ir pulkų štabai.

Ties Narsa su savo kuriuo- 
Utene buvo ir Trockis. Bet kuo
met ji* įminate estų ir suomių 
pergalę. |>asprndo.

1 z't‘ jį komitetą Amerikoje autorizuoja darbuoties Lietuvos vals- 
!• SltltV 1

l tybės naudai ir jos piliečiu reikalais Suv. Valstijose, 
česnulis.

vardas bu* “Pergalės L35<sv*« kurs nesenai stigtyžo it Petro 
Paskola”
Loan).

Pradžioje originaliai buvo 
suplenuota sekančią laisvės 
paskolą pavadinti “Penktoji 
Laisvės Paskola, Pergalės 
Laida”. Bet sekretorius Glass čiuu* turi tris sumanymu*. .- 
po to reikalo visapusiai aps- kurių vienų nuspren* ]i»v:irt<i- 

ti.
Pirmus suiiumymus, jog stip

rus tulkininkų armijų įsimai
šymas Rusijoje ir guhitinns 
sntruškinimas Itolševikų.

Antras — parėmimas ir to- 
liaus, kaip dabar visų rusų 
partijų, kurios kovoja pj-ieš 
bolševikus.

Trečias — atšuukimns iš 
Rusijos talkininkų armijos ir

(Victory Liberty grudų.
Vakar konferaneijoje kaltė- 

jo Danijos |u<*iuntiny - Ru*i 
1 joje Scaveniu*. Nei s ienų. nei 
kito kalbos ne|Kiske)btos.

Tnlkininkų vyriausybės te.

AIRIJA PASISKELBĖ 
NEPRIKLAUSOMA

___ ..............  pišuli- varst.vmo pagalinus sumezgė 
P.ein. .ftn™. !“’” U,riloriA>. kurių gVVento- .. _ . . _ _______Rapna pastoti atstovus ta- jjai norj( ^,-4; pri,.

*7®°“*- i respublikos.
Depcšoje sakoma, jogei gy

ventojai turi teisę. Im* skirtumo 
buvusių rūbelių, įstoti naujai 
steigiaiuon vokiečių respnbli- 
kon. Bet kiekviena atskiria 
apsisprendusi valstybi-, kuri 
nori būti Vokietijos dali*, tu- 

<ri turėti nemažiau poros mi-

Stockholmas, gausio 22. —( 
Buvęs kituomet Londone rusų j 
Itolševikų valdžios pasiunti
nys. Maxim Litvinov, praeitų 
šeštadienį ii čionai pasiuntė 
Suv. Valstijų vyriausybei no
tų. kurių pagamino užsienių 
reikalų komisaras Cičerin.

Toje notoje Cičerin pažymi, j Ii jonų gyventojų.
žmonių renkama* respubli

kos prezidentas turi būt suė
jęs 55 metus amžiaus, turi bū
ti Vokietijos pilietis per de
šimtį metų pirm rinkimo. Jis 
išrenkamas absoliučia didžiu
ma gyventojų. Prezidentas, 
kaipo toksai, visuomet rrpre- 
zentuoja respublikų. Bet ka
rta paskelbimo ar taikos da
rymo teista priguli Reichsta
gui.

Sutartys su svetimomis ša
limis yra daromos Reichstago.

Prezidentas n-nkama* srp- 
tv-neriems metams ir jo išrin
kimas išnaujo yra leistinas.

Vyriausybė sudaroma iš 
kandierio ir ministerią, ku
riuo* skiria Reichstago pir
mininkas. Vyriausybė turi tu
rėti atstovų buto pasitikėji
mų ir atsakomvltę prieš Rei- 
chstagų.

Indomu tas. jog vokiečiai 
savo busimos valdybė*, ku
riai taiso pamatus, nevadina 
respublika, bet imperija.

jog talkininkų įsimaižymas' 
Rusijoje etų* be jokio tikslo 
ir nieku nepamatuotas. Tų įsi
maišymų arba intervencijų nu
peikė aenatorins Hitchcock & 
V. senate. Vadinasi, Suv. Val
stijų įsimaižyman daugiau jau 
neliegyvuojąs.

Toliau* Cičerin išreiškia 
džiaugsmų, jog nors kartų tn- 
nėjo įvykti tarpe Suv. Valsti
jų ir sovietų valdžios ”imxi- 
pratinias.”

Jei taip, tai komisaras notos 
pabaigoje pakviečia Suv. Val
stijų vyriMsybę pastoti lm- 
kų, rietu ir atstovas, kurte 
susieisiu kimfrrcnrijoii su so- 
viųfų atstovais.

Tikrai bolševikiškai.

t

Zurich, samdo 22.—Čia guu- 
ta žinių, kad vokiečių vyriau- 
rioji karta stovykla ii vakarų 
fronto perkeliama Karaliau
čiun.

Į Karaliaučių persikelia ir 
von Hindenburgn*. Jis tvar
kys rytų armijų demobilizaci
jų ir veika prieš bolševikus.

— Paryžius, sausio 21. — Y- 
ra žinių, jogei taika busianti 
padaryta ir parašai* patvir- 
tinta gegužės niėn.

Pergalės Laisvės Paskola”. 
Tad Pergalės Laisvės Pas 

kola įvyks. Pasitikima, jog

AIRIJA INEINA NEPRI 
KLAUSOMŲ TAUTŲ 

TARPAN.

Pareikalauta, kad anglai 
sišalintų U Airijos.

pra.

Takto yra AMUjMftaaL

FafyMsa, sausio 22.— Lor
das Iloltert Cecil, kuriam An
glija yra pavedusi pagaminai 
tautų sujungus projektų, pra
neša, jog tautų aųjungon ne
turėsią ineiti visi priešininkai, 
kaip tai: Vokietija, Austrija. 
Bulgarija ir Turkija.

Aitoa šalys tik tuomet bu
siu priimtos sąjungon, kuomet 
pripanslysiončioa savo gerus 
norus, kuomet turėsiančios pa
stovias vyriausybes ir neturė
siančios niek<> bendra su mili- 
tariznm.

Dubliu. sausiu 22. Airija 
su vnknr diena jmliko mum- 
Miką.

Vakar Dublino nuliuose su
sirinko «imi-feineriit orgnuizn-

leidituas bolševikam* twi šei- rijo* nariai. kurie Imvo išrink 
miuinkauti. Tai nereikštų bol
ševikų pripažinimas, bet tas 
leistų jiems pertraukti savo 
terorų. Kuomet tas butų pa
daryta. talkininkai pamėgin
tų Rusiją pakelti ekonomiškai 
ir kultūriškai. Tad au laiku 
patys rusai apsidirbtų su hol- 
ševikai*.

Pastarąjam sumanymui yra 
prielanki Anglija. Talkįninkų 
atstovai taikos konferaneijoje 
pasirinks viena iš tų sumany
mų. išklausę faktų apie bolše
vikų darbu*.

TRUKDOMAS ŽMONIŲ 
BALSAVIMO SUMANY

MAS.
VaAington, sausio 22.—To

mis dienomis senatas Im- jokio 
svarstymo ir Italsaviino padė
jo j šalį neapribiiotam laikui 
sumanymą, kad prezidentas 
butų renkama* ite Rektorių, 
liet tiesiog žmonių įtaisai*.

Pirm vienerių metų tų mi- 'Inkai daug nukentėjusi, 
manymų buvo padavę* senato
rius Shafruth iš Colorudo. Tų i 
*umauj*mų atrado netinkamut 
teisių komitetas.

ti atstovais Anglijo* juirhi- 
iiH-utan. ir kurie atsinakė in
eiti tun (larlamentan. Aitas su
sirinkimą* pasodintas Airijos 
INtrlutnenlu. Ir štai ši* nirių 
imrlnmenta- viešai pranešė, 
jogei Airija yra nepriklauso
ma šąli*, jogei nieku* kita* 

|jai ilginus negali diktuoti jm 
Įkių įstatymų ir su prievarta 
vr.ldvti šalį.

Atidnriiis Airijos |unhim<*ti- 
tą. pirmiausia |iet>kailyta ne- 

. prikhiiiMitnyi*-* dekbiraeija. 
Pakilo ncn|i*nkutiui* džiaugs- 

. nm* ir liegalini* susirinkusių Į 
'airių krikštavima*.

Iš buko ruuiu* buvo u|t*to- 
ju*io* skaitlingimisio* minio* 

j žmonių. Tad kaip viduje, taip 
Į lauke krikštnviiimi* sveikintu 
p-r ilgu* šimtmečiu* lankia-! 
moji Airijai laisvė.

šiandie tos laisvės saulė jau 
užtekėjo. Airiai turi k>i
•Ižiangtie*. Ne* nirių tauta

I

Anglai turi pasitraukti.
Netimžesllis |HtrltlllH-!l|e |Ki 

kilo džiaug-mti* t ar;*- atstovų 
ir -n-irink «!•!•>. jutldiktr?, kuo

PIRKITE KARES TAUPY- turi sknilnnt ■i<>piikluu*oiiiy. 
MO ŽENKLELIUS (W.SS ). 1 *■• deki.tnteijų laivo imžytiė-- 

ta. kml "svetimieji gnttiiraiuii 
I privalo imsitraukti iš Airi-

rymo lukslunėiai airių vyrų ir 
moterių jau laivu susirinkę 
indei rūmų durt*. Buvo dau
geli* ir vaikų. Visi turėjo 

i prie krūtinių prisisegę žalius, 
Itallus ir geltonus ka-pinu*.

Visi veržėsi prie durių, no- 
. rėdomi jmuuityti ten ineinan- 
»-i«* pirmojo Įmrlnmento at
stovus. kurių voniai bu* |m- 
žymėti Airijos istorijoje.

Kale durių matėsi tik da 
j valdžio- |M>lictnonu. Bet sinn- 
feineriai turėjo nuosavių jsoli- 
rijų. Tni jauni vyrai *u bal
tu apjuosimu ant 
šitie 
kų.

rankovė*.
Įulnikė n-ikidinrą tvar-

Atidaryta sesija.

kunigo oTTanatiau »«■- 
nudilo*. |M-ršaukta aj-

I*o 
knllė-l<»
stovų vardai. Iš 75 ir kelių 
atstovų, kurie buvo išrinkti 

Į*Anglijau iMtrhimenlun. susi
rinko vo* pus<\ Visi kiti at
stovai yra užtlaryli kalėjimo** 
m*. .Ino* laiko kalėjimuose 
Anglija už |tnirittiosius >ukl- 
lititu* Airijoje.

Salės galerijos buvo pri
kimšto* žmonių.
stoju* |a*r*kaityta m-priklau- 
-oinyl*-* deklnrarijit. Paskui 
karšta* atsiliepimu* į visa* 
lai*vą*ia* tauta*.

Pažymėjo airiai, jug jie ue- 
liuosavtisia* |mvergta* ir ki
ta* tauta* >u jų laisve ir pra
nešė. jttgei mm šio* dienos ir 
Airija įstoja uitų tnr|mn.

Pažymėjo airiai, jog pie lie
tuti jokio giminingumo *u 
anglui*, ne* mm tų skiria*! 
*av<» išėjimu, |>aproeiaii<, kal
iui ir senovė* Įinlikimai*. Pn- 

‘-ak-. jog airių tautu yra so- 
iiinii*iii Euro|mje.

Viskas seka ramiai

Airijai* parlamento *e.*ij<Ki 
vedumos kuitniniuttisiai. Vi- 
*am iui< *te yra ramu. Mili- 

jtariuė vyn-siiyls- neturi kol- 
kn* jokių priekabių ir leidžia 
airiam* veikti, ką tik jie nork

Airijos guliematorius gen. 
Freneh. kuris |*n<«>kmingal 
apmalšino visu* Ijuvusitu ai
rių sukilimus prieš Angliju, 
šiandie kul kas nieko nevei
kia.

Vakar tik mieste Belfasta 
buvo sukelta riaušės. . NaAi

i 
•į• •»*

Visiem* FU-

— IV’ashington, sausio 22. 
—Parplaukia garlaiviai Couia 
ir Susųochauna, taippat skirsi 
duotis Frederick su 6,000 ame
rikoniškų kareivių.

BALTKU8UA PRISUUN 
GUSI PRIE BOLŠEVIKŲ.

Zurich. sausio 22.—Iš Ki
jevo pranešama, jog Baltrum- 
ja prisijuAgusi prie Rusijos 
bolševikų ir po* save suorga
nizavusi sovietus.

PABĖGO SO KALINIŲ.
-w •

Rock Island, UL, sausio 22. 
Iš vietos pavieto kalėjimo pa
liego 20 kalinių. Keturi ii 
jų jau suimta.

Airija a|ieis|>r>*ndė ir *ug»' j
- juiti lietui valdyti*-* l*-i 

I *v«-tii»i«»- |mgv|ls»*. Aiiiju, 
įtiek subrendo, jog j«»* gvten j 
tojai nevali |mkę*ti savu šalyj 
svetimų žmonių viešpatavimu.

Sesija atidaryta su malda.

Pinu ntidnrant |mrlninent» 
sesijų susirinkę airiai garbin
guoju savo įpročiu |msiine)dč. 
Maldų atkalbėjo kunigo* <l‘- 
ITniuigan iš Iloseoiimn.

Po to buvo rankama* Įiur- 
lamrnlo pirmininkas, išrink
ta* l'athnl Burgės*. I’agj
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“DRAUGAS” 
UTBI AMIAM UA1L.T rHlUSD 

PablbUied Itallr Eteri 4 tirada;. !■> 
DRAl'OJU rt IlUslliAG co., Inr.. 
IMX> W. «*th *U '.hkwu tlItouU- 

TKUMH OI* hl liMSUrriOMi 
Om T»»r .................................... t-**
Us Metus* ...................................... I-' »♦

Erinio* •••«••,•«. i; ** 
M XCWk-KTAM»S Z.- A < ol*V 
Vltrttt-luS r»l<- ,h>

'išilgai Bnltiko, Europos cent-l 
' re ir Balkanuose.

Ačiū Dievui, besularbuu- 
.jaut protingiem* žmonėms 
mus tautus vardas kuskurt 
Iriau įsigyvena žmonėse.

VTI VIV K.V1A14KV ttlKMLUriS 

•DRAUGAS” 
* kAMlbti, livk)tu« »»O»1hliaihi*

I’ICIIM MUlATOh BLUSAI
• .................................... I O'
•nrtų....................................... |3tB

wiM*f>rr«ub tubiAM Ukalfie Ij*i 
katinai nuo ufcaraAym* «]irti<*r 

•*» Niun, M«t«. N<>riul i-ernuki 
*'*’»*'» »r

• betilta* l’.nųpu <<ruau*«iu 
kraMsjr ir rtprr -• 

orelrrf ari»a |4c4<<ni

Religijų Pradžia ir įvairybė.
VA m«»mu»iuk drngtu* žmo

nės ginčijasi, kuomet tie daig
iai vieniem* patinku, kiliem* 
ne. Religija ne visiem* putm- 
kn, t odei vieni vicuaip išver
čia kiekvienų religijos dalį, ki
ti kitaip, lošk odiniu tiesos j>a- 
žiurvkune, Irrit ii kukių yru 
nuomonių u^.e religijos pra
džią, tada žinosime ko laiky
tis.

Vuu* lūs nuomones galiniu 
ir jąinu-ių' protestantų suskirstyti j dvi rųši: pirmu- 

tinė pripažįsta, kad jiats 
Dievas išmokino tikrosios re- 

Krikščionfą bSU05 pirmuosius žmones, ir 
I kad paskui daug sykių pridė- 

•>je nuo sen.ii j" npr«iJkimų. nes bu-
šis-tns negera., vo t*ujų reikalų. 

jm*aiilis buvo Aito* nuomonių 
t.viiuilonini užgautas, knd to* nbgijų pradžių

Y. M. C. A

U-j

uat>-
Itavidartaivuzių kntnli- 

organizaciją, vadinamą 
of Columbu* (Ko-

Ne*ehm rašydami a]>ie 
dingiu 
ką 
Knights

dutnlsi \ y iui). nies, tikėjome, 
knd nvpoilgum prisieis poiui- 

- bėti i
draugijų, vadinamų Young 
Men Uhristian Associatioa, ty. 
Jaunų Vyrų 

' Draugijų,
T-;- draugi;, 

buvo nuiiiami 
Kalalil iški-x |

RAUGAS” PUBLISHING CO. 
•00 W. 46th St., Chicago. III. 

T*l»|»ti*rt»t U< K i txl c) bU4

New York Times 
apie Lietuvius.

rųšics apie 
prisilaiko

• •r -..nizri'-i'-i' unriai, patekę krikščiony*, žydai ir MmIiouic-' 
Italijon. lmi|M> Am.-rikus kn- to pasekėjui. Krišėionių yra 

-I]* jai. užsiėmė plutin-.SUO milijonų suvirtum, žydų 
■-tunliziną tarp vietinių apie 10 milijonų ir Mahometo 

‘ • 175 milijonus. 
Taigi leidžiant tų klausimą 
kukuoti visiems fiasaulio žmu- 
tiėms, upie 860 milijonų žmo
nių balsuotų už pirmosios n;
M»*š> ItUtUIKUię. 
ui tik 
ir tai 
pačiu* 
dalis.

Antroje rųšyje yru daugiau

4. Tr;» lietuviai socijalistai. 
pirmiau iš Tarybos išėję, da
bar atgal jon grįžo.

5. Liuoaus miniuterių port 
febu* išdalinu ą tautinėm*

I mažumoms.
6. Gruodžiu autrojė pusė-. 

i- Tarylm šaukia Vilniun, 
kuiucrcncijų, išrinktų nuo vi-1 
*ų gyventojų teisėtu denio-

I

KLAUSIMAI IR AT 
SAKYMAI.

DELEGATO LAIŠKAS P. 
JULIUI KAUPUI.

I. duigte yra dvasiu*, gulinčio*, 
žmogui {išdėtu Fetišui, dirba 

' žyniai. Jie »alu> Inion- tns įdė
ję dvasių į akmenį urbs me
džio galinių ir tat jnu yra fe-į 
tišus. Jį įgijęs žmogus gar
bina, tepa pienu nr grietine, o 
medžioklei ncpaisibekiM sumu
ša ariu išmeta ir eina gamin
tis naujo fetišo.

Kos-gi bendra torji to feti- 
šizmu ir tarp religijų pra
džios 1

Nelabai daug to bendrumu. 
Bet buvo žmonių, kurie prota
vo, knd viskas pasuulyje iš ma
žo ir blogo augu ir eina gc- 
ryn; taip turėjo būti ir su re
ligijomis; fetišizmn* yra blo- 
gausia religija, tni ji turėjo 
buii vi*ų religijų praūžia.

Tečiau* jei in<-* sakytume, 
jog visi |m*aulio javai tuyjo 

ti.Llygti iš sugedusią grudų, tai 
I kiekviena* juoktųsi iš mus, 
i nors. iH-itls-jonės. sugedusieji, 
grudai yra blogo*ui už geruu- 

j siu*.
Pasaulyje yra ne viena* ėji- 

I mus geryn, bet taip-gi ir ligas, 
ir įnirtis, ir puvimas. Getai.t 

| n v vien valgis užmirštas uat 
į siūlo, gentln akmeninės trio- 
ties, genda ir religijos.

i Svi-ikn religija yru tuda, ka- 
<in žmogus garbina asmenį, 
augšteraj už save ir u| gamtų. 
Kuomet žmogus savo stabų pa
verčia savo nuosavybe ir prie
mone burtams daryti, tuomet 
jau nebe žmogus priguli nuo 
dievybės, o diovybė nuo žmo
gaus, tuomet yra religijos su
gedimas.

Geriau ištyrus negrituaų 
padermes, jiasirode ženklų, kad 
ji« kitados turėję daugiau kul
tūros negu dabar. Ir kunigi
ja pas juos pavirto j burtinin
kų luomų. Autropologiški iš- 
tnieravimai jų sąnarių ir kau
lų. parodė, kad net kūnai še-1 
nosnėse jų geiitkartėsc turėjo; 
boti stipresni ir sveikesni ne- * 
gu dabar.

(Daugiau bus.)

I

I / Kluusiuias. Ar Senasis js- 
tatymas yra teisingai išverstas 
Britiškoj bei svetimų žemių 
Biblijoj, dešimtų kartų atspau
stojo lietuvių kalboje Berlyne, 
1910 m..'

Alsakyinut. To vertinio kal
bu yra labai bloga su daugeliu 
vokiškumų. Nei minčių išreiš
ki mee toli ne visur yra kaip 
reikia. Bet mes, neturėdami 
tos laidos po ranka, neparo
dome atskirų klaidingai išverž
tų vietų. Primušk tamista 
inmii* ių būdų, lai ; kiek laiko 
mes ]m<hicsiinc k-joto klaidų 
surnšų.

r. Klaitoitmu At Seno Įsta
tymu raštai yra rašyti tų žmo- 

i nių, kurie aut jų minėti. Gal jų 
gyvenimų ir darbas kiti apra
šė vėliau?

Al sakymo Norint .sužinoti 
l.ns kokių Seno ]statymo kny
gą Mtrulė, reikia .-kirium apie 
ją klausti. S-unsi* {statymas 
yra sudėtus iš kelių dešimčių 
tiulių, kuria* ]>arašė įvairų* 
žmonės įvairiais laikais. Bend
ras kulltėjiiuas apie visus Seno 
{statymo autorius negali butr 
aiškus. Sename {statyme yra 
knygų, kurias nežinia kas pa
rašė*. Jame taij>-gi yra knygų 
nealiejotinui parašytų to žmo
gaus, kurio vardas yra padė
tas ant veikalo. Taip-gi yra 
knygų, apie kurias moksliniu-- 
kai ginčijasi, nes vieniems iš
rodo, kad viena* jas parašė, 
kitiems, kad kitnA<i Katalikų 
Bažnyčia rūpinasi tuomi klau
simu kaip kiekvienu mokslo

Į dalyku, bet ji tiki, kad ftvmrta* 
I jo Rašto knygų vertė nsparei- 
Į na nuo žmogau*, kuris rašė, tik 

nuo Dievo, kuris įkvėpimų da>* 
rė. Nors kaikurių knygų raš
tininkai visai nežinomi, te- 

.čiaus jos turi pilnų vertę, nes 
yra žinia, kad Dievo įkvėpimu 
parašytos.

(Pabaiga Ims.)

Berne, gruodžiu 10, 1918.
Brangus Juliau:—

Tai aš dar vi* (šveicaruose. 
Mat vokiečiai uLsiepire nelei
sti muny* |kt Vokoitijų Lietn- . f .........____ ____ ———
von važiuoti. Bandysiu *vc- krališku balsavimu. Toj kan
tinių valstijų pa geibu vuluvti- fertncijoj businnti išnaujo per- 

rinkta visa Taryba. Spėjama, 
kad uuujon Tarybon ] ;.teks 
daug socialistų ir bolševikų, 
nes vokiečių kariuomenės so
vietai jiems prigclbfti agitaci
jų varyti.

7. Lietuvos steigiamų jį 
siriiikimų manoma šaukti 
Imiguje vasario, IBIU ui.

8. Memorandumų, prašant] 
Amerikos kariuomenės Lietu
von, Taryba dvi savaiti atgal 
|H-r Šveicarijos pasiuntinj 
Berlyne jau nusiuntė l^iu- 
ringui, AVashinctonnn.

9. Vokiečių ka ri uun nui*, 
traukdamasi iš Rusijos pci 
Lioiuvų Vokietijon, nesvietiš
kai plėšia gyventojų turtų, 
Vjiač nuristų. Alytuje žmunė* 
uš-.’ispirv neduoti vokiečiam*

sandelių, lai vokiečiai 
apielitikių žinouvs Aly- 
šimtais tenai jnu* su- 
Vokii-ėių kareivini iš

įjos užrispirimų perjaužti, jei 
'nepavyk* — keliausią Lietu
von daug tolimesniais, pavo
jingesniais kebais. Reikia ri
zikuoti, tik vargas, kad pini
gų iš Tautos Fondo nesulau
kiame. Juk lajikričio 19 d. pa
siunčiau Am. Lietuvių Tarv- 

i Imi IVasliiiigtonaii telegramų, 
Į Išrašydamas U&ŲKMi. taikos 
| kongresui ir milicijai Lietuvo
je. Tyli, kaip žemę pardavę. 
<1 gal kas telegramai sutrukdė, 
nes lenkai Prancūzijoje tla’ig 
gali-

Mastauskui Paryžiuje pade- 
da dirbti p-lė Pouvrcau ir p. 
Ernest Gahvaiiow.-ki..

Pastaromis dienomis i’ Ber-I 
lyno atvažiavo Dr. J. Kaulys 
ir p-lė Chodukauskniič (Sme
tonienės sesuo;, ltr. AauJi*’ 
atvežė dokumentų, kurią kopi
ja* ir tau siunčia, k id j>crduo- 
t iiuei Tarybai.

Pateko mum* dokumentų ;r 
apie Gabrio politikų su vokie
čiais. Jų tuuin tarpu nesitzn- 
č-iame. Bet jau priėjo pi m 
to, knd aš ir Dobužis iš AugS- 
čiausios Tarylm.- išstojome, 
apie kų prnnešėm Mastauskui, 
Gabriui ir A. L. T. Manome, 
kad Augščiuusioji Lietuvių Ta
ryba greit visai numirs, nes 
ir kiti nebenori** kartu su 
Gabriu dirbti. Atai tekstas 
kablegramos, kurių pasiuntė
me A. L. T.:

“Quole December ninth.— 
Dobužis, Pakštas rasigned 
frum fiupr. Nntional -Council 
liecausc Prussinn Litlmaninns, 
siz repre-entatives of Grodnu 
governincnt. IJthuanian Jews 
nml Pole* buvę ai raudy en-i 
terasi Taryba of Vilnius and 
socinliM* hnvc roturnęil.—Gvr-1

i

kū
pa-

. r ivtų .- 
t i pn»t« 
L.iinlil.ų. šitų nukryjiinių nuo pnsekėjų apie 
tik.-lo p:iniin-.ię. katalikui ne
norėjo kelti dauginu triukšmo 
karės Imk u.

Tik šiai ii n>-i.ntalikiški lai-' 
krn ;;i -n irupinn Jaunų \ v 
r>; Kiik.'ėioniii llntugijvs vei-j 
kiniu. draugijoje kui|x>

i r toriu - <lirl«u I i ūgli B. At
kili-, buvę* pr.ite-tnntų jmsto- 
rii> mio.-le Englc lxike, Texa- 
s'i. vulstijoje. .lis jau 42 me-1 nuomonių, ir dauginu yra ski
lų vyras. rtumų tarp jų, ir kiekviena

Ji daugelio kareivių, einnn-, nuomonė turi laimi mažai pa
čių kovon, jis priimdavo pini-' sekėjų. 6itoje mitroje nuomo- 
gu*. žadėdania* juos jmsiųsti nių ryžyje du tvirtinimu .yra 
gimim m*. Pasirodė, kad ne 
visiiin* imsiiuitė. To vietoje 
Atkins prisipirko sau Pranai- 
zijo* Lundsų, susikrovė gana 
daug pinigais. Išviso ta* žmo- 

į gus (Mudsavino apie 140 tuks
iančių frankų svetimų pinigų, j

Ji« tnttfk itnmnUi ir rala. t

I

Toje ryšyje te- 
try* atskiros nuomonės 
vienaip suprantančius 
bvnrl>iauMu>< klausimo

i

Pirm jioros savaičių me- iš
reiškėme džiaugsmų, kad pre 
zidentui Wilsonui tajm įduota 
kun. Jusaičio knyga, angliškai 
.parašyta apie lietuvius. Ta 
knyga taip-gi tapo išsiuntinė
ta redakcijoms ir jau veda bu
vo vaisius. Vienas iš didžiau 
šių N. Vorko laikraščių ”Newl 
York Times”, 12 sausiu, 1919. 
padavė to* knygos turinį ir iš-' 
trauka* iš jos.

.Reccriccntas pri]mžįsta lie , 
tuviam* t.isę būti neprigul- 
minga tauta, primindntnns, 
kad mes senovėje buvome di- 
delė viešpatija. Kaip ktin. 
Jusaitis, taip ir rcc«iiz>-itUu 
pripažįsta, kad lietuviai da
bar, gaudami laisvu, neketinu 
užimti nelietuviškai kalban
čių žemių, nor* jo* seniau j»ri- 
klausė prie lietuvių vicšjHiti j 
jo*

New V orkų dienrašti* to- ■ 
iiau pažymi, kad Lietuvos J 
viešpatija apims 33.430 ketvir
tainių mylių su 4,13^.601) žmo
nių. Jeigu sutartume sudary 
ti dvilyjnnf viešjiatijų su sa
vo broliai* latviais, tai toji 
*utų 58,(Mmi ketvirtainių uty. 
■ų ir 6,2tMU*l<i gyventojų.

Visus “Ne* York Tinn-'u’ 
aštas api<- lietuvius išiaiky 
aš prielankioji* objeklyvėje 
.asioje.

- Neprigubuimrut nuo kum 
uMtiėiu veikalo “N. u* \m!-

. ime»" suv.. Jv« iitii.|i. Įiu.ii.i 
luurryjv ra inrip*/ii

xhrec Plan- lur Alifliug ihe 
.lUMiao Crisis" (ty. Try* -u 
manymai |iutai-yli ltu-ij<>- u<- 
manę), 'tarp kiikn am»n<i: 
Kailio, kad n ikely sudaryti vi 
h; eilj vicš]mtijų tarp IhiUc- 
visjšku* liudijus ir vnluirų Eu
ropos. ir kad taip tų vivšjiulL 
jų, ntidmiu-iin'ių Euiv|>>* y 
tu* nuo vakarų, tuntų t, 
JJvlIlVlI.

Ciu tiktai auluriii* n|»guih -■ 
tauja, kad Lėtiniai neturi už
tektinai ginklų ir dd t» nejm 
jėgia pa*M*kuimgni ginti* nuo 
bolševikų.

Sastipruuiuu* tautinu; jaus
mų e*ų* vienas iš gerinusių 
budi; kovoti su bolšev ikizmu. 
••Man rudus, mes pudarčmc

bendru: 1 -o kad buvo laikųJcuo 
met žmunė* virai neturėjo re
ligijos, ir 2-o kad žmonės nega
vo religijos iš Dievo, bet pa
tys sau prasimanė ir religijų 
ir Dievų arba dievus.

Pirma peržiūrėsime to* ant-
Jis tapo sugautas ir pųso-' rūsio* rųšies nuomones, nes 

diatas į kalėjimų I’etit Rooq-1 jo* yra jaunos ir greit vysta, 
■ietie, Paryžiuje.

Visa istorija pasibaigė gan 
laimingai, nes nedorėli* no- 
jiraleido pasisavintų pinigų. 
Jie lupu atimti ir bu« sngrų- 
žinli davusiems.I

Iš to kaikurie žmoiit'* ]«iia- 
rė daug apkultinimų visai tai 

; j>rote*tnntų jaunų vyrų drau- 
i gijai, f S«-t <le| vieno niriorė- 
lm negulima kaltinti visų 
draugiją, kurioje dirbo kaijsi 

IM-kreturiai apie G000 žmonių.
liesa, ne vienos Atkins pa

deri- blogai. George B. 
Kėlus ffel iš Roehestcr, N. Y. 
]ia*i*avitio truputi mažiau, bet 
vis-gi gana žymių sumų 87/tOO 

' frankų. Ir tas lajui nreštuo- 
1 tn*.

t* t<< iKirirudė. kml njiuėlujt* 
didžioji* )iri>l<**luntų drnugijo-

ii ■ visus veiklumas buvo už
tektinai gerai kontroliuoja 

! uia*.
Taigi 

ni-'-;<u»ieji labiau šlietis prie 
I į'iče-tiintų Y 
į i i- kataliką

-tl.<i.

I jo* yra jauno* ir greit vysta.
Antroje pusėje devyniolikto 

šimtmečio buvo mada liras r«- 
ligijas išvadžioti iš feliiitnu. 
Mat Afrikoje tarp juodukų yra 

i žmonių, garbinančių ikokį nors 
neperdidclj lengvai panešama 
daiktą ir tikinčių, buk tnme

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS.

lietuviai katalikai.

M. (’. A. negu 
K. of laimi

LAKŪNAS NUSILEIDO ANT 
STOGO.

Gavo 5,000 dof. dovaną.

Tarytus, -au*i<> 21.— Imku- 
t .i J.1I-- V<<hiu<,» laimėjo
.km"> du). dovanų. m** jis pir- 
i eilinis akm.Hninuins nusilei- 
>><> čia tini stogo, kurs paga- 
I.IIUllIH I 
mui.

Tasai *tugn» yra vienos di
delės departamvatinės krautu
vės. Tėtuti imtaii-ytu laksi y- 

. tavam* stotis. Stogas turi 45 
]>ėdas pločio ir 85 pėda* ilgio.

Nei vieuas lakūnas ilgšiui

lakrfvtuvų nusilaidiJ

A. L. ’1\ perskaičiusi ir ap- 
svarčiusi A. L T. T. rezoliuci
jų p. B. F. Mastausko reikale, 
taria:

1. A. L T. atranda T. T. re
zoliucijų nepamatuoti ir šmei
žiančių A. Iz T. ir visu»nu*nę. 
kurių ji atstovauja.

2. Atsižvelgiant j p. It. >. 
Mastuusko luuidingi; pasidur- 
Imvimų lietuvių tautos reilm-

| lains jam AVariiingtone, !>. C. 
i liegyviimut ir A. L T. Euro- 
! poje atstovaujant: atsižvel
giant į jo rujiesnį užtikrinant 
Lietuves misijai vietų Pary
žiuje. kur dnliar įvyksta Tai
kos Kongresas, ir kadangi p. 

, lt. !■'. Mastauskas niekur nr. 
Iiarodė intencijos Lietuvos n-i 
kaimus kenkti.

3. Amerikos Lirtuvo.i Tary
ba nlrandit, kad B. k*. Mas- 
taušku viikiniM* yra aiškus ir

(išreiškia jam {Misiiikėjinių.
4. Ir toliau A. L. T. nutaria

reikalmili iš T. T. |**r sjmudų 
paleistu* aut p. II. F. Ma*lnus- 
ko šiueižlus atšaukti ir šiuoini 
išreiškia protestų prieš A. L. T 
T. akcijų diskredituoti A. I~ 
T. K. Oemmli*.

A. L T. Sekr.

••4

I
i

i
PROTESTO REZOLIUCIJA.

mm* t» 
suvarė 
t<ln ir 
šaudė.
Poznaiiiaus (bukai) sudaro 
nereguliarius lenkų legijonic- 
rius, šnipinėja ir padeda vu- 
kiečianis jilėšti ir mušt lietu
vius. Na, kur dabar Amerikos 
lietuvių h-gijoiiai f

Tavo.
Kasys Pakštas.

Red. prierašas: Talpiname 
laiškų hc permainų, nors neti
kime Gabrio santikiams ra 
vokiečiu*. Jo psichologija y. 
ra painesnė negu p. PaŪtui 
rodosi. , ,, ................. ..

i

%

ws.s.
IDUiaJMNOSSISMn 

USUZD VYTUM 
VNITED STATĖS 
O0VERKMZNT

— —■ - L niau soldier* and l’olisli legio-
tr.toriu* viešai diskn-dituoja na ries roldring. Iturning pru- 

perty, killing Lithuaniaiis.— 
Militia hardlv organized. Lith- 
uania onriouidy avaitiug A- 
merican troop*.—Cable imme- 
diately tacnty thousand dūl
iam Dobužis for Uthuanian 
iudopendener. — M o*tva ski 
in Paris.—Pokštas prv|iariug 
for Lithunnia, Dobužis for 
Loudon. Karuže viri u* invited 
to rotum to Lithuaiiia n* Min- 
ister of (’oinmunicatioii — l'u- 
<|UOt<*.

Visas naujienas gavau nuo 
Dr. J. Aaulio. 'Alai kų jis dau
ginu jo|Muakojo: *

L Iš Prūsų Lietuvos — 
l’rusų lietuvių Tarylai* prezi
dentų kun. Dr. Gaigalaitį vo- 

'kiii’ini privertė atsisakyti nu<» 
|t, prezideiitystč-*. grasiudmui su

deginti visą jo turtų. Bet jis, 
ir m liudaim:* prezidentu, vago j 
pradėtų darlq. Prūsų Lietu
vos delegatai pribuvo jau Vil- 
uiun,ls-t kok* jų skaitlius imis 
į Taryl«ų. tai dnr nėra tinsta- 
tvta. Nuo Vokietija* ntskvln ir 
<k laši prie Jjrluvo* • visas 
plota*- iki Karaliaučiui.

2. (mrdiuo gulicrui jo* . ir 
Naugarduko ‘apskr. (Minsko 
guli.) augudėję lietuviui (se
nieji jut.ingiai) atsiuntė Ta 
rybon 6 atstovus, išrinktu* 
lci*<'*tu lialsaviniiL Jų didu
ma Imk esanti socijukstai Jie 
atstovaujn 12MU4MHI gyvintų
jų. ;

X Urtuvos tedkį jr.^bv-

b-idžiniuomi* paskalomis ir 
inu-ižtais, kaip pačių A. L. T„ 
jos oficijaliu* ntetpvus, taip ir 
A. L. T. akcijų Lietuvos ne- 
priklausomybei ir lietuvių tau
to* gerovei, ir

2. Kadangi toks taip vadi
namųjų tautininkų veikimas 
kenkiu Lietuvos nepriklauso
mybės reiknlum*, kenkia aukų 
rinkiuui Lietuvai, skaldo ir do- 
moralizuoja lietuviu tautų, ir

X Kadangi tam nkaldvuiui ir 
kenksmiugiti lietavuuus darbui 
vadovauja A. L. T. T.--A. 1* T 
savo posėdyje 16 sausio «L 
1919. taria:

1. Priminti, kaip A. I.. T. T., j 
taip ir vieni l.iutiiiinkų erov<( 
Atu.-riko.' Lietuvių Visuotinojo 
Selino nutariama, kuriame 
I Url.ltyni lieinlro veikimo bu- 

' <lai ir pntiuitar.
2..\tsiiaiikti į A. 1. T. T. ir 

visos taip vadinamo* tautinin
kų srovė* li<'hi»yl>^- ir sųžinin- 
gunu). prašyti ir reikalauti linu 
lis pragaištingų lietuviams 
<lnr|>ij variu*. '

.”. Perspėti visų t. v. tauti- 
ninku styvr. !;.id iš lokio lic-i 
tuvimus nml. raino veikimo, 
galinčio* kilti liiniuo* |msok- 
tnė* kns nnt A. L. 1. T. ir 
t.v. tautininke stovimi sulinės 
ir atsukoinylM-s. ,

k. tarib

♦

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 4

Pradėju* 1919 Betai* “Draugu” Administracija diesrrt- 
So skaitytojam*, kario atnaujina oi diearaitj prenumeratų ar
ba naujai ji nfaiaako, {vada naujų pakvitavimui metodų, apie 
kų čia paaiikiname Ta nauja skaitytojų pakvitavimo mato- 
da Aii minim racijai sutaupy* ilsu t laiko ir nemažai pinigą, ku
rie šiandie išleidžiami kraaaženkliami siunčiant akai lyte jam* 
pakvitavimu*. Nuo to atlikę* laika* bu* panaudota* *r*rh*a 
akina darbam*, tfi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.

Čia apeiua tik tuo* skaitytoju*, kuriem* “Draugai” siun
čiama* per pačių. Nauja metodą ve kokia:

Kiekvienai skaitytoja*, kur* gauna “Draugi” P* P*čt4> 
ant dienraščio atranda prilipinti spalvuoto* poperoa rantelį, 
ant kurio yra padėtai įkaitytojo vardai, pavardė* ir adresai. Be 
kito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie lirtiol buvo 
reikalingi tik vienai Adminiitracijai. Tie ženklai yra, par, 
tokie: 4-3-8; 2-26—9; 7—15-9; 1-22—20 ir t. t.

Kų tu* skaidinė* reiškiat Jis reiškia: pirmoaio* paeiliui 
tnėnesj. antrmioa nunešto dienai, gi trečioniu* — metui Ir . 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2-26-9 (reiškia: vaaario 28 d. 1919 m.); 7-15-9: (reiAkla: 
liepos 15 d. 1919 tn.). 1—23—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir L L

Taigi nuo imi iitau ant adresų ženklai* skaitytojai bu* 
pakvituojami ui ujonmokėjiing už laikrašti.

Kas, pav„ atnaujina už dienrašti prenumeratų * visiem* 
metama pradėjus asinio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikrašti ir 
šalę adresu bus jiažymėl*: 1—2—20. Tu reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: asusio 2 d.. 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsiaakys dienrašt] au vaaario 10 diena, 1919 m. ir uMmokte 
pusti motų, ant adreso a Iru: 8—10—9, taigi: RugpjaNo 
10 d . 1919 m.
* šitie ženklai bu akaitytojam* iw tik aišku pakvitavimai 

bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puiku 
bu parankoms* ne tik Administracijai, bet ir patiem*'risi- 
tylėjom*. .

Kitokie paauovm pakvitavimai bu^ignfiumš tik ti****



/r.'. n
Trečiadieni*. sausio 22 1919 ORIOOIS 8

Į Lietuviai Amerikoje.
M

IŠ

SIOUK CITY, IOWA. nes prie aukojimu.

Sausio 12 d. &v. Kazimiero 
parapijos svetainėj buvo su
rengtas didelis vakaras d»-l 
naujų vargonų naudos. V'alut- 
ro vedėju buvo vietos vargu- 
nininkas, J. Frakaiti*. Viskas 
puikiai pavyko, nes publikos 
gana daug atsilankė. Ant ga
lo net ir sėdynių pritruko, tas 
liudija, kad dėl vargonų pelno 
nemažai liks. Vietos gabus 
artistai ir artistės sulošė di- 
dėl; istorišką veikalą: “Palo- 
cius ežero dugnuose", kurte 
puikiai išėjo ir kuriuo publika 
negalėjo atsigerėti, nes dnr 
pirmų kartų tokį gražų veika
lų pamatė. Dekoracijos buvo 
tokios, kokių veiknlns reikala
vo: miškas, ežeras, luotelis, ir 
perkūnija su žaibais. Laike 
lošimo, kada pradėjo griausil, 
tai maži vaikai išsigandę art 
verkti pradėjo.

Lošimi* dalyvavo sekantieji 
• Gineitis, viešpats — Just. Pil

kauskas.

Sdk nė, 
ietį-.

(sveriu 
Miriun. ,

CHICAGOJE.
DIEVO APVEIZDOS 

PARAP.

....... ...... ............————| |
ALEI. MA8ALSKISDARBAS KURIS PASAKO.II-*i«*kAu u'o <rnu<o P.tro Tarno* 

linav. p*«>n*rn i* Kuine n*. F*- 
nevilto y»v. ValMUninkų :■*<** Ur-

I muiu rjt.nu <*:<;c«Sr>J. ilounr ne*|. J 
, tliuu kur. tnnluMkil. pr«ti«*ti Mtknn- , 
, Ciu *<li«*u:

lonn* Novakna
Jttl Can»Iturt Av*,. v'biraco, ių.

Ir tokia kurį **l/rau<sM •kalDbjai 
api brandina

Norint im-i> k ki* vatu** }t* t* 
rmuelao, reikt* i>trn.u.ual* !•’ ttt 
ta Uand> mų labai girai daiAian • •<v»n* 

i Kidnc)- l*dla Mn tyrimo i>.*t»ktin.i 
| prirody mu kų upic ja* nak<
kuri* J*» ir** tartoj? nuo inkstų l 
KU — ir kokiu* r«cu1tatu« )*• 

Į >kll«- k* mk“ tirpau M> t
I*. ksruli'iiL kaiti*. 14 >1. 

| \\rtl Hašun.ttMd. luti. Miko. 
| Meti metai aljmlUM loanu ma* 
| t*ai M*M vuri^nu litu ano «itono« 

i ui kad ak n«K
dat'hu Dd puMjudmu. Kuomet iuu:- 

.i pxlo kalb) hI. * i.....
Jstnkll tai nt'ffahdutitu Viaut alMkeltl 
Al lltartujau kiturv* d'iul** Ooan. 
Kidn*r ruia ir Jo* iiuQ» l&K)de*’

Ikc4»aa Maculatkg 14 ttuicmta*^ 
pridavė UrtoHo MIS. u liapon 14 4. 
131T Jis sako. “Manu atrenoa daufiau 
mana* nevargina ir ak Jaučiumsi tarp 
•Yrikaa kaip <ali tnuyrua būti, ir lai 
aCiy l»vana Kidnct rilta**.

Kairm eoc, vtauar iMiattnyfma* Xe- 
klauakttn tiktai tauto dH Inkafu — 
♦*t thouai r« ik niauk it* iuMr*« Knlfi* . 
|*ipa — tokiu* |«a*'iMu kokiu* r... 
Mr Mn. • I •• i«y Miiimiri t * 
Ml«r*, lUiiiuk*. N. ¥.

|
N- ! t 

■ i 
, I

I
♦

; l

GIIVIHlHlt B

r»t ‘1* «»»»’«
natyt l.iuint

Cžaikinišę viduriai turij. kavo
je imhalua kutu -u laiku pasija
is litiudmirai* ir Linkis kuuui.

Kilome! tavo vnluriai y m už. 
ukiniM', tu ailpiH-ji, lu moiuM1 
ir tavo Nina »>*tcnui nuii]>a vu- 
imralyžiavuta, taip kad tu uivku 
nenori dirbti.

I GvnauMaa dinklu* tui kiniuuti 
mi užkimštai* viduriai* tr panai
kinti tuną vicua mavrumua tai su
vaitoti ku vakaru prie einant gul
ti 2 Hillainea.

žmonės ir aukojo du«*«niai Į (l,*1,**igtt suraio aukutujų 
l»or visus tris vakarus. Bet , Tautos Foiuių.) 
aukos dar vis plaukia. j. tusi.-. J. Purius, P. Vora

Atskaitų neužilgo |««kelb-Liona>> 0. t rUtimiė, J. Deliu 
!',tn<** ikeviėius, J. Gustai **, A. Mik<>-1

, biustas, J. Rusteika, J. Him- 
kus, A. Sajiogii, A. Balėaite.j 
P. Zcmontas, J. Palike-. F*i 

į Vilimas, B. Daliuskaitė, J. i'c-! 
čiukenas, J. Adomaitis, J. Ju-

T. F. 59 sk. fin. rašt.

CICERO, ILL.

Vyčiai

L Vyčių 14ta kuopa

i li'Hlnti mto t«to» lUrboro* Auk. 
•ori K r o, JI dalu, r yra Tadu*. Jo* pa- 
Tardė* t>< vyrai amnau. JI paeina 
»• Kauno Uutera. Itaaninlų >•»*. 
1 - tu OI M rara?. AuUuk.To Rodo. 
Tur j labai avarl.u raikai*. 11 pati 
arba kaa api* ja unvtv maldiių ai- 
Hm ku mkanSiu a.'r**v

ima <ic.iuu.«*iic
po vyrui l>ln>»k:«a.

4*M H. Wrlla Mr. CkUcaco. UL

i

ju<la. Morta, A. Damkienė, J.
Seredoje, sausio 15 d. didokas Bur|m5tė, K. Sinkus, A. Jevk, 
lamelis vyčių atsilankė smn- A Kazakevičius, 1’. Stašinskas 
nnkimnn, rodos, didesnis už p 
pirmesnių*. Pirmininkui ser-i( 
1 ant. susirinkimą vedė jo pa-.

PARTOLA.
i.itat kii<l Fkrtrln ttraly* jum*

I’irililuutiH, V. IVtkur, J.’viduriu* i*.itund.>k.ii*iu ImuIii* j 
(l|M>navičin. F. Augustinas, J. (‘b* juin» .taimui savo sveikata, mi 

- A. Makauskas, S. -(iprinė jtiou vi luriuo. ir ttH.ii-
gribininkė, Pct. Milcikintė. \| |»arort*niutė * " *""’* «F«nur>jaMt
Nutarė trumpoje ateityje su- j Endrešitmas, J. Zuba>, 1. 1 "* ,ok"w® ”” ,«u,,,u- 

Stunkrviėiu. J. Cutpas. V. tiri- Siuitai lutatanfin ž»uiiių var- 
gaitis V. F. Edriulis, M.Pro< - j ”•> ’r > **"7 ka,i ’:,i

■ avriauMiiM vai-ta* kuris |iail<->!a•--- - -- --- -- . . ....
.... .. . . . ........... ........ .. C. Lopeikienė..vyria ir vyles pasistengtų, ar, v Sittiltnsn iĄiu% K. ltan.1(,niJ»

............... ’ , nų. vyrų ir 
name tuntu 
tiesiai u<*<ali 
Viena dėžutė 
linu. š<m<m ėvžutni tiktai $5.00: 
Mva )>i tkiip>ituc jui.ji gerai tūps- 
kuotuuoc pakeliu'**

Vislia laišku- 
kauriu adresu:

I* >«U.*u •*« tiuliu F«U« Mvc- 
U«ua i>*wlua 14 Kaunu l»4, RMutnių 
nttakr, KaumraCio Tala. linkių luu- 
lao Jin l>*l« arba **• apt< JI ton*. 
Iital4xlu vramtll MkaaClu MtinSuu t 
L* l.uMų

On<> Aluckalt.-KapturnunklHi*. 
1743 1‘rracuU St VVnukccM. IU.

l

3307 AŪBURN AVĖ. 
T«.»FbuMr broTrr 411*

p *• .v* VtTK* Ir
K » ,« r i. • • x r <l*fių
Pu» ttu |4 Ka**4ti<v rub., luiarintų |u*v^ 
N. n’nlva. ,»* p4itMHJ**«* Paimtinų •*- 
d’•!«<.<. K* turi lAeial airal. ir»«
v* ti'* I‘hil^de-tpht teijp. Pa.. hr«>tių tie* 
t iru u Lur j»» <1«tear randam Jw ra
lis h tnalcsraktte pr«n**<t1 tane
ės'l/aua;

Adoma* Geca*. 
tilt i* llcrtnttaitc. Av. Chlraje. |n

<HA5icĄ5YhTB
lurpinso ir !><-4rt»tesg 

% >n-k’» it Aisrv'daių
Mu’ij *t*»e>wi tr > j'«u^ka» m c k lat

ru* t'Ukdlja Jut .lB4.su j Uuiupfc 
lt

• tuntu* UsdjiBualua tr £*rlau« 
• in* tur: a ir niūrime
tkyri’ ’« kur r»n» ?r 1VII9-
l. |*A!rrin»',. iwnr| jt»» moky*i<*e 

Ei* kire var»UMM Kaukieee ūmių ate- 
ri no al^rrium*.

Jųa r-rtt u; v» ‘lamt at lankyti tr 
laeamit; lt n usų tstte laiku
flte-is| r vrk.raiB tr &aut:

kairi
• drrMne* torai Ju*j mla- 

•• arta dydUo. lr W-

t

rengti Imlių. Taipgi ir dau- 
I gimt dalykų nutarta. Po su- 
brinkimui link.M..«i pažaidė k’ B^£krit\

■hetuviškns žaisfe. Na, Vnitfccviriutė, 
vvėini ir wtės iKi.-i>lcngtų, nr «• <_ 

|m*galetų pndvlgubtnu skaitlių , b.-kU „ bl> K Vai,_ 
[kus, K. čekis, V. F. Adriulis 
ĮA. Navišius, O. Jonikienė. 1'. 
, Puišiutė, K. Fttišis, F. Eijako- 
Uis, A. Kuzauskis, J. Gricių.-. 
S. Mūrelis, 1. Lipinu-. M. Klu 
cevičienė, Petrulcviėienė, K. 

j Kavaliauskas, T. Dalis, A. Va- 
!<*< kis, J. Blunkus, I. Kajaus ' 

įkas, S. Rameikas, F. Juko 
‘’jbauskis E. S., A. Burba, A. i

' I uopes narių? Tuomet nr ne-1 
. galėtumėm pasidžiaugti f Fa- 

įnėginkim.
Melrodė, jo ]>uti-M.

(i.-inuulė — M.
•• — K. Kmgt

:,gi<» — ,1
to — K

žemaitis.

CICERO, ILL.

I

f. | Gertai dirbti grriauiitM budo. Ji* 
yra tai įtriau-i..- draugas mote- 

vi'ikų. Kiekvienai!..* 
n.»ti 1'tirpdą. 'fu

ap .• iii Ik* I'artula. 
kamuoja vieniui die'

V

Dr. LETUM C. BOKLAhl 
<;><ljruij4iN ir Chirurgą* 
3HI M>. M Ali! hTIL 

Koinhao Adam muvi-r.
A'im.t« ntm 1 iki i po 
XA« t n> ^i«mit« nuo 1 iki T mk 

N*s»d*h'*mi* nno 10 iki 1? K ryto 
-»

L |

Tuskciū.-. Prutel. ir Audronė- 
(dvi roles), A. Biriuose, Ar-

Apie Vietinį Sąryšį. 
Karės metu, 1918 tn, 

kic reikalai surišti su kare.
viso-

tnU»U luūlu. 
»ių*kite ant 
t.

PARTOSA.APTEKA
160 Second Avė.,

nttd - ka> jtu«.
MA^ri II l*l»GMXO r-CflOOL 

*1. I*. Krateita-kn. iVrdatlnl*
3 N I^t t>«UI* r»L. pr.sk City HaU

Ate iuk.l *ni 4-to nugkU

KETURI SPECIJALI8KU 
MAI SIOS DIENOS. 

Ganaus Swiss sudėjimo 
laikrodis.

Tikru* i:xtr«

dl.d. M kutui 
»:ni*. tursnii* 13 iu* 
bu* TIKTAI tieot 
lAbni pini, ut a t Ai. t. 
r.tšK, U!*ul rK0Mž!«M- 

Iii!
•UuhAIOK tlKfl 
iiUhi lt» <WnAv- 
».a* lu J B rodi*, kmi* 
puikiai rudu Uikc*

naktį arba fatt.»i*».«
K»*. • I.mhjUi

prKAl Ut
i<U, KVM(lNtU«4«l a.tll mvlitf »u

I Matymu. iMun%a pr»*i 1*4 i*.
I curr.nimu *u *»H* ii v.cat) ik lų ti».t* 
J laikrodžių. Kabai rruJu* motin 111 

braMolitmirU laikrod/iai *i»oklu ry
klų TIKTAI IC.M.

Jrlru p* api alk) ruut v‘r n o u tu 
hraasaliaiu nepatiktu. ju*y p»n.rao 
boa

lt 
«ri

KuoiCatna* onglUkva ir UHuvU* 
k t* kalbų. rr«tmvUku«, kujKvvdy*-
• •m, fei«nuųrrartiva. t>B»cwnitnc. pirk-

t*-uių. tiuv. Valui t jų irtorjuA, 
k.bctaoa i»4>»rijow. rv<>rraXt««. poliu* i 
kilis-* rkufionuji** piliety***'** 4*ilia» Į 
raljaiėa.

Mokinimo valandos: nuo t ryto iki i
* po pietį): vakaro nuo *:M iki t;30 '
3!(*4 mk IIaM.nI M.. ||J.

tan roles), /u uirzicne. Ar- . ’iirausKis, r*, n., a. nuros, a.
uoldas, raitelis - J. Bilkcvi- "“į.,r U.ula Pn'?r-! žagunis, M. I’atšukaitė, O. Su- New York, N. Y. Dep. L. 4 
&us, Trcteris - J. Rašima: . į v,uU^6 ^jas sueit, i lmUk5(m*.. Astrnu,kicn6, B.
Šviesuolės — K. Adomonienė, r?*1’ V‘r *• • IC*.r°. Dijokienė, A. ftpuleviėienč.

H*-». SU*SkW ZdHte- Et i“ A. naivia-. K. Ku-‘
J. Strazdaitė, Giodruolė — A.1* I
Darulitė. Kaimynas - K. Mi L

. . ,Z” 7 flškuose dalykuose. Pno šio 
ĮgT* SXr*‘ •S*“?* >i<e»olik,l

labai dėkinga. Ant galo p. J.: Stravinskns, I. Lipia, P. Plsu-j***”*,
Valionis, • kuris yra didžiųjų j • r- 
teitrų artistaa,išdirbo visokias. |13i^ lik^į £rtjj įjLOL 
gotikas, k. t: karrtymuo-!Tld j Uko rja5L c -

* vaft?,no0‘*-laukojo 910.00 į War Workers 
Publika juomi negalėjo atw- Eund. I)ahar turt<> fari 
gerėti. Malonu pažymėti. *4051 .... . _______________________
kadir tarp musu randasi tokiu: ’ .. . . . ..: Blažienė. Jakštienė, V. AHx> Reikalingas labai man jo ad- •**•»«

(.tauiif **4> v. * iuiuiu nurtotLlurimokėti$5.00 instiji-j--- • •>*-------- • ••-------«
j mo. Kitokių mokesčių nėra. 
I Praeitais 1918 m, susirin- 
j kiniai buvo laikomi pirmų u- 
tarninkų kiekvieno mėnesio. 
Gi 1919 m. laikys susirinki
mus paskutiniam utarninke 
kiekvieno mėnesio, ftv. Anta
no par. svetainėje.

Valdyba 1919 m. yra sekan
ti: pirm. F. Btrėlčiunas, 
pirm, pagelb.—Pranas Zajnu- 
kas, nuL rast — Petras Lop- 
Jh, fin. rast. — K. Deveikis, 
iždln. — J. Mikolainis, iždo 
globėjai — Grublis ir J. Šoris, 
maršalka -■ Petras Juknis.

♦ J. Mikolainis.
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R. F. MOVELTY CO..
116 Nassau St Dept. G 

New York, U. S.

• •
*

I
*

I
!
I

I

A.

Po programui buvo kokiai ir 
lietuviškos žaismės, kurios iki 
v/Jmnui tesėsi Viri buvo la
bai užganėdinti ir viri links
mas išsiskirstė.

Vakari buvęs.

Visų čionykščių žmonių-di- 
didžisssias troUdmas yra iš
vysti savo brangių tėvynę Lėe- 
tavų laisva. Užtai jie dėl
to ir dirba. Atėjus Laisvės 
Kavaittn, visi dirbo ir aukojo. 
Trys vakarai buvo surengti. 
Hemas atsibuvo gruodžio 12 
d. Oerb. klebonas, kun. JI. J. 
Vaičiūnas buvo vakaro vedė
jas. Jo kalbos ir raginimai 
visados žmonėse sukelia ūpą. 
Gražiai ir vaizdžiai apie Lie
tuvos .reikalus kalbi*jo gerb. 
kun. F. Kemėšis. Buvo su
loštas veikalas “Kur meilė, 
ten ir laimė**. Loši* sekan
tieji: Jono rolėje — J. Ra
zmukas, Onos — Sal I*ouri- 
naitienė, Baltraus — M. Kar- 
lcauskas. Po lošimui buvo au
kų rinkimai.

Antra* vakaras atsibuvo 
gruodžio 15 d Čia gerb. kle
bonas atidai., vakarą su pra
kalbėt. 8r. Kazimiero vie
nuolyno auklėtinės — J. Ur- 
binte, Br. Nausėdaitė, Pento- 
niutė ir A. Frritikaitė suteikė 
gražų programą. Juozas 2u- 
kauskas savo automobiliu tų 

jas atvežė ir nuvežė

Itrikolmsa amu m«'t»rt*k«- paitalu- 
| U mala valka, oauiinlo darbo aetvt- 

... r.- e.uo^*.., ... **M>...*^-, ..*• ku dirbti. Ortu vi.ta blaakam'lai
nmu* tan tn. .Utavtt, j lf R *J-o*>
™ b _IH. T. p..toutu!£ a,.'-------------—

šalis, L Kubilius, V. Žilius, L Fxni.»
,, , < t "t” pardavimu bortrn. Ir <rucern>Lrbonas, I. KalinausKas, 1. g<n*j imitnių ir i-nk<j *Tc,wnt<-j 

AtaiAM- ’** M'kaaPIU adrveu.
n. Radasrlt*.

4ki: So* 1. 'abclil Av..ižą, L Aleksiunas, L Petrulis.
* «_____ _•> a v 'P- Bitini™, M. Juzugonitė, J. [

tt

„ Pušaitė, J. Brazauskienė, V. j T^bat svarbiam reikale ua-
Wnrt^* Ocrtienė, P. Gedraitia, V. jiežkau Tamošiaus Sahaliam- 

Stonis. J. Mnrijušait’s, K. Juš- įo. Gyveno pirma Forest Oi-' 
pilis, A. Brušie, M. Jocaitė, P. ty( Pa-t q dabar Plymouth, Fa. ■ 
ftlužictn*. Jakštienė, ’’ ‘ — - -- - - -

Inos. I. Duunorns. J. Abramai- tiikų popierų, kurias pana, 
tie, J. llulinkevii ius. A. Mc'i’s. įteu. Susiinildamas p. Saba- 
K. Jonikis. P. Mockus, A. Gu- tiau.tr. atsišauk, arba teiti ]£u_ 

rie žinote praneškite man jo 
gerieji draugai

John Mndrik, 
3438 Betaont Ane., 

Chicafo, m

dūlis. lf. Mickevičius, K. A- 
«'as.

springfield, ill.

AUKOS DRAUGIJŲ.

Dievo Apvaizdos dr-ja *160.00 
6v. Jono Evangelisto dr-

ja .........  7000
Moterių Sąjungos 3 kp. 61.00 
Apuštel}*stės Maldos dr-

ja .....................................55.00
Av. Pranciškos dr-ja .. 42.25 
K L R. K. A. 101 kp. .. 33.0H 
Blaivininkų 41 kp. 4 ... .‘80.00 
Dievo Apveizdos p. muk.

berniukų ...................- 23411
Dievo Apveizdos p. mok.

mergaičių ................... 21.9(1
Darbininkų Sujungus 25

kutųm ..........................  20.00
Altoriui* dr-ja ............... 20.00

Tautos Fondo skyrius, atsi
naujinęs pradeda smarkiai 
veikti. Pereitame susirinkime 
dalyvavo ^itlingas būrelis VuiškeUulč. O. .Sauteliutė, B. į 
lietuvių, taipgi vyčių .boras. nžeHutč. M. Norbučiulč. O ir, 
kuria sudainavo keletą daine- j Arnuiiiul^ E. JJuceviėiulė, 

M. Paltanaviėiytė.
Springfieldieėiai nenori pa

silikti už|>akalyj kitų koloni
jų. Jie sako: “Ar-gi ki
tiem.- yra brangesnė Lietuva, 
jos laisvė! Ne. mes ir-gi 
branginame savo tėvynę. O 
tą purodyrim.* savo darbais“. 
Klebonam kun. J. Ciuberkis, 
kaip kada luižnyčiojc visų pa
mokslų pašvenčia Lietuvos la
bui, nuplėšdamas svarbiausiu* . 
jos reikalu*. Reporteris. 
■ ■■ U..L_==^ U1 ■’____ L------ - j

Km žinote Marijona Smiih i

kuris Midui na vo keletu daine
lių. Choras neskaitlingas, 
vienok gražiai dainuoja. Tai 
nuopelnas vargonininko Būt- 
vyrio.

Susirinkimui daugiausia 
rimtumo ir ūpo pridavė pirm. 
K. čivinakos. Žmogus jau vi
duramžyje. bet energijos pil
antis. Taipgi vice-pirm. p. J. 
Vlšniauskas savo jautriomis 
prakalbėlėniia daug gyvumo 
pridavė. Garbė tėvynainiams, 
kurio, matyt, taip ateidavę ge
riems darbams.

Vyčiai stipriai remia Tau
tos Fondų; netik aukoja dolio-

SERGĖKITE SAVO AKIS.
•X

■ae*- j

Dr. G. M. GLASER
TILIKTIKKMA M METAI 

<ly.iT.lina* Ir orira*

314* so. NI.M«>n H«.. Km* SS *4. 
< HlCAOO, IU.

st>*> ij.bitM
M»l>-riU>y, \>n«kt) Ir Valku 

Salina <Snml4Ay l.lcu 
OmO VALANDOS 

Iki * ryta, imu 1. Iki S po pM 
ir r >« 3 iki »:M rak. NtMUm 

rakuru.. ii*., uldarytaa 
TtW«u* Sarta UI,

resas, reikale Amerikos pili*- leisn-. tavo kraujui *erai cirkuiiuou 
- I ir lavo t.iuakulo. »ilpn<Ja.

liet >-ra kltaa dabka*. kuri tapo 
nitrtil Ucaat.a. kur* tave PALlt'o- 
Hl'Ot: ir kuri lu cali turtu aavo a.- 
iiiuom- Tai yra T1.APOA metodą, 
kurt tau |>irHI«, taniau*

I1APOA TA1HAKA1TE kuom* 
firuleta |>rl. kūno niekuomet aernu- 
link, auo to. virto*.

Umuklt. kaip vanoti gamtų, jtal- 
>u>* ir aiaiaausnkHe auo patrukime 
l*naiu*k><a aavo vard. | Plapoa Cc. 
Ulock lti>0. st Loma, So, o aauai 
DYKAI ant Hm4-«ialma t-lapoa Ir vi- 
aaa pUaaa MtfonaacUaa

I
Kmetonoo <ml pritaikinti akiatM 
bu« palonc t m imu d«?l Jurų akly 
Kuomet lu kvtill t. u v |a]vo« iksų- 
dajttno. k uotu ei rmd< • liejam i kru 
v*. kuotnH Gkaiial ar Movi or ra-

* Aai. tai tumnrt yra H-nkl**. k>d 
I m k ir. Jtun* nkinių. Al t no lb toety 

patyrimą* pnduc* Jun» rertakuaių 
: prtumavttMi ui prasnau.') kaiiH)

• J net taip lamai tx< Iki 83 M. 

JOHN SMETANA 
Aldų Specijalistas

j 1801 S. Ashanld Av. Chicago
•Į Eci.uiIm. •uleikit’tnar dykat 

K.iupu* ll-l". oaivta,
|> l-fio. lubo. virt l'latc. .pliekt* 

Kambarį. 14. lt, t«. 17 Ir lt
Tėmyklt. J mano tara.'4.

Valanda.: nuo * vai. Uryto Iki • '■ 
vaL vakare. NedHioJ ano * vaL , 
ryt. iki 11 valandai dtes*.

<
X’

1A Itl nUOS

DR* M. HERZMAN
Gerai liriuvianu linoraaa pw S* 

k.ipu y&tyrva trjdjlojaa, cM- 
ntr««> ir AKIAKICS.

t'tuo. tr l..bar,.l«ij.: 1*11 W. 
l*tk Mb. lietui! Tu* SI.

VALAKUOS: Nu, 1»—lt pMS 
Ir a-4 vai. vakaram TalstaoM 
CaMl m*. •

OrVKNIMAS: 1411 So, BalMS 
StFWtt.

VALANDOS: »—S nt» UktaL

MetinisSausioIšpardavimas
Prasidės Pėteyčioj. 17 d. ir tęsis iki Sausio 25 dienai.

STERN’S
3442-3444 So. Hahted Strect

t

Moterių »ilnunini sijonai, verte* 65.no ir |6.00 
tiktai pu ................................................ 32.50

Mot.t iij -ilkinni p kūčių išpardavimas. knuui .. 32.48
50 lūs. skepetaičių išpardavimas. kninn .....................5c
!<*• tnr.. juodų pattčmkų dėl vaikų. porn tiktai .. 19c.

1,000 porų Oeverykų ant šio išpardavimo kainos. 
Moterių iVvcrykni .................... 32.48. 62.98 ir *43.48

Vjrnj čeverykui .................... ........... .........  92.98 ir 34.98
Mažiems vaikams ėeverykai 41.50 ir nugšėiau. 
Vaikmns. ėeverykai |*> 41,00 ir augščiau. 
Ajmtiniai jairdiiodniiu už f n briko kainų.

Jutu- bu* tikrai naudingu pas mos ai Atlankyti per 
šitų išpardavimų. * 8TERN.

»
Tdefonaa Fallrnaa <•

pR. W. A MAJOR 
GYDYTOJAU III 

CIUKtIU.Ab
OfUaa 1171S Maltiaaa. Av 

Adyaoa 1:1* Iki * i«r>to 
Iki 7 pt ; • ' •
vakar.. Km. >**..»

Iki 11 Urjto.

tt*

I Dr.M.Stupnidd
3109 So M ar gan Strect 

« tuc£cu, ii uaose
T.lcfaaaa Varta MU.

Vaiuaauu- » ik. 11 U ryt*:
S pu V.elų iki • v«k. NrtlHIu- 
mn nuo * 1*1 * *aL vakaro.

I

I

Hmmm- lkmlcr.nl IM

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. M. T. Strikol
lalMMkMt 11 rjla Uu S |»> put 
• to S «.k«rr.

SrUcOuSU. IU ratu Iki a pu 
pu lų.

1757 W. 47-th St.
Hcrld. 1BU? M. <MM<y Ikml.. 

etnine H**Ur-y ISO

>■

a* ............. ............ ....................-...—H
Tat. Immr 7*4*

Dr. C. Z. Vezelis
MCTC Vii DKMT1MTAS 

7al*Mw: nuu * ryto <ki * ••K
!, Jįjuau puU
Nod* ! lomia l-a**l autartm* 

47 IS SO. AMUASD A VU VU
*rt< 47-«a* Ualrto.

V K

k

■ —

A. T. BIELSKIS BROS.
5315 So. AsHand Avė., Chicafo, DL

uuuiiiuiiiimitiHiiiiiiiimiimimiiMiMH

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

»» «o. i.A S4I4.E .riua.1 
OrT.nimn T.J. llumuoldt ST 

VM-.ral» :»ll W tlnd Strart 
T*:. Itorkvatl »»»» 

CMICAOO. ILU 
Tmiiiu

^W. RUTKAUSUSt
ADVOKATAS

VMa Bilą. Viaaaat T
OtUaa DldaUM

• •» w. vrammmv*

lB4.su
tiau.tr
lkmlcr.nl
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

U-------.................  '
UŽMUŠTA MERGINA.

............--.k

GELEŽINKELIAMS NĖRA 
DARBININKŲ.

IŠ NORTH SIDES
I

17 t I

to norėjo - nu-ilei h 'einyii 
Jai lindėju.- t icii-i kojy keliu 
t.m. p.-i-tani-i- -liiiini Im.o 
palenda-, gi kita jo- koja 
-plukti taip keltuvu ir -ii liti-.

Keltuva- veikiai Inivn -u - 
tabdyta*. U*i kimae pu-- ne
laimingo- iiiert’ii * imi Lti\o 
MitrnSkinta.

Ištraukti nebuvo 
PiiMiukii gni-rinihktii 
tylenu -iinrdė keltuva 
t raukė iielnitiiiiiva ja 
Tuojau- In uiiiė.

ii :ii-< 
ir i- 
liuku.

PRIMUSE ŽMOGŲ U2 10 
DOL

\ .>1.milini ;.e|cžinke|ių kuilį 
pKiiiju at-liivai tiiin diena tu 
i.ja konicrencij; -ii f»sli*ralio 

iri-lijo durim biuro V:d
• liniukui • liiejįj. j

KoiiT' i< ii ’ijoje |iaaiskėju, jog 
_•• le/illkeli.lll. ■ įniksiu dm Iii- 
ninku. \’i*o.-e Nm. Vnlstijo'o 
prie į m piu-i uju darbų trūksta 
npie pora iiiilijoiiu darbininkų.

Nugryžn.-ieji jš tarnybos ka
reiviai neįion diibii (Kipras!u 
darbu (Ifie ęeležiukeliu.

Tad Įiadtio’ ’ •.■••-tijn pa- 
iti.iukii dmbiuiiikų iš VL-l.-i 

l;o- ir i* kitur.
I >ml»i Imiro viihlininl.'iii ge

ležinkelių ui -l<.\..m- pa/yiiu 
ju. jog (lt i,- ge|./.mki lių iii*- 
kn* n>iiuii dirbti, m-* |m-itii>i 
zni mukaiua.

I'alh-iivoje nutarta
komisiją, kini fMirupiti* 
-alyj gauti darbininku.

im|ianijo* fitrė 
nu mokėti.

Tie- <C!2 N<i. 
ul rastu piiuiii-ta- 
Mexxn*u1mc. irit S«i. 
m>>n gilt.

I'iilieiju >iiute*1:ii •• 
Mnsseri ir Ju-epli Gurdiip*. 
karivdii gyv«-m» tuu-e purini. ' 
-e lUIUIim** -II pt imu.'! llnjll. j
Suareštuotu pii i|m.'ni<>. ktidh.*(5 

Mezza-oline sumušė už kokių1 • 
tni l*> dol. *k*i|ą.

Nali'.aliioii gal.
-losepli
Njiuv

DAUOIAU PINIGŲ TYRI 
NEJIMAMS.

Nu guzo koiii|Hinij:i t'liica 
goję dar ne|in*iliaigė vrmyde- 
riai nž nugštn* liilu*. Guzo 
vartotojai po-novei mšn bi
lus viešosios miesto tarnybos 
departnnienlu hinran ir stato 
skumbi* prieš kompaniją.

Miesto tarylui andai dar 
pinigu |in*kyrė tos

betvarkės lyrinėjinuini*.
Kbnųmnijos prezidentą* m*. 

mali buvo sakęs, kad tvarka 
jau pruvcdnnuf. liet Ilgšio! ne. 
šimuti* to* pravi-biino* tvar
kos.

-i

IEŠKO NAMŲ BERNAI 
CIUI.

Nninitiių lleiknlų lei.-nm tei
sėja* Geinmill praneši, nr 
kartais nvutsirnslų tokie geri 

• žnndiės. kurie j savo uainus 
priimtų ir nugintų kui|si savą 
10 metų liemiiitį. Ed«nnl l.« 
Blnnc.

Tų Itenuiiij tėvai luitu np- 
leidę. jo nepriž.iiiri'*ję. Kaip fė 
vas. tnip motina už tai nu- 
įmuštu kalėjiimin. gi likusiam 
liernničiui dabar reikalinga 

į tinkninųji prieglnndn.

SUAREŠTUOTA PABĖ- 
GELIS.

('liieaguj.- -iiiiri-šttinta Juli.i 
D. Nouder i- lliitilinvyiirg. 
Ind.. kur- tenai |udiko snvo 
žmonų *ii vaikai- ir utlu-go 
ėiuiini -u vieiut jauna mergi 
nu.

Sollder 111X111-111111111-. !'llie*i 
gujo ji* sitkln-tnVo viena ė. 
kį.

Halinr ji* gan- -avo ne Iii. 
už čekio kln-lai imą. Imt 
mergino* ležiojimų pi 
valstija*.

ir u/ 
kitu*

ŽUVO VYRAS SU ŽMONA.

Koncertai ir balius.
North Sid« ■ dinugijo*Ii

•rjivia koncertą ir Italių nmlė 
boję. 26 d. -ati-io. I91‘ 
Nebot nliofen velninėje.
•'.mik............... \-lilntid '
Pradžia .*• vai. vakare.
tainė at-idiiry- I vai..

< •••» liillllioji vi-lloll|e||e!
uote, kud tautui reikalinga 
našlaičių ir -mėlių priegian- 
•lo* narna* jmstatyti. 
liktini rengiamai* 
n-rtii- ir halių*.

I t ie| liinllfieit.
I iiomi |*ilelii*lte 
ir pūty* -avi-, 
mų- n>*/iiio 
kada jiiiu Iiii- 
gln iii In.

Pri-idėkime dalutr prie to 
naudingo dnrbo!
Kviečia G North Sidcs dr-jos.

trinkimų, prade > rantyti 
Ikuopo- reikalai.

Vienpirma tapo išdnotas ko- 
į misijos inportn i: atrihnm 
-io vakhru (sausio 12 d.l. Va 

'karas (mino davė 120dol. Itair 
Itieliuvii piiduoti pinigai už iš 
:ink-iu |mrdnotii* ii kietu*. 

ĮKiiomef bu* priduoti visi pi
nigai. mnimma. kad |wlunr’ 
siek virš 150 dol.

Nnsirinkiman ni-ilankė L 
kp. atstota- -ii nžkvieti- 
kad-musų kuojios artis- 
ii ugi-ja i atkartotų vaikti- 
tirafas Kaiinici'iii Hermi 

Apvriado*

PUIKUS MASKINIS BALIUS
Rengia

Dr-tes Atradimo Šv. Kryžiaus, W. Ptillman, III

v. t 
tllll. 
tni ■ 
!ą - 
Dievu Apvrisdo- (uirnpijus 
svetainėje nedėlioj. sausio 19 
<1. Kuopa nžkvietimą priėmė. 

Paskui senoji valdyba nžki- 
ld«. vietą nnnjni vnldyliat. Vi- 
pųpinna dvasišku- kuopos va
dovas. gerii. kun. A. Driska. 
|ins.ikė gražią prakalhėlf, ra
gindama* prie didonio veiki 
nm ir linkėdama* kuopai go
riausių |ia*ekmių |kt šiuos 
metus. Paskui pirm., p. )g. 
Nak.-dnuskii*. taipgi ]>aNike 
įžanginę prakalU-lę, raginda
mas visu.* dirbti išvieno ir 
traukti neprigiilitilį dnr jauni
mą prie I.. Vyriu organizaci
jos.

I 'žėmu- ii.'iiijni uddyhai rie
tą (uasidėjo nauji svarstymai.

I Pirmiausia svarstyta nurengti 
antrų m-dėlių jx> Velykų did<-1 
lį vakarų ir (ąutatyti acomje 
gražių, iš ranktUM-io dar, 3-jų 
aktų dramą—“Sibiro Žvaigž- 
<lė“. ši drama perstatų IS-Į 
tremtų už lietutystą Sibiran 
lietuvių gyvenimą. Prie šitos 
dramos reikės kuopai pašvęsti 
nemažai ilnrbo, nes reik* dirb
ti sfieeijaliai dekoracijos, pa- 
rodančios Sibiro snieguotus 
tyrus, uolas, kasyklas, kurios* 
musų broliai |>cr daugel metų 
turėjo vargti jr kęsti didžiau
sius žiaurumus. Visi nariui 
ra didžiausiu cntuzijnzmn |»- 
sižadėjo dirbti.

Pastaruoju laiku 1*. Vyčių 
3fi k p. netik kati pradėjo veik
ti, liet patraukė į suve ir kitų 
kuopų tlomą. Brigiitonparkiš- 

daug užkandžių į kė I*. Vyrių ktrojm turi ne- 
Ntnnley , pagaminti miiuuiiM*. Tmlelprn- niažiii talentingo jaiuiimti ir 

■•ome. kml viską atneštų snlm- gabių artistų - mėgėjų, šiais 
įlt.s valu, sausiu 25 *1. hožnyti- metai* žada pastatyti sceno- 

UŽ LAIKRAŠČIŲ VOGIM. tu n *v>-tain<'-n oriui nerišlioj. j«. tris dideliu*. Chicagoje ne. 
KALĖJIMAS. ausiu 26 d. Srhoenbofen’o matytu* dar, veikalus.

eUtiuen. kur ntsihu* minėta*
| k ricertas.
j i uskui nutarta. / kad kon- 
errtti programą pradėti ii vai. 
po |>ietų. kad programai oaks- 

j-iau užsibaigus jmskui visi 
įgalėtų pasilinksminti, (ii ir 
liizniu žvilgsniu geriau, kad 
iirtigrnuuis pasiliuigtų anks
čiam Tmhd pranešam*, kad 

; norintis# išgirsti gražias dal
inas tame koncerte, knd nesi- 
vėlintų.

Koncertą rengia šešios
• Irau gijo*, tmlcl geistinu, kad 
tų dnrtigijų nariai viri atsi-

Į lankytų. Tokiu budi! imsim-
• lysini, knd mes remiame pra
kilniu.- užmanymus.

Gerliiamoji visuomenė, i*- 
girskie uiu-ų nlsišaukimą ir 
paremkic rengiamą koncertą. 
Kliudą bu* ne knin kitam, 
kaip tik miiim- imtiem*. 

Rengimo Komitetas.

NEDEUOJE, 26 SAUSIO-JAN., 1919 m.
Breli? Strumilų Svet., 158 E. 107 St.. ir Indiana Avė.

ROSELĄN'D’C Pradžia 5 vai. po pietų
Gcrbiiimosios ir gerbiamieji, pirmų kartų rengiame iš We*t INilImano drnngijų. Ntcn- 

giiitnes kimgerinusint kiekvieną užgnnėditi atsilankusi. "
______________________________________ širdingai Kviečia Rengėjai. 
iraiinmimmmiiiiuHmiiimiHHnniuimmnamuNimjumuunimuHmiiiimuiimtimumimmmminmmMumnMi

Tani 
šita* kon-

L

-■įdaryti 
savu 

Ital 
d:ui-.ll.-lll*

NEDUODA UŽLAIKYMO; 
PERSISKYRIMAS

Ilf. ilell-toli \V. VeintiU, 
i liidinii.'i :ib'„ traukia 

lei-iiitin ju ziunrui. kurini ji* 
kaip jai. Inip įrim- vaikams 
iksIiioiIiis užlaikymo. *

Nako jinai, jti* vyras kn* 
mėnuo turį* apie ■!•»< dol. į- 
plnukii, liet gaili- kelių dolie- 
tiii šeimyno- iįžnikytnni.

Žiipinn rei kalnu ja pondsky- 
rimo.

jmrumkitc* 
*avu tuntą 

Nei vienu* i* 
*UV»i nelaimė*, 
reikalinga prie.

NORTH SIDE.

Naii*io 14 d. reikale 
■-erto ir Imliu Nori Ii 
draugijų nl-tuvų įvyko 
rinkimą-. Atstovai did; 
imu M-k:itiėių draugijų 
Mykolu .'•'. šv. .ltioza|Mi Apie- 
kuno 2. šv. t'eeilijo* 2, Šv. Ka
zimieru 2. Aušro* Vartų tno- 

■lerių ir merginų 2, Gyvojo ll.-t- 
žanėinn* 2 ir luib. Nąj. ti kp. 
2. Viso atstovų buvo Ui.

Visųpirmn tapo išduotas 
raportas mm rengiamo knn- 
••erto ir Imlio. kuris įvyks šau
do 2G d., nedėlioj.

, to pasirodė, knd 
liūs liegido gražus.

kon-
Nide- '
Misi-1

Iš ra|mr* 
konrerta* 
Jau vis- 

SMARKUS P0LICM0NA8. ika’1 prirengta, tik laukiama 
— tos dienos, kada bu* galima

North aw. giitveknriu vakn- |*asilinksniinti iki soties ir po
le vnžiiHMlnmns |Kilicmouns daryti naudų musų našiai- 
l’oley immiitė. kaip «lu pk'-šiku «*iams ir imvargi-liams. 
užpuolę vieną imieivį. j Draugijos Itožančinvos nt-

PoliciiMinas tuojau* spruko' stovės pranešė, kad užkandžių 
litui: iš gntv< knr.o. Plėšiku tani vakarui mažai reikės 
immate ir l>*ido.*i liegti. Te- pirkti, m«s mot«-rys snsirinki- 
ėiau |Mdi<iiMHui> vienų nutvėrė., nie žadėjo

Pa»i-:ikė e*n* *'’*—‘ ”
Neimli*.

TriM-jas Tmdc už laikraščių 
nuo gatvė* kertės stalelio vo- 
irimų duries Gottdn, IS metų. 
3242 No. Vrrnon avė.. nultau- 
dė 3 tltd. pnlmmln ir l«i dienų 
j furifrisymn natini-.

TEISIAMAS VAIKO 
UŽMUŠĖJAS.

Kriminaliam teisme prie* 
teisėją K«-r*ten prasidėjo by. 
In Nielmlns Muga. kur* |e*r- 
nini Nnddle ir (‘yrio kliului 
darže mi žirklėmi* * u žeidė 15 
metų vaiką l'ln-y. imu ko ši* 
pinkui mirė.

200.000 DOL. IŠDALINO 
DARBININKAMS

Elniu \\ liteli <’oiii|iatiy vn 
l.nr ii-i«m* -mo darbiniu 
kutu* i-diiltiin 2**1 tiik-t.-mėių 
• mitelių iiltiot'ii- it luilin-ni-.

TRUKšMAS MIESTO 
TARYBOJE.

16 BRIGHTON PARKO.

Alvon .Muldovan i* tinry. 
Imi., autoiiioliilm važiavo *ii 
savo žmona ir mergaite. Va
žiuojant skersui geležinkeliu 
staiga pukštelėjo traukini.* it 
automobiliu- subyrėjo į šmo
tu*.

. yįyya flMtlBB Mirt.
(prairtų artų) pa-j

Mii-to tarytais |m-turąjain 
‘imirinkime imkclitt trukšmns 
prieš viešųjų darini konii*ijn- 
iii<-riii iiž. nuvalymą gatvių 
gatvelių. yjmč 31 vardoje.

ir

KARĖ PADARĖ 7.000 
NEREGIŲ.

ir Paryžius, -nm-i.i 22.—Karės 
metu talkininkų armijom* 7,- 
UU0 kareiviai prarado

vienų akį esama ajdr n----Kamvity.

NiiUsio 16 <1. Uetuvos Vy
rių 36 kp. laikė metinį rasi- 
rinkim.*}. Susirinkiman atsi
lankė jm-teta'-tinai daug narių. 
Ik* to dar 1*. Vyrių 36 kp. su
silauki’ dviejų gabių narių — 
p. P. Metrikį ii Melroec Par
ku. darlmtų ir energingų jau
nikaitį. buvusį Melrose Par
ko Vyčių kuo]Km pirmininką, 
kuri* datair apsigyveno Brigli- 
ton Parke ir p. Ad. Banį, taip
gi dariritų ir emsgiggų jMri-

. FARAONO SAPNAS.
“Tu Uandlran n*i»im>Mal «rr»l 

JauiHol**. pratarė 4M* Jrau oavo 
Muli-niil lUlful. kurto Minavo Kmaiq 
ąaloHv-

**Xėra ko Hrb.Ua 4r4ė Broniu 
man t.-So aiirdėii < >mbb “Aulo” Ir »o- 
kur ,ulu.rr votoini luu. o» ri4( «rr- 
•įėjau T.lM. A 14b" h- “OraBd 
Marrh" ia "AMa" nal Culum-
bta rekonlo. Tol laimi rr«Jl oto-rA. 
kuria imraAr Verdi. Visk.k at.įlinka 
latlMc ir pirmutiniu kortu ji buvo 
liatoalyta <*nln-. Mm vtol latrelio 
atmint>!.-•<»• llrmiu. UI Uito •»*•■ 
vių mltorvOB". 'IMIkriiiii. kml lai 
wna rM\ nr tu r-i ku.-« rt r.rib'-Jr* 
apir y r m-m.. -u|.r. V
"it» Maenovi.. k(H Jl( imuiHš tįsiui 

mto danu* i. liktai vtona* Ukn”. Jo 
oakaukė murikui kad Jie Jam paaiš
kinti.. o Jir pmak*. “Kad sak» lavn 
vui draur.li i<<uiir> ir in n-*iiikol alk
iai virna* Ia* ji l.loii jIkiuiiiiii.. kad 
>to In |-r ytruis •i.-. in* rnlvu, nu
kirsi!. Viriu kulta Ji- b. • (IXb’U-ll<- 

I mos įtotik.. Juikh'4 Ir tom smok. 
upli auvo hipiui. lUa* ka Ina triko- 
luV Juiu-it>. ■ Jam nt*k.. "Taa n-to- 
kl*. ku'l tn iH-ro - <««1 
•Irniicun".
IMa,Akimi •■ •Uu.iu. t.a ir pam dovr 
umtMa virio.

—Tule l.o* unl' l- II Irlaylu" iiankr 
1 liūlia*. "Tairi k..Ibntti apie i"<dtaiu- 

bty<a* •• kordu . M 
r. U <r*tu- kiekiu ni 
urna u. rinkimai pi- turi IkIuiiv knl- 
bujr. čbdtoto >r.> )l— • jo rvkerdn 
•Iri vaanrm ui. n.-m llrlurit) kaltojo. 
Kun* 1mr1.il kali.Mnl (M. Almko-l 

<11 ka- Halai d>> HMlriuu.
(M. Sunko*).

Id.muvo M šinikaua nlkrua cho
rą* ••■ akompnn. Mano.

I.IrtuVIi, k. ■nl-allnrttt* Ir turnike* 
vsd<>w m aliuku* *u (*vn chorą 
pirtuu kariu p**ir<>44 ni(*'Jo tn> ne
ari l*IV r. k«du .M> KTM&. Eik**, 
karu buvo labai srdcu* ir vIMatuo 
labai patiko

“Oorkll »attzMar labai rrajl dai
nelė. kurioje u'duinBan apie kalt?- 
oiua Antra Uh-i geru dainei, tai 
~IM ka* mulai •!•• (Odillar. kartoje 
Islau rraaici alui, uioojania apie eo- 
d.-lhi*. v*‘kuo- Ir lUUHks 
l'.ltm* m->«vuiu. a|0r nu*l* Mtuud «a*

Taa kototokka* B>«įįtoSĮ^MTįiBo.

F:«ruofi.aa )ul»jt K

Visuomenės Reikalavimus
4 

MAISTO pakuotoiaa yra mauto pristatytojas. Nuo jo nnnuižai 
yra prigulmingi; pats išdirbėjo*, pardavėjas ir suvartoto jas 
(kostunieris). Farmcris irško didelės įstaigos maistui imk imt i. 

Aeimininkc turi jiasitikėjima kad jNikuotuojas atliko avariun dalį jos 
kasdieninio maisto pristatyme. Pardarejiai lankia greito ]mtanmvi- 
ino ir n*gulariško pristatymo. Tūkstančiai darliininkų gauna čionai 
]»elningų <larbų.

JukM kita pnunouljo* laka nvsutalkia Vi- 
s-mmvnel tiek patogumo ir (autom*.

o norint tokiu budo vtauomsnsl patar
nauti. reikia darbu apimti pteZtol. kad bu
tų vatu.-a , ritmu nuUstų kur tik lMrb- Jus 
u-ll Ji nardu.il. Armour Kompanijai rei
kta turėti Ubai didele rinku — dalintu, m 
maisto visur Ir i>nr*lnm, kad maisto 
(■rlstatv-niv butų ulilkriotaa Armour priva
lo JJ pirkt! dauRcIiJe vietų.

♦ .

Tarnaujant niūria kaip pardav. jtu. taip 
Ir suvarlolajttl yra atoku* dalykas, kad to
kai hunla turi būti serai Ir roiudlnsal ve- 
..amas, K'llslp be' telsrbės mes mrilluir 
syVuML f

Svriat atntdU r-T» Baudų reikta buU- 
nsb kad ATeAKOMTtUf DtZNIO BVT1 
MTTKTA M! ATBAKOMYHR TL". Kf- 
llIKMK'VAItKAt’JA. tM (bvb aurovės 
ImralJ- tart duoti did.Uam bUnlul prosų 
.•tlIkinH* tokių Inr-nybų kuklų iru i* 
rvikslnatanut.

Su .laugyta proldotnii. kurta turi (jutl 
MrtMl teultokslur lartcklnu- Ir Udallalme. 
-udėtiBė ir retu dirtiuuU srMOua yra |» sa
lų i Armour orsankai-iję per visus tuos 

metus. X .mos durtus snsljunrin sn kiru 

Viii |G»lr.u.ianti anl virtis kitu

Maiste anlVBlai neparastu <1u>ti*H<M-k— 

uurtlatetams Ib'-Jieių be akyrlnl t n tisų, ku
ri* is- tK.U<rros nori visus prub akli jdrk- * 

bM-'J. 'Nei tadlrteju iilrauosc nrt ItoliiU* 

nluio >1-ritmas nebūtų gailina Telkti uo. 
rkotK-tnUktj ramsti) liv paciSboa to.-’- r- 

nltkn kudorukjM karų, kuri rra padu vi. 

duriu visu veikimo.

ARMOUR^COMPANY
/

Ncparduokite Savo Laiavta Paskolai • 
Jie Yra Geriaueitu Inveitmentae Vitam Pasaulyj

PUSPADŽIAI SKŪRA.
M*» mloffl. r.niu*io arlaolo (ku

ru* padams tmolalla* buo r*c Iki 
tl* ui irruii*o art uoto skur»-
Ira Buo 1*r Iki 11.»• ui svarą, vinis, 
rlv*. euuiilji iiHiral, plaktukai, 
■r'aiam. peili*. runka. Ir kitokios 
rsikalHUtn* tulUs ui labai ic.-ua* kai
nas ateikit* ir i-<>ndtlkr<aklt*.

Lcathcr & Finding Store 
K. Kaplan & Sona

4808 So. Aihland At*.
Tslcfoaaa Tards !«•«

COFFEE
OO0OA

69c 32c' =S= 14c SSc

Hrb.Ua
1mr1.il
nardu.il
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