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Berlyne 
Anarchijai vadovauja 
bolševikas Liebknecht 

Rusų bolševikai paėmė 
Rygos uostą 

BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ j BOLŠEVIKAMS TEKO RY-
REVOLIUCIJĄ | GOS UOSTAS. 

BERLYNE. 

• 

LENKAI MUŠASI UŽ 
LVOVĄ. 

Nenori to miesto atiduoti 
ukrainams. 

BOLŠEVIKŲ AGITACIJOS 
S. VALSTIJOSE. 

Rusų bolševikai pristato 

a _ 

Visam mieste tik vieni ginklai 
žvanga. 

Bolševikų gaujos nepertoliau-
sia nuo Vilniaus. 

Londonas, sausio 8.— Rusų 
bolševikai, anot gautu čia ži-

Copenhagen, sausio 8.—Pa-Į n i l l f R v g o s n o s t a p a ė m 6 s a l l . 
reina žinios, kad Berlyne pa- • Ą J 
kilo baisi anarchija ir šiandie 
tenai su visu pašėlimu seka 
brolžudiška ei vilo (naminė) 
karė. Apie tai svarbių žinių 
praneša iš Municho laikraščio 
Politiken korespondentas. J is 
iš Berlyno apturi s žinių per 
telefoną, nes kitokiuo keliu 

Estonijoje bolševikų kariuo
menė eina ant Revelio. Pasie
kė miestelį Charletenov, už 
30 mylių pietrytuose nuo Re
velio. 

Pačiame Vilniuje bolševikų 
kariuomenės d a r ^ n e n t ^ J J e t 

negalima jau susinešti su V o - , m i e s t e P*1***" veikia jų a-
gentai-galvažudžiai. Šitie sėb-
raujasi su vokiečiai*, kurie 
dar laikosi Vilniuje. Vokie
čiams, turbūt, dar nėra paran
ku apleisti Lietuvos sostine. 
Gi kol .jie tenai bus, bolševi
kų kariuomenei nėra vietos. 

Lietuvių kariuomenė (Tur-

j 

kietijos sostine. 
Visos Berlyne bankos stip

riai užsibarikadavo ir viduje 
laiko ginkluota sargvbą. Dau-
gelį viešųjų bustų paėmė bol
ševikai. Skilusioji bolševiku 
grupė i dvi dali — į neprigul-
minguosius ir spartakus, iš-
naujo susijungia ir veikia 
prieš Eberto valdžią vadovau
jant radikalui Liebknech-
tui. Tūkstančiai apsiginklavu
siu darbininku, kuriems vado-
vauja bolševikai, maršnoja 
šen ir ten gatvėmis. Dažna 
vienur-kitur girdžiami apsi-

^šaudvmai. 
. Kai-kuriose Berlyne dalyse 

girdžiami ir kulkasvaidžių 
tratėjimai. 

Liebknechtas su savo paly
dovais po visų miestą kaipo 
pašėlęs trankosi ir vis labjaus 
kursto tamsesnes minias pri
sidėti nuversti Eberto valdžią. 
Darbininkams jis pažada ge
rove. 

Šimtai žmonių kuoveikiaus 
apleidžia miestą. 

Bolševikai jau seniau ren-
. gėsi pakelti terorą ir anarchi

jų mieste. Bet gal ne taip 
greit jie bu t įvykdinę savo su
manymus. Tečiau tam tikslui 
pasisuko tinkama proga. 

Eberto valdžia nusprendė 
prašalinti bolševikišką Berly
no policijos viršininką Eieh-
horną. Ano vieton paskyrė 
Ernstą. Šitas nukeliavo poli-

• cijos biuran, norėdamas už
imti vietą. Bet Eichhorn at
sakė, kad Jis savo vietos nie
kam neužleisiąs. 

Po šito bolševikai pakėlė 
baisų trukšmą. Pirmiausiai jų 
apsiginklavusios gaujos užė
mė visų svarbesnių laikraščiu 
ofisus. Paskui gatvėse įvyko 
susikirtimai bolševikų su E-
berto valdžios šalininkais. 

Iš to ir prasidėjo anarchija. 
Berlyne bendrai su Lieb-

knechtu veikia ir rusų bolše
vikų valdžios atstovai. 

but, Kapsuko gaujos. Red.) 
paėmė Pabradę, už 30 mylių 
(viorstų) šiaurrytuose nuo 
Vilniaus. 

Stepanovo apygardoje, bol-! 
ševikai giriasi paėmę daug 
nelaisviu ir crrobio. 

Londonas, sausio 8.— Lvo
vas arba* Lemberg yra Aus
trijos Galicijos ukrainų mies
tas. Bet lenkai jį nesenai už
ėmė, pasisavino ir dabar ne
nori atiduoti ukrainams. Len
kai mušasi už tą miestą lyg 
už savąjį. 

Ukrainų tečiau yra didis 
skaitlius. Sakoma, jų 50,000 
kareiv|ų apgufę Lvovą, Jiems 
vadovauja buvęs premjeras 
Holubovič. 

Lenkai ten turi nedaug ka 
riuomenės. Miestą ginti tai 
kariuomenei pagelbsti lenkai 
civiliai miesto gyventojai. Iš 
Varsa vos pranešama, kad vai
kinai ir mergaitės esą prisi
dėjusios ginti miestą. 

Jei ukrainams nepasiseks 
miesto paimti spėkomis, tad 
jie palengva jį sunaikins, ar
ba privers lenkus pasiduoti. 
Ukrainai grūmoja atkirsti 
miestui vandenį ir elektros 
šviesą. 

Pirm šito apgulimo mažai 
kas iš miesto gyventojų išsi
kraustė. Tad veikiai turės juos 
ten paliesti badas. 

Lvovo arkivyskupas auto r 
rizavo paskelbti savo liudiji
mą, kad ukrainai, kurie apgulę 
Lvovą, yra pagrobę savo ne
laisvėn merginų, kurias bjau-
rioja ir kankinai 

MEKSIKONAI SIUNČIA AT-
STOVUS TAIKOS KON-

ORESAN. 

WILSONAS PARYŽIUJE. 

Paryžius, sausio 8.—Vakar 
čionai sugryžo prezidentas 
Wilšonas su žmona ir dukte
rimi. 

ŠIANDIE PULK. R00SE-
VELTO LAIDOTUVĖS. 

. Oyster Bay, N. Y., sausio 8. 
—šiandie čia įvyksta mirusio 
pulkininko Roosevelto laidotu
vės. 

Likusioji žmona-našlė aptu
ri tūkstančius telegramų su 
apgailestavimais ir suramini
mais. Tarp kitų gauta kable-
grama ir nuo prezidento tVil-
sono. 

Juarez, Meksika, sausio 7. 
—G00 čia gyvenančių visokių 
partijų meksikonų susivienijo 
ir pasiunčia atstovus taikos 
kongresan Paryžiuje. 

Be to, jie reikalauja, kad 
pačioje Meksikoje paliautų 
siautusi naminė karė ir anar
chija, ir kad šalis butų at
gaivinta kaip politiškai, taip 
ekonomiškai. 

New York, sausio 7. — Teis-
darystės departamento agen
tai, »kurie sekioja šioj šalyj 
vokiečių propagandistus, pra
dėjo smarkiau veikti prieš 
bolševikų siautimą. Oia ir ki
tur bolševikai yra pasidalinę 
į kelias grupes ir varo pra
gaištingą darbą. 

Ncw Yorko valstijos proku
roro asistentas Becker tvirti
na, kad Leninas su Trockiu 
yra šion šalin pristačiusiu 
puse milijono dolierių bolše-
vikizmo propagandos reika
lams. Jiedu čia turi savo a-
gentų. 

Tie agentai, kiek žinoma, 
visur sukinėjasi tarp darbi
ninkų, surengia slaptus mitin
gus. Šiandie čia jie ruošia 
trijų dienų konvenciją su tiks
lu suvienyti visas radikales 
grupes ir veikti darbą išvien. 
Tas darbas —* tai šalies tvar
kos griovimas. 

Prie socijalistų bolševikų 
pragaištingojo veikimo prisi
deda ir žinomi šioj šalyj anar
chistai. KaLkurie radikaliai 
socijalistai šiandie uždaryti 
kalėjime. Tftd. laisvėje esan 
tieji anų šalininkai darbuoja
si tuos paliuosuoti. 

Bolševikij agentai darbuo
jasi suardyti Amerikos Darbo 
Federaciją, pristeigti visur 
darbininkų sovietų ir paskui 
drąsiau imti veikti. 

Vyriausybės agentai tuos 
visus raudonuosius sekioja ir 
turi jų sąrašą. Ateis laikas, 
kuomet jie visi bus nutverti 
už sketeros. 

• • • i i 

KIJEVAS BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE. 

ANGLŲ KAREIVIAI AP-
LEIDŽIA STOVYKLAS. 

Protestuoja prieš mobilizaci-
cijos sistemą. 

Lenkai pešasi už valdžią 
j 

• 

— 

s u o j e 
BAISUS TRUKŠMAS 

VARŠAVOJE. 

. 
. —, Ne

pasitenkinimas tarp Anglijos 
kareivių, esančių namie karės 
stovyklose, nuolat didėja. Ka
reiviai baisiai nepatenkinti 
mobilizacijos sistema. Užuot 
juos paleisti tiesiog namo, jie 
pirmiausiai paskirstomi į ki
tas armijos dalis, iš vienos 
vietos kiton ir* paleidimas su
trukdomas. 

Todėl Falkestone andai bu
vo pakilusios neramybės. Ka
rės viršininkai buvo priversti 
net konferencijas atlikti su 
kareivių atstovais. 

Dabar tokie pat tarpe ka
reivių nepasitenkinimai atsi-
kartoja ir kitur. Kai-kur ka
reivai būriais apleidžia stovy
klas ir pakelia demonstracijas 
prieš mobilizacijos sistemą. 
Reikalauja kuoveikiaus pa-
Huosuoti iš tarnybos. 
Tie kareivių nepasitenkini

mai šiandie čia jau neslepia
mi. Vyriausybei prisieis ge
rai pagalvoti apie kareivių 
reikalavimo išpildymą. 

Kunigaikštis Sapieha mėgino 
paimti valdžią. 

PAKVIETĖ MINISTERIUS 
REZIGNUOTI. 

• i . * 

Varšava, sausio 8.— Gauta 
čia žinių, jog Ukrainos sosti
nė Kijevas ir vėl papuolęs 

Londonas, sausio 7.—Angli
jos premjeras Lloyd George 
pakvietė visus ministerius pa
duoti rezignaciją. Tas daroma 
del formos po kiekvieno par-
lamentan atstovų rinkimo. 

Times praneša, kad admiro
las Beatty busiąs paskirtas 
pirmuoju lordu Anglijos ad
miralitete vietoje admirolo 
"YVevmiss, kuriam skiriama 
kita vieta. 

— 

APLANKYS SUVIENYTAS 
VALSTIJAS. 

Varšava, sausio 8.— Lenkų 
1 onservativų ir liberalų par
tijos, vadovaujant kunigaikš
čiui Eust. Sapieliai, sausio 5 
(ieną mėgino paimti savo ran-
losna Lenkijos valdžią, ka-
c angi diktatorius Pilsudskis 
(tsisakė perorganizuoti dabar-
t inįiministerių kabinetą ir a-
i.an įsileisti kitų paritjų at
stovus, išėmus socijalistus. 

Bet tasai mėginimas pilnai 
i epavyko. Kaip Sapieha, taip 
1 iti buvo suimti tuomet, kuo-
n e t jie areštavo Pilsudskio 
ninisterius. 

• 

Pirmiausias kunig. Sapiehos 
iygis buvo suareštuoti prem-
j?rą Andreas Moračevskį, vi-
( ujinių reikalų ministerį 
, r 'hugut, užsienių reikalų mi-
į isterį Vasilevskį ir Varsavos 
1 -olicijos viršininką. 

Kunig. Sapieha su 300 civi
lių vyrų veikiai tą žygį atli
ko. Visus minėtus ministerius 
i uareštavo. . 

Po šito tuojaus hutą dar-
I uoties kuoveikiaus užimti vi
jus valdžios ofisus ir Varsa
vos garnizono stovyklą, kuri 
landasi Place de Saxe. 

Konservatistams ir libera-
I ams tie pienai nepavyko įvyk-
(int i ne tik todėl, kad nebuvo 
i uareštuotas pats diktatorius 
J^lsudskis, bet dar ir todėl, 

1 ad generalio štabo viršinin-
1 as Šepticki neįsileido armi-
;on jokios politikos. 

Po suareštavimo visų mi-
įisterių, oficieriai, persitaisę 
c iviliais drabužiais, tuojaus 
suareštavo ir generalio štabo 
* iršininką pulk. Šeptickį. J is 
aiareštuotas vienam viešbutyj 
ir nugabentas stovyklon Place 
de Saxe. Kuomet jis ten bu-
TO nugabentas, jis tuojaus 
ftovyklos sargybai liepė sua
reštuoti visus tuos, kurie jį 
j.reštavo ir su juo buvo atvy
kę stovyklon. Sargyba tą pa
liepimą išpildė. Kaip Sapielia, 
•aip ir kiti uždaryta stovyklV-

Vakare stovyklon atvy' 
diktatorius Pilsudskis ir š, 
karštais žodžiais susirėmė .s 
kunigaikščiu Sapieha. Sako
ma, Sapieha atsisakęs ateit|«/ 
,e kesinties prieš P i l sudskį 
-aidžią, kuomet šis pasižadėjo 

nebausti oficierių ir kitij žmo
nių už tą suokalbį. 

Tas įvyko tuojaus po ¥a-
derevskio atkeliavimo čionai. 
Sakoma, tai visa buvo rengia-
i ia su Paderevskio žinia. Bet 
jis nenorėjo asmeniškai prie 
io" prisidėti. Nutarė verčiau 
; pleisti Varšava. 

Ir kaip tik Paderevskis iš
keliavo Krakovan, ant ryto-
,aus kunig. Sapieha ėmėsi 
< arbo. 

Po to viso trukšmo diktato-
: ius Pilsudskis tuojaus susine-
id su Paderevskiu Krakove 
i aujo kabineto reikalais. 

1VILSONAS APLEIS PRAN
CŪZIJĄ VASARIO 12 D. 

Praneš kongresui apie taikos 
pienus. 

i t GERAS DIDIS VYRAS 
MIRĖ t f • 

. 

Taip sako kalinys Schrank. 

Waupun, Wis., sausio 8.— 
~ Criminalių bepročių ligoninč-

Paryžius, sausio 7. Prezi- e zm l a i k o m a s J o h n F . 

pimai bolševikų rankosna. ' P a r y ^ s » S«»t0 7. — Atei-
Pastaraisiais laikais apie nančia vasarą Suv. Valstijas 

DIDELIS TAUTAI NUO-
STOLIS. 

Baltimore, Md., sausio 8.— 
Kardinolas Gibbons vakar pa
sakė: 

" A š didžiai buvau sujau
dintas, kuomet patyriau apie 
pulkininko Roosevelto, buvu
sio prezidento mirtį. Drau
giškai su juo sugyvenau nuo 
to laiko, kuomet jis buvo pa
keltas augščiausian šios šalies 
ofisan, kaipo Suv. Valstijų 
prezidentas. Tai baisus nuos
tolis man ir visai ša l ia i , \ 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Kijevo stovį nebuvo jokių ži- žada aplankyti Prancūzijos 
Į prezidentas Poincare. 

• -

-1 • • • 

mų. 
• — — 

n • — 
• 

dentas Wilsonas apleis Pran-
Aiziją apie vasario 12 d. Ke
liaus namo, kad suspėti šitam 
kongresui pranešti 'apie visus 
tajkos pienus. 

Kuomet kovo 4 dieną bus 
atidaryta nauja kongreso sesi-
ta, prezidentas, kaip spėjama, 
; šnaujo keliausiąs Europon, 
kad tenai dalyvauti taikos 
kongrese, 

Wilsonas čionai laukiamas 
s Italijos rytoj anksti ryte. 
sebus jokių formališkumų jo 
)riėmime. Iš geležinkelio 
toties jis važiuos tiesiog į 

"ifurato rūmus. 
Kaip rytoj tviri prasidėti 

1 aikos" konferencijos. 

1. Pavestas talkininkams vokiečių nardančios laivės uoste Hanvich, Anglijoje; 2. Su-
gryžę iš Prancūzijos amerikoniški kareiviai parodo, kaip vokiečiai pasiduodavo ameri
konams mūšių laukuose šaukdami "Kamerad"; 3. Buvęs pinigyno sekretorius McAdoo 

ir naujas pinigyno sekretorius Glass. 

MACKENSEN PAIMTAS Į 
SALONIKUS. 

Londonas, sausio 7. — Vo
kietijos fieldmaršalą von Ma-
<;kensen prancūzai iš Ungari-
os išvežė į Salonikus. 

BERLYNE STREIKAS. 

Amsterdam, sausio 7. -~ 
Berlyne, Vokietijos sostinėje 

streikuoja apie 100,000 virėjų 
ir patarnautojų restoranuose. 

nchrank, kurs 1912 metais 
mieste Milwaukee pasikėsino 
; »rieš Rooseveltą, norėdamas jį 
nušauti. 

Kuomet jam pranešta apie 
loosevelto mirtį, jis pasakė: 

"Geras ir didis vyras mi-
•ė , \ 

Paskui pridūrė: 
"Aš nieko bloga neturėjau 

>rieš RooseVeltą, kaipo žmo-
pj, bet jis buvo labai pavo-

. ingas asmuo del savo perdi-
lelio papuleriškumo. Aš tdel 
autos gerovės mėginau jį pra
šalinti. Bet turhi pripažinti, 
:og jis buvo didis ir teisingas 
m o g u s . Būti perdaug popu-
eriu yra pavojus. Ve kodėl aš 
itlikau, ką esu atlikęs. Aš ne-
tuomet jo neapkenčiau''. 

;evi-

RUSŲ BOŠEVIKAI AP
LEIDO BERLYNE 

Copenhagen, sausio 
3erlyną apleido rusų bolšc 
tų atstovas Radek su visu-s 
;o "Štabu". Nebuvo jam ter 
vietos. 

Dar pranešama, kad praša-
intas bolševikiškas Berlyno 
>olicijos viršininkas Eich-
lorn. Ano vieton nuskirtas 
;3rnst. 
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vietos ir valdžios pasaulie
čiams katalikams savo tarpe, 
dažnai permažai rūpindamiesi 
ištirti jų asmenines yaptybes. 

vJug tuomi daug kartų pasinau
dojo neaugštos doros asmenys 
ir pridirbo mums blėdies. Tš-
oiaus kaikurios partijos nesi
liauja vadinusios mus klerika
lais. Tas vardas tik tada gali 
būti ant mus teisingas, kada 
imamas senovės grekų ir vi
duramžio krikščionių prasmė
je. Imamas-gi naujoje politiš-

Tautų Sąjunga ir Darbininkai jįmų dalykų ir kitų. T*i-fi ne-

Kada kiekviena tauta, ir 
didelė ir maža, bus neprigul-
minga viešpatija, kada visų 
tautų ribos bus visai vienokios 
su jų viešpatija ribomis; ka
da visos tautos, tapusios vieš
patijomis, sudarys viena, bend
rą visam pasauliui susivieni
jimą, tada bus Tautų Sąjun
ga. Toje Sąjungoje turės bū
ti vienas parlamentas, išlei
džiantis visam pasauliui tei
ses*. ko j e prasmėje jisai yra nedo

ras priniėtinėjimas mums mu- j , . , . , . 
r . •. . , , Darbininkai visame 

su pasmerkiamos, niekad mųs 
nepadarytos klaidos. 

Kurios partijos tuomi vardu 
mus vadina, tos pasirodo ne
branginančios etiką sugyveni
me taip partijų. Jos taip-gi 
duoda mums teisę jas įtarti, 
kąd ir jos, kaip jų mokintojai 
Bismarek, Combes, AValdeck-
Rousseau ir kiti, rengia, poli
tiškų teisių susiaurinimą pi
liečiams, prisilaikantiems ka-
talikvstės. • . 

Klerikalizmas. 
Mųs laisvamaniai tautininkai 

katalikus mėgsta vadinti kleri
kalais. Tik retkarčiais jie pa
rodo malonę pavadindami mus 
mūsų tikruoju vardu, būtent 
katalikais. Akyva tat žinoti, iš-
kur tas klerikalų vardas atsi
radęs ir ką ji reiškia? 

Grekų kalboje yra žodis kle-
ros. Jis reiškia laivyną. Ka-
dangi į laivyną priimdavo tik 
parinktus vyrus, kleros reiškė 
podraugei ir parinktą žmonių 
rūšį. Tatai klerikalas reiškia 
žmogų" pritariantį parinktie
siems. Viduramžyje vieni žmo
nės vadindavosi klerikalais,kiti 
laikais. Pirmieji buvo mokinti, 
antrieji nemokinti.Dar ir dabar 
prancūzų kalboje laique reiš
kia neįgndusį į darbą arba jam 
svetimą žmogų. Anglų kalboje 
eleir taipgi reiškia savo daly
ką išmanantį asmenį. Kadangi 
tik tokius pagelbininkus varto
ja pirkliai, kadangi tik tokius 
tepriima į valdžios vietas, dėl
to elereais anglai ir amerikie^ 
eiai vadina raštvedžius. Taigi 
kasdieniniame gyvenime kleri
kalo vardas yra gražus, bet 
ne politikoje. 

Po prancūzų revoliucijos, ka
da valdžia teko slaptų draugi
ją kandidatams, tie noro jo ka
talikus prispausti, bet nedrįso 
atsižadėti nesenai skelbtų savo 
naudai laisvės obalsių. Tada 
reikėjo išrasti kokį nors ap
kaltinimą ant kataliku. Veikiai 
slaptų draugijų valdomi laik
raščiai ėmė leisti paskalas buk 
riša. Prancūzijos valdžią nori
ma įtekti kunigams. Prancūzų 
katalikai tokio neprotingo su
manymo neturėjo visai, bet 
buvo šiokia-tokia priekabė ji 
jiems primetinėti. Slaptų drau
gijų nariams paėmus valdžią 
Ispanijoje ir Portugalijoje tie
dvi viešpatiji ėmė greitai smuk 
ti žemyn: kaikurie katalikai 
bijojo,kad ir Prancnzijai nepa
sidarytų taip pat. Iš baimės jie 
išsitarė, kad vienatinis apsi
saugojimas nuo slaptų kenks
mingų draugijų yra pavedimas 
valdžios kunigams. Tat nebuvo 
politikos programas; tat buvo 

^ik nešaltai protaujančių karš-
tuolų įšokimas. Bet to užteko. 
Prancūzų kunigų teisės tapo 
susiaurintos, sunkenybės padi
dintos, vienuolijos uždraustos, 
bažnyčių turtai atimti. 

Mes, lietuviai katalikai, ne-
iruomet neištarėme tos klaidos, 
kad tik vieni kunigai turėtų 

Monarchistai ir 
Demokratai. 

pasau
lyje prijaučia ir pritaria Tau
tų Sąjungai. Jie dar pride
da, kad įstatymus apie darbą 
ir jo sau tikins su kapitalu iš
davinėtų ne atskirų tautų sei
mai, o tas bendrasis pasaulio 
parlamentas. 

Tautų Sąjungos priešininkai 
jau dabar rengiasi supjudintl 
darbininkus su darbininkais. 
Jie sako, buk darbininkai ne
labai prijaučią Tautų Sąjun
gai, o tarptautinius įstatus a-
pie darbininkus, girdi, ameri
kiečiai priimsią tik tada, ka
da Amerikos įstatus priims 
pasaulis. 

Paprastai sakoma, kas mo- Kurie šitaip kalba, tie re-
narchistas, tas ne demokratas, miasi Frank Marrison'o žo-
ka,s demokratas, tas ne monar- džiais/ Šitas vyras yra Ame-
chistas. Bet tik taip sakoma, rikos darbo Sąjungos sekreto-
Gyvenimas labai tankiai kitaip rius (Secretary of American 
daro negu žmonės sako. Federation of Labor). Morrl-
. Belgijos karalius Albertas šonas tvirtina, kad Amerikoje 

I yra ne vien monarchistas, bet darbininkai nėra luomas, o 
i ir pats monarchas. Tečiąus jis darbininkais čionais yra pri-
| yra podraugei ir demokratas. >nirkC •"» tauto* ar viešpati-
Nekaralių pripažįstančių, kad J°s sluogsniai nuo žemiausių 

| pasaulinė valdžia turi visa eiti iki augsciaushi. 
j iš žmonių, žmonėms ant nau- Mes pridedame, kad kaiku-
! dos ir per žmones, yra begalės. riose kitose šalyse,, sakysim 
Jie visi yra demokratai. Lietuvoje, darbininkų ir tau-

Tik ne visi demokratai yra tos susiliejimas (r sugiįimas j 
vienų pažiūrų, kaip ne visi vieną kūnu yra daug didesnis 

j broliai vieno ūgio. Vieniems negu Suvienytose Valstijose, 
j demokratams rodosi, kad ge- bet iš to neičetna, kad Araen-
I riau yra turėti nerenkamą tė- kai ar Lietuvai nereikėtų jsta-
Ivynės viršininką,, tat yra, ka- tų apginančių darbininkus 
I ralių. Kiti sako, kad geriaus nuo išnaudotojų. Reikia ap-
! esą su renkamu prezidentu, rūpinti darbininkus nelaimėje, 
Abeji reikalauja, kad nei ligoj* senatvėje; reikia neuž-
karalius, nei prezidentas, miršti ją našlių i r našlaičių 

i neturėtu valios darvti ką užsi- Į mirčiai pasitaikius. 
mano, b̂ ut kad butų žmonių at-1 Tos visos nelaimės ir tie vi 

j stovų surinkimas arba parla
mentas, išduodantis teises ir 
prižiūrintis valdininkus. 

Mes,Amerikos lietuviai, visi 
laikomės tos nuomonės, kad 
geriau yra renkamas preziden
tas negu nerenkamas karalius, 
bet kaikurie Europos lietuviai 
buvo kitokios nuomonės. Už-
savo'nuomones įie, žinoma, pe
tys ir atsako. 

Bet Chieagoje atsirado as 
menų, kurie už tą Europos Jie-
tuvių nuomonę kaltina ne vien 
juos, bet jų pažįstamus ir net 
nepažįstamus žmones kituose 
daigtuose vienaip su jais min
tijančius. Taip toli siekiantis 
apkaltinimas dar niekad nėru 
buvęs pasaulyje. Inkvizicijos 
istorija jį gali rasti tiktai Chi
eagoje 1919 metais Ketvirtoj* 
Lietuvių Socijalistų Sąjungo ; 
Kuopoje. Ji net plakatus spau 
zdino ir dalino,kaltindama ka 
talikus ir nekatalikus tautinin
kus Amerikoje už-tatai, kad 
Europoje buvo tautininkų <įe 
mok ratų išsitarusių, kad Lie 
tuvai reik karaliaus, kol ji pri 
pras naudotis rinkimų teisė 
mis. 

>*ors mes gerbiame tuos, ku 
rie organizavo Lietuvą sun
kiais šiais karės laikais, nor; 
tuos organizatorius Lietuv© i 
liaudis išrinko, savo atstovais į 
Tautos Tarybą ir da-gi jiem • 
suteikė teisą kalbėti savo vai 
du; bet mes vis-gi neteisinsim/ 
jų nuomonių, kurių nepripažjf 
tame. 

Mes tik pažymime, kad Chi
eagoje yra žmonių nepajiegiau 

mas apie kapitalą gali jį su
valdyti, nes tada nėra kur iš
slysti, tada nėra kaip dangs
t y t i pejidaliliimo išvaizda, iš 
tiesų laikant vienose rankose 
visas dalis. Tai-gi suprantama 
dolko kapitalistai nenori, kad 
butų viena įstaiga išleidžianti 
visoms tautoms įstatymus apie 
darbininkus ir kapitalą. 

Bet kodėl Frank Morrison 
išrodo nenorįs? Jis, tiesa, ne
pasakė esąs priešingas vienai 
visų tautų darbininkus aprūpi
nančiai įstatymų davimo įstai
gai, bet kapitalistai iš jo žo
džių išveda, buk jisv esąs jai 
priešingas. Jis pasakė du daig-
tu. Pirma, kad Amerikoje dar
bininkas nėra atskiras luo
mas, bet visame šalies gyveni
me praplitęs ir jsigimęs gaiva
las. Antra, Morrisonas pasa
kė, kad Amerikos darbo sut
varkymo rūšis turi būti įteikta 
pasauliui. 

Iš tųdviejų pasakymų gali
ma padaryti išvedimą, jog A-
merikos darbininkų vadai nori 
padaryti, kad ir visame pašau-
lyje darbininkai nesiskaitytų iš 
visuomenės išskirtu žemesniu 
luomu, o kad jie butų visuose 
visų tautų sluogsniuose, kaipo 
gyva ir neatidalinarna jų dalis. 
Jei-gu tokia yra Morrisono 
mintis, tai ir mes/jai pritaria
me. Tuomi mes skiriamės nuo 
socijalistų, kurie nori darbi
ninkus išskirti iš visuomenės 
lyg tauką iš mėsos, *mot tos 
pasakos. 

Geras daigtas yra Amerikos 
patrijotizmas, bet negera yra 
einant su žmonėmis į bendrą 
darbą statyti jiems reikalavi-
mą: arba mano tvarką priimsi, 
arba žinokis sau. Taip-pat ir 
bendrą visam pasauliui vieną 
darbininkų aprūpinimą ren
giant, negalima sakyti kitoms 
tautoms: Jus turite priimti 
Amerikos tvarką/Kitos tautos 
jug taip-gi ieško naudos. Kada 
jos ją pamatys Amerikos tai
syklėse, tai įoe tas taisykles 
priims. Tada turėsime džiaug
smą pasitarnavę visiems-ir ne
turėsime negarbės, kad storžie
viškai savo dalyką primėtinė-
jome kitiems. 

Kas ištiesų nori savo šaliai 
naudos, tai moka pasidžiaugti 
jos gerumais ir neužsimerkia, 
kad nematytų jos silpnybių. 
Da-gi priešingai, silpnybes iš
tyręs, panaikina jąs. Taip da
rydamos tautos eina pirmyn 

si, bei jiems panašus, reikalai 
pasirodo ne vien Amerikoje. 
Kaip platus yra pasaulis, taip 
plačiai siekia ir tie reikalai. 
Tai reikia visoms tautoms 
įstatymų apie juos. Jei kiek
viena tauta skvTium išleidinės 

w 

įstatymus apie darbininkus, 
tai tas pats darbas bus dirba
mas tiek kartų, kiek yra tautų. 
Jei tarptautiniai įstatymai iš-1 br kyla augštyn. Mes matėme 
leis įsakymus apie darbinin
kus, tai darbas bus vienąsyk 
dirbtas, o naudos iš jo bus 
daugiau, nes tarptautiniame 
parlamente bus daugiau išma
nančių specijaiistų negu pavie
nių tautų tarybose. 

* 

Negalima darbininku, aprū
pinti nesuvaldant kapitalo. 
Tasai-gi yra slidus kaip vi
jūnas. Kaip jį Truputį pritve
ria vienoje viešpatijoje, t$j jis 
išslysta į kitą. Jis moka pa
sidalinti ir daugelyje viešpa
tijų savo tikslus vykinti,klau-
sydamas tylių patarimų vieno 
savininko, duodančio nurody
mus savo agentams įvairiose 
viešpatijose. Vienas visam 
pasauliui išleidžiamas įstaty-
į.l?;'^^w*.'|i.w^«CTPHlri " i , . r f g . 
čių ramiai apseiti su svetimo
mis nuomonėmis politikos da
lykuose. Negalėjimas ramiai 
apseiti su svetimomis nuomo
nėmis yra aiškiausias fanatiz
mo ženklas. Savo fanatizmo 
prirodymus Ketvirtoji Liet. 
Socijalistų Sąjungos kuopa da
lino lietuviams Naujų -Metų 
dienoję susėjusiems pasakyti 
pasauliui, jog nenori atiduoti 
Vilniaus svetimiems. 

gerą dalyką Amerikos ir Lie-
tuvos cfarhininkų gyvenime, 

"būtent, kad jie neišskiriami iš 
bendro visos tautos gyvenimo. 
Bet mes vis-gi negalime sa-
feyti, kad Lietuvoje įstatymai 
apie darbininkus yra geriau
si. Da-gi priešingai; tiesa mus 
verčia pripažinti, kad Lietu
voje beveik nėra įstatymų, 
aprūpinančių darbininkus* A-
merikoje tų įstatymų yra. Bet 
labai drąsus yra tas, kas sa-
kOj jog jie yra geriausi už vi
sas viso pasaulio teises išleis-. 
tas apie tuos dalykus. 

Besisukinėjant tarp išma
nančių žmonių teko 'patirti, 
kad apie tuos dalykus įstaty
mai Belgijoje kur kas geresni, 
negu visose kitose šalyse. Jau 
trisdešimt metų su viršum, 
kaip Belgija turi tam tikrą 
Darbo Reikalų ministerija. Tat 
reiškia,kad Belgija darbininkų 
reikalams ištirti pašvenčia 
daug proto, laiko ir pinigo. Vi
sos ministerijos veiklumas per 
trisdešimt metų turėjo atvesti 
vaisių ir atvedė. Suvienytose 
Valstijose nėra- darbo Sekre-

. tor&ita, kaįp yrą jitei&tori* 
Į jatau? karės užrubežinių, viclu-

• •• >s— • ' » « i 5SP 
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tos parlamentai. Nelengva bus 
galima norėti, kad Amerika, 
mažiau už kitas šalis dėdama 
pastangų, butų pelniusi dau
giau naudos darbininkų aprū
pinimo reikaluose. Dėlto pri
derėtu Amerikos taisykles ne
statyti pirmo j on vieton visame 
pasaulyje. 

Didžiuotis savo dalykais 
mėgsta įvairios tautos, ypač 
prancūzai. Nors jie buvo res
publika, o vokiečiai monarchi
ja, tečiaus prancūzai mažiau 
aprūpino savo darbininkus ne
gu vokiečiai. Tat buvo žinoma 
iš rašto prieš karę, bet tat lai
bai sunkiai apsireiškė šibs ka
rės pabaigoje, kada prancūzų 
armija užėmė Elzasą. Tenai 
prancūzų šalininkai džiaugėsi 
susilaukę prancūzų armijos. 
Bet prisėjns Šalį valdyti pran
cūziškais įstatais, darbininkai 
nemaloniai nustebo. Todėl 
prancūzų okupacijos vadai kol 
kas paliko senuosius vokiškus 
įstatus, kad nesukiršintų prieš 
Prancūziją to Elzaso, kuris ro
dėsi taip mylįs prancūzus. 

Jei-gu prancūzų respubliko
je darbininkų reikalai nebuvo 
kaip reikiant aprūpinti, tai ir 
mes neturime^tiesos tvirtinti, 
kad pus mus jau nieko nėra 
taisytina dėlto, kad esame res
publika. Brangindami respub
likinę savo šalies valdymo iš
vaizdą, turime naudotis geru 

suskirstyti, kokius darbininkų 
aprūpinimo dalykus turi tvar
kyti Taatų Sąjungos parla
mentas, o kokius reikia palikti 
atskirų tautų taryboms. Bet 
sąžiningai dirbant ir tą suskir
stymą galima padaryti. 

Tai-gi Amerikos darbininkai 
lietuviai katalikai, beabejonės, 

Arkanas, 244; Oklahoma, 
279; Texas, 796; S. Carolina, 
1312; Louisiana, 366; George, 
m; Arizona, 47; Wyominf, 
35; North Carolina, 594$ Al*-
bama, 555; South Dakota, 151; 
Mississippj, 486; Moatana, 
107; North Dakota, 171; Tan-
nessee, 654; Wisconsin, 701; 
Nevada, 25; West Virginia, 

parems ir Tautų Sąjungos su- 382; California, 74&', Kentuc-
manymą ir bendrą visam pa
sauliui įstatų leidimą apie dar
bininkus. 

P. Bučys. 
-

KARĖS DARBININKAI PA 
ĖJO Iš VISŲ AMERI

KOS KRAŠTŲ 
i • 

J ^ id v 
• 

ky, 742; Utah, 125, Delaware, 
68; New Jersey, 870; Connecti-
eut, 396; Washington, 411; Illi
nois, 2036; Oregan, 248; Mis-
souri, 1226; Michigan, 1048; 
Idaho, 123; Ohio, 1855; Penn-
sylvania, 3026; Florida, 320; 
Nebraska, 548; Minnesota, 
884; New Hampsaire, 191; 
Maine, 237; New York, 4£56; 
Colorado, 376; Rhode Island, 
256; Kaušas, 815; I©wa, 1121; 

Beatleidinėjant karės darbi
ninkus iš Washingtono pasiro
dė i ūdom i ų dalyku. Nors ne-j 
buvo kam, nei laiko susekti Indiana, 1416; Vermont, 187; 
tikrą skaičių raštininkų pa- Massachusetts, 2193; Virginia, 
samdytų karės reikalams, te-
čiau spėjama, jog daugiau kai 
100,000 dirbo valdžios darbą. 
Iš to skaičiaus apie 75 nuo
šimčius buvo moterys. Toji di
delė armija keitės besimainant 
darbams, toks keitimas kaip 
kada pasiekė iki 1,000 savai
tėje, bet dauguma darbininkų 
sudarė pastovų branduolį pa
sirengusį padėti laimėti karę. 

ir buvo užlaikomas, Ječiau 
daug specijaiistų padėjo dar-

darbininkų aprūpinimu, nors' bininkams, jie nebuvo skaitomi 
jo pavyzdį rastume netik pas tarpe dešimčių tūkstančių, ku-
savo draugus belgus, bet ir rie turėjo pereiti kvotimus. 
pas savo priešus vokiečius. 

Kaip visose kitose gyvenimo 
šakose, taip ir darbininkų rei-

Peržiurint surašą įvairių val
stijų ir kolonijų, pasirodo, jog 
daugiau kai 40,000 karės dar-

kaluose prie visam pasauliui bininkų atėjo iš visų šalies 
bendrų dalykų yra vietinių kraštų. Štai kiek atėjo iš įvai-
siauresniųjų reikalų. Tuos, ži
noma, turės aptarti ir sutvar
kyti ant vietos kiekvienos tau

rių vietų. 
Porto Kičo, 34; Alaska, 3 ; 

IIawaii, 10; NčK Mexico, 49; 

1446; aiaryland, 1481; District 
of Columbia, 5381. : 

PATtfTKIMAS MJfUSAT 
7,000 PER METUS. 

Septyni teiksiančiai kiekvieną meta 
jrra paguldomi su certifikatais pažy-
Ipėtaic "Kuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad Beprisižiūrėjo save kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos į tai ir naužsi-
žiurai sava. Ar gal geriausia nėšio j) 
diržą? Tas diržas l a i nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš grip-
vančią sieną. Tas- suveržimas . ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

N o r s CIVllės t a r n y s t ė s t e i s ė s - Bet yra kitas dalykas, kuri tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALTUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. *( Tai yra PLAPOA metodą, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADU5KAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

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

Paleškau savo brolio Jono Vait
kaus, paeinančio Iš Kauno g., Rasei
nių pav.. Žvingių pa r., Bikavėnų sod 
17 metų kaip aieido Lietuvą. Pas
kutiniais laikais nieke apie j) ne
girdėjau, jis pats ar kas apie jį ti
note, malonėkite pranešti sekančiu 
adresu. 

Juzoas Vaitkus, 
4124 S. tfarshfield Av., Chicage. UI. 
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'4 i Linksmos Dainos Sukeliančios Jausmus. 
į 10-inch 8Sc. 
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KO LIŪDIT SVETELIAI. 
Mikas Petrauskas gerai žinomas savo maloniu išreiškimu Lietuvių daino-

. se. Čia yra dvi jo geriausios. Viena, kurioj išreiškiama sveteiaius, kad 
E-2392^ jie užmirštų savo nuliūdimus; antroji džiaugsminga' liaudies daina, kurią 

tankiai tkunoja Lietuvos jaunimas, ir mes norime Jums priminti jas dabar-
nėse linksmumo dienose. 

SVEIKI BROLIAI 

1 v m 
La 

j-DARBI^iyKŲ 5IARSALIETĖ. 
j Petrauskas dainuoja Marselietę su pilnu narsumu ir aavo maloniu bakui 

E-2S5S*{ išreiškiaftos dainos gražumą. Ant antros pusės rekordo yra graži liaudies 
daina. 

UuKELKIME KOVA. /><: • '/ » 
i 

r 

Kiekvienas Lietuvis turėta turėt šiuos Rekordus: 

E. 

B l M $ i K - č I K . Mazurka. 

s Du puikųsllętuviški šokiai. 
kuriuos grajina orkestrą. 

DĖDIENĖ. Ptelka. 

E-12I9-Į 

rHANO PALVAS. 

Du juokingi rinkinei, kurie yrą la
bai populeriški atliko J. Pappartis. 

IBI GALTEKIS. 

Kiekvienas Columbia Bekordų pardavėjas- mielai sutiks pagrajint 
Jurns^ bila vieną tų Befeordų, be jokio atlyginimo. J i s duos Jums 
kataliogą Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Paprašyk pas jį. 

Pirkite Suv. Va i 
Taupymo markes, 

> ^ < V \ A ^ A A < V W t A ^ W V W 

Kaip pirksi rekordus, r#ikm*s>uk Oolumbia 
rekordų ir nurodyk kukriei» mmrtat. 

2iurck ka4 toki VaiabažwWįi butų aut kiekv^io Btkord^ 
COLUMBU (WU^BO?HONX «WsUTY. 
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SIOUX CITY, 10VA. 

Aukos Lietuvos laisvės 
reikalams. 

Aukojo sekantieji: draugija 
§v. Kazimiero 50, dol. 

Po 5 dol.: J. Miltienis, D. 
Jonukenas, O. Pilipavičienė, 
S. Ūselis. 

V. Podžiunas 2 dol., K. Ka
linauskas $1.50. 

Po 1 dol.: Ig. Meilūnas, V. 
Meiliūnas. 

Viso aukų surinkome } Ka
lėdinį Tautos Fondą $646.7^. 
Išlaidų už apagrsinimus, pla
katus del vakaro ir prakal
bas $3.30. Į Tautos Fondą 
pasiuntėm 23 d. gruodžio 
$641.45. 

Visiems gerb. aukotojams 
tariame širdingą ačiū už gau
sias aukas del savo tėvynės, 
kurie vieton $125.00, sudėjo 
$641.45. 

Dar gerb. lietuviai, kurk 
jaučiate savyje tėvynės mei
lės jausmus, kurie dar esate 
neaukoję, meldžiame paauko
ti sulig savo išgalių del tėvy
nės laisvės. Aukos bus vė
liaus paskelbtos per laikraštį. 

Taip-gi prie progos prane
šu, jog rengiame didelį vaka
rą nedėlioj, sausio 12 d., 7 
vai. vakare. Bus sulošta di
delis, istoriškas veikalas "Pa
lomis ežero dugnuose". A-
part to, bus dar ir kitokių pa-
marginimų. Pelnas * skiria
mas naujų vargonų įtaisymui. 

Jonas Zabulionis. 

DTTROIT, MIOH. 

WAUKEGAN, ILL. 

Naujų Metų laukiant 
vakarėlis. 

Gruodžio 31 d., 1918, Lietu
vių svetainėje, Lietuvos Vy
čių 47 kuopa, įrengė šeiminiš-
ka vakarėlį. Apie 9 vai. va
kare susirinko būrelis vyčiu ir 
šiaip svečių laukti Naujų Me
tų. Linksimai žaidė lietuviš
kas žaisles ir laikas it žaibo 
greitumu prabėgo. Pusė po 

Pas mus žinių netrūksta. 
Yra gražių, bet yra ir labai 
negražių. Antai Naujų Metų 

vienuolikos vedėjas pakvietė I vakare musij kolonijos socija-
visus prie vakarienės. Vaka
rienės metu buvo ir kelios-
prakalbėlės ir labai juokingas 
dialogas, kurį išpildė A. Bak
šys ir A. Simaškus. Ant ga
lo p. A. J. Sutkus priminė apie 
Lietuvos varginga padėjimą, 
ir prašė, kad kas kiek išga
lėdamas paaukotų del Lietu
vos laisvės išgavimo. Visi 
nuoširdžiai sutiko su tuo ir 
sekantieji aukojo ant tėvynės 
aukuro: 

Rapolas Stanislovaitis $5. 
Po 2 dol.: J. Petkevičia, J. 

(jrovis, K. Makuška. 
Po 1 dol.: A. J. Sutkus, A. 

Bakšys, P. Kapturauskas, S. 
Petruška, M. Skirius, A. Klei
va, A. Stanislovaitis, J. Lu-
šias, P. Domikas, B. Visockis, 
S. Gadeikis, J. Bakšys, P. Ja
nušauskas, S. Urbonas, V. Els-
berg. J. Leškis 50c. Viso la
bo $26.50. Smulkių aukų su
metė $3.90. Viso labo surink
ta $30.40. Pinigus pridavė vie
tos Tautos Fondo 25 skyriaus 
iždininkui, J. A. Bakšiui, del 
pasiuntimo į Kalėdinį fondą. 

Užsibaigus vakarienei dar 
jaunimas žaidė linksmiai lietu
viškas žaisle*, ir sulaukus 
Naujų Metų linkėjo vieni ki
tiems ilgiausių metų ir viso ge
ro. 

Garbė L. Vyčių 47 kp. ui 
surengimą linksmaus vakarė
lio, ir nepamiršimo savo tėvy
nėje esančiųjų. 

Vakare buvęs. 

L. Vyčių priaugamoji kuo
pa buvo surengus puikų va
karėlį gruodžio 29 d., 1918 m., 
Statė scenoje- **Kristaus už
gimimas Betlėjaus stainelė-
j e , \ Lošime dalyvavo šios 
ypatos: Erodas, Karalius "-*— 
J. Judsnukis, Cigal, Erodo ad
jutantas — Kasevičius, Erodo 
'kareiviai: — J. Gustaitis ir 
F. Bakšaitis, Aniolai: — O. 
Janšaitė, S. Bukšaitė ir B. 
Jaugutė. Trįs Karaliai: — L. 
*Krištapaitė, S. Šimkiutė ir M. 
Šarakitė. Mirtis — A. Bak-
šaitė. Velnias — J. Jurge
laitis. Piemenys: — J. Daugu-
tė, J. Karevičia, A. Bartkaus-
kaitė, T. Jasilionis, E. Janšai
tė, Statkevičia ir F. Druktai-
nis. Nazerius, karvedis — K. 
Jauga. Reziserius ir vaka>o 
vedėjas A. Aleksis. Vakaras 
nusisekė kuopuikiausiai. Pa
geidaujama, kad tankiau to
kių vakarų vyčiai surengtų. 
Garbė p. A. Aleksiui, kuris 
savo gabumus nekartą Detroi
te lietuviams jau parodė. Jo 
paslaugomis lietuviai gėrisi 
gražiomis dainomis, teatrais, 
eilėmis ir lietuviškais žaidi
mais. Vienu žodžiu sakant, 
yra vienas iš budintojų tau
tiškoje dvasioj. Viduryje pro-
gramo kalbėjo K. Abišala a-
pie Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. Paskui buvo lietuviš
kos žaislės ir šokiai. Taip-gi 
girdėjau, kad vakaro pelnas 
bus skiriamas Lietuvos lais
tės reikalams. 

Pasižiūrėkite visos Detroito 
draugijos, jeigu čia vaikiučių 
būrelis, aukoja tėvynės reika
lams, kurie nėra nei mate sa
vo tėvynės. O gi mes, kurie 
visi atvažiavę iš Lietuvos 
privalome atjausti labjau, ne-
gu tie vaikučiai. Garbė jiems! 
O papeikimas tiems, kurie ne-
aukoja. Genys. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONU!}, 

IŠ BRIGHTON PARK'O. 

25,000 DARBININKAMS. 
25,000 darbininkų Wilson ir Co., 

pakuotojai duoda jums proga, pasi
naudoti Iš pelno Šios kompanijos, per
kant stockc., kuris buvo praneštu per 
Thomas E. Wilson, prezidentą^—šios 
kompanijos. > P ienas kuris yra nusta
tytas del pirkinio šios kompaniju» 
common stock, su pi lnomis te isėmis 
balsuoti, yra tai pridečkas prie dova-

L. N Vyčiu 36-tos kp. veikimas, nų aaan t>or ^ 
* , hinink/vi bininkai prie Kalėdas. 

P o Šituo p leau yra pranšta visi 
darbininkai galės pirkti kompanijos 
stocko po | 7 1 už šArą tiems, kur:** 
dirba jau du metai numušant $10, 
taip pat Ir t iems kurie ket ina pasi
likti dirbti per du metus šioj k o m 
panijoj arba tiek laiko kiek užima 
išmokėj imas šio stocko. Galima m o 
kėti kas savaitė. » • • ' 

Kiekvienas darbininkas t iktai fcjOt 
nusipirkti už pusę stocko kiek jis už
dirba. Jeigu darbininkas uždiraa 

Turiu pažymėti vieną iš 
puikiausiu apsireiškimų, kokis 
man teko pastebėti praeitame 
susirinkime. Praeitas susi
rinkimas buvo vienas iš pui
kiausių. Ant įvairių susirin
kimų esu buvęs, bet niekur 
neteko matyti tokios vieny-, *1.°o° p« ietus aigos gan pirkti u2 

• ̂ i • "T̂ T V nr*\ X.- I Penkis š imtus do l i enų stocko. 16-
b e S k a i p L . V y č i ų 3 6 k p . C i a ! dirbus darbininkui du metus šioj 

kompanijoj i r numirus yra apsirūpi
nama. 

P e n a s Wilson pranešdamas SJ pi«-, 
ną pasakė kad turi viltį kad kiekvie
nas vyra's, moteriškė, valkas ir kler
kas pasinaudos šita proga. 

"Mes t ikime, kad kiekvienas da i -
bininkas turi "pasinaudoti proga iš 
pelno Šios kompanijos ir mes jaučia
mės, kad tai yra geriausias pienas 
duoti j iems vis iems progą įsigyti stoc-
ką savo kompanijos ant lengvų išmo-
kes^ių. Common stockas turi pilną 
galę balsuoti visuose surėdymuose ir 
tuo pačiu laiku eina pelnas. Stockaa 
yra s iū lomas už $71 su nuošimčiu 
$10 t iems, kurie ketina dirbti pas 
mus per kitus du metus. Taip pat 
tie, kurie nocės užmokėti grynais pi
nigais, taip pat bus numušta $10 ne
skaitant dviejų metų darbo. (Apg . ) 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

listai " susifaitavo" su bolše
vikais. Puskapis socijalistų 
ėjo ant vieno bolševiko ir 
bandė sumušti, bet kažkas pa
sidarė, kad vietoj mušti bol
ševiką, socijalistai tarpe sa
vęs susimušė. Mat perdaug 
buvo prisisiurbę baltakės. Pa
sekmės tų muštinių buvo to
kios: Ant gatvių valkiojosi 
raudoni kaklaraiščiais ir 
vieni ėjo svyruodami namo su 
numušta nose, kiti su kruvinu 
pakaušiu, treti su sudaužytu 
žandu ir tt. 

Kegėti, muštines tarpe so
cijalistų, tai jau ne naujiena, 
bet pažymėti reikia, kad tai 
daro ne jauni, kuriems, kaip 
sakoma, vėjai po galvą lekio
ja, bet suaugę vyrai, vakų tė
vai. Kokį įspūdį mažam vai
kui tėvas padaro, kuomet par-
svyruoja namon su kruvina 
nose arba praskeltu pakaušiu. 

buvo galima pastebėti, kad L. 
Vyčių 36 kp. yra pilna ener
gijos ir pasišventimo dirbti 
tėvynės ir Bažnyčios naudai. 
Taip-gi neužmiršta ir savo 
reikalų. Taigi praeitame su
sirinkime kaip tik pirminin
kas, po atkalbėtos maldos, pa
davė svarstyti bėgančius kuo
pos reikalus, tuojau pasigirdo 
-vakaro komiteto raportas, iš 
kurio pasirodė, kad viskas ei
na kuogeriausiai. Kad va
karų, kuris yra rengiamas 12 
d. sausio, 1919 m., School Hal-
T:je, prie 48-tos, ir So. Hono-
re gatvių padaryti įvairiu, 
nutarta padaryti skrajojan
čių kfasa su dovanomis. Vi
sas susirinkimas tam pritarė. 
Kylo klausimas, iš kur gauti 
tas dovanas, kurias gaus ypa
tos gavusios daugiausiai at
viručių. Tuojau viena vytė 
praneša, kad ji gautų ant Ka
lėdų dovanų, saldainių dėžutę, 
paaukoja vyčiams. Antra 
mergaitė paaukojo savo ran
kų darbo puikų užtiesalą ant 
komodos ir trečias vaikinas 
paaukojo 5 dol. nupirkimui 
trečios dovanos. Nupirkimui 
dovanos tapo išrinkta komisi
ja. Paskui viena vytė paau
kojo 250 atviručių, kiti nariai 
po mažiau. Taip, kad visi su 
didžiausiu entuzijazmu ren
giasi prie to iškilmingo vaka
ro. Patartina visiems atsilan
kyti ir pamatyti tų indomų 
veikalą, nes veikalas yra gra
žus ir pirmą kartą lošiamas 
Chicagoje. 

Girdėjau, kad yisį Brighton 
Parko lietuviai žacįa važiuoti 
į tą gražų vakarą. Tai-gi, 
neproialį butų, kad ir kitų ko
lonijų lietuviai bei lietuvaitės 
atkreiptų į tai domų. Kas 
neatsilankys, nepamatys vie
nos iš gražiausių komedijų,ko-
kia bus sulošta Chicagoje. 
Lošiman ineina dainos ir lie
tuviški šokiai. Yra begalės 
juokų. 

Indomaujantis. 

sakoma, yra trys kokie tai 
švogeriai; visi trys praktikuo
ja socijalizmą ir visi trys yra 
pagarsėjęs peštukai. 

Pirmiau, kada Dėdė Šamas 
gaudė slackerius, tai Chicago 
Heights socijalistų - bolševi
ke kaipir nebuvo, bet dabar 
pradeda jie vėl atsirasti. Mat 
pavojus praėjo. 

Kaip tik Chicago Heights 
prasideda peštynės tarpe lįe* 
tuvių, tai yra ženklas, kad 
pradeda veisties socijalistai. 

L alkas jau butų susiprasti. 
Paukštelis. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRIGHTON PARK. 

Lietuvos Vyeių 36 kp. svarbus 
susirinkimas atsibus ketverge 9 d. 
sausio, 7 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėj, 44-tos ir Fairfield Ave. 
Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų, kurie reikės sutvarkyti, 
ypač pasitarti apie rengiamą va
karą, kurs atsibus 12 d. sausio, 
School Hallėje. Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

Susirinkimas Tautos Fondo 43 
Chicago HeigktS kolonijoj, 1 ^ atsibus ketverge, 9 d. sausio, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj, 1644 Waban&ia Ave. Į 
susirinkimą kviečiami visi užjau
čianti tautos reikalams. Bus 
svarbių reikalų. Prie prisirengi
mo apvalučio jimo "Lietuviu. 
Dienos" ir kitokių reikalų. Taip* 
pat pasitarsime kaip dabaigti au
kų rinkimą Kalėdiniu Fondan, 
nes dar trūksta kiek yra paskirta 
surinkta. Matosi, kad kitos ko
lonijos Chicago nesurenka jiems 
skirtos sumos, tai mes northsidie-
čiai pralenkime visas kitas kolo
nijas ir bukime pirmoje, vietoje. 
Žodžiu sakant, padarykime tą, k«-
kiti nepadaro. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DEL DARBO IEŠKOTOJŲ. 

KAIP TAVO VIDUMI? 
Jeigu tavo viduriai yra nege

rame stovyje ir tave kaiukina, ne
reikalauji vartoti kokių vaistų, 
kurie tave visai sukirsi ns* Tu tu
ri vartoti toki vaistą, kuris tave 
tuojaus sutaisis fr kuris tave ne
suerzins. 

Milijonai žmonių jau pradėjo 
vartoti tą vaistą ir žino jo pasek-
IBGS del vidurhi, 2 saldainiai Par-
tola kiekvitną vakarą tudjaus tau 
vidurius sutaisis. , 

Partola yra peppermint sail-
adines, gardžios valgyti, kurios 
prašalina-'nesuvirškinimą, dyspep-
sia, gazus viduriuose ir skaudėji
mus žarnose. Jos dirba gražiai ir 
gerai kuomet tu miegi. Atsikėlęs 
išryto jautiesi visai kitoks žmo
gus. ! 

Partola yra geriausias draugas 
moterių, vyrų ir vaikų. Jis turi 
rastis kiekviename name. Nieka
dos* nebūkite be Partola. Viena 
dėžutė kainuoja dolieris, 6 dėžu
tės kainuoja tiktai $5.00. Siųski
te savo užsakymus 'su pinigais tie
siai į (lf) 

• 

APTEKA PART08A, 
160 Second Ave., 

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

• 

Naujas metas 1919 atneša daugy
bos naujo darbo ir gerovės del mu«ų 
dirbančių žmonių. Didžiausios fir-
mos šioj Šalyj tikisi didesnj biznj per 
1919 ra. negu per paskutinius kares 
metus. Tas reiškia pastovius orai-
bus del daugybės vyrų ir geri už
mokesčiai . . 

Pavyndin. The Standard Oil Com* 
pany, iŠ Whitting, Ind., reikalauja 
700 daugiau vyrų del naujų pastovu, 
darbų savo dirbtuvėj tuojaus, po ?* 
ir $5 j dieną. 

Tarpe tūkstančių tų darbininkų 
randasi daugybė ir ninsų zoninių, Ku
rie jau dirtfc, tenuis i lgus metus. 

Nc'ra nei jokio ats i sakymo būti Oe 
darbo, kuomet tokios f irmos kaip 
Standard Oil Company siūlo jums p«-
stovu. darbą su geru užmokesčiu. 

Dabar yra laikas pradėti su nau
jais metais ir gauti gera iarbą Kur 
yra gera ateitis ir kuriame kiekvie
nas Amerikonas gajos džiaugtis p«i 
v isus metus. 

Apgars inama Standard Oil kompa
nijos surar-ito ant S puslapio Slos die
nos dienraštyje, geriausia paimti 
VVidtting karus ar t 63-čios gatvės ir 
So. Park Ave., iki VVhltting, Ind. 
(kainuoja 10c.) arba . ^w York Cent
ral suburn trukj iki \7Mtt ing , Ind., 
nuo La Salle gatvės stoties Chicago, 
per mėnesj t ikietas — 54 kartus va
žinėjamas — 1 1 c už veina^kartS/ ar-
1a. iŠ South, ir hieafro iki "\Vhittirs-, 
Ind., N>\v York Central arba Penn-
sylvania trukiais. Rasite gerą, pas-
tcvij darbą, ir pegerinsite savo buv|. 

(Apg . ) 
mm - » • • — » .i» * " • • • • •— •" • ——•mm—* •—— • -

SKAUDĖJIMAS STRt-
NUOSE YRA PERSER

GĖJIMAS. 
ž m o n e s neturi apleisti savo inkstų. 

Strėnų skaudėj imas yęa tai paser
gėjimas, kad kas nors negero su ink
stais. Norint prašalinti šitą skaus
mą,, kurie ki la iš silpnų inkstų, rei
kia būtinai sužinoti Jtas per priežas

t i s . • Jei jauti durainti skaudėjime* 
strenuose, galvoje, v isuomet ūžia 
jautiesi nusi lpnės ir esi labai nerviš--
kas, tas parodo, kad tavo inkstai yra 
netvarkoje yra būtinai reikia gero 
vaisto juos 8udrutinti. 

Doans Kidney Pil is yra jau ištirtas 
vaistas ypačiai del si lpnų inkstų. Do
ans yra vartojamas per paskutinius 
50 metų, Čionais yra prirodymas, 
kuris gavo gerą. rezultatą. 

J. A. Rumpel, savininkas mėsiny-
čios Independence, Wis. ,sako: "Dir
bant labai sunkiai mėsinyčioj pagadi
no mano inkstus ir man f>radėjo la
bai strėnas skaudėti taip, kad aš ne-
galėjau nieko pakelti. Patariant Ke
l iems pradėjau vartoti Doans Kidney 
Pil is , kuris skausmą tuojaus prašali
no ir a š dabar turiu tikrą vilti, kad 
Doans kiekvienam geras vartoti. 

Kaina 60c. visose vaistinyčiose. N e 
prašykite tiktai vaisto del inkstų, bet 
tiesiai reikalaukite Doans Kidney 
Pilis, tas pačias kuTias Rumpel gavo. 
Foster MilUmni Co., Mfgrs., Buffalo, 
N. Y. 

M P 

DAUG VYĖŲ REI
KALINGA. 

del visokių naujų darbų. Mes 
turime viena fr tau.V Darba.* 
pastovus. $4 iki $5 į dieną iš -
pradžios. Pa imki te \Vhitting, 
karus ant 63-eios ir So. Park 
Ave. iki \VhittinK, Ind., arrm 
N e w York Central Suburban 
trukius iš South Chieagos iki 
Wliitting. Kainuoja tiktai 10 
centų 

A t s i s u k i t e tnojaus pas Mr. 
Oarrjr, Empftoymcnt bureau. 

s u m l o r d Oil Co. of Indiana 
Wt|itMng, Indiana. 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

f LAWYER , " 
Qfl»as mies te : 

13-tų lubų — *4anĄjgris 1S«S 
A«HO(Utiwi Bldg-
19 So. IjaSaUe St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 iki S vai. 

3255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards «492 

8 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

: | 
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VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , dS-r^ti arit us-
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai ir overkotai, . nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pas innk imas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$3o. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki ^i.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
NedėHomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 

: • : , . 

Dr, A. R. Bli m 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu, del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skait* 
dėjimo, kuomet /raidės liejasi j krū
vą, kuoi.iet skaitai ar siuvi ar ra-
r :. t« i tuomet yra ženklas, kad 
i(ji..:„ Jums akinių. Mano 15 meti, 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

v 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashanld A v. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lu^os viri Platt'o aptiekos. 

K.imbaris 14, 15, 1€, 17 Ir I I 
Tėmykite j mano para&ą. 

Valandos: nuo 0 vai. iSryto iki « 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vaL 
ryto ikt 12 valandai i i e n ą . 

AMERIKOS LIE, MOKYKLA 
, Mokinama: angliškos ir lietttviš-

• • • » • • „ , » - • • • »j*^° • kalbų, aritmetikos, knygvedya-
tės, stenografijos, typevrft ing, pirk-j 
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijoj, 
abelnos istorijos, geografijos, pofitl-
kinės ekonomijos pilietystės^ dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:$9 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI. j 

D. 
AKIŲ SPECIJALIbTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso Valandos: nuo 9 iž ryto 1ki 
9 val . tvakare. Nedėl iomis 9 iki 12 

— » 

' 

IŠ NORTH SIDBS. 

L. Vyeių 5-t(̂ s kuopos metinis 
susirinkimas įvyks% šiandie, ty. 
sausio 8 d., 7:30 vakare* 6v. My
kolo parapijoN svetainėje. Taigi 
visi nariai malonėkite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes labai daug 
turėsime aptarti apie užsilikusius 
reikalus, kad pabaigti linos, o 
pradėti naują veikimą «u Nau
jais Metais, nes šie metai, tai 
laimės metai, taigi ir vyci»i turės 
daug laimėti, nes fyrei pasibai
gus ir visas liūdnumas paaibaigė. 

Girdėjau, kad vienas kareivis 
yra sugryžes, kurio .labai mes Jau
kėme. Taigi visi nariai 'ateikite 
j Šį susirinkimą, nes daug ko iš
girsime iš jo lupų. 

Da kartą primenu, kurie užsi
likę su mokesčiais ateikite užsi
mokėti, nes bus sustapdytaa or
ganas. Atminkite seimo nutari-
*ą, kad su šiai* metais pradėsime 
mokėti po penkiolika. «tntų. 

Kp. pirm, A. Mureika. 

REIKALINGAS. 
Patyręs Jaunas vaikinas pardavė

jas rakandų ir drabužių krautuvėj . 
Turi kalbėti angliškai ir lietuviškai 
gerai. Prityrimas yra būtinai rei
kalingas. Atsišaukite: 

Harris Goldstein, 
4802 So. Ashland Ave., 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO — B A R G E N A S 
2 pagyvenimų ant basemanto medinis 
namas . , B pagyvenimų, visados už-
randuotas atneša randos j metus $800 
Netoli mažo parko. Lietuvių ir len
kų apgyvento j vietoj, 4450 So. Her-
mitage Ave.. Savininkas 139 N. Clark 
Hoom 616, Telefonas 5886 Randolph. 

Paieškau savo giminių: pusbrolio 
• P t r o aJkaičiuko ir Julijono Jakavi 
čiaus ir pusserės Johanos Strazdaus-
akitės, paeina iš aKuno gub., Siau 
llųpav., Papi lės parap. 

eJigu kas apie juos žinote arba Ji* 
patys atsišaukite sekančiu adresu. 

Ona Sštalkienė, 
po tėvais Varpučinskaitė) , 

IBIS So. S9th Ave., Cicero, 111 

I 
Pa ieškau save tetos Barboros Auk-

sorikes. ji dabar yra vedus. Jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja šinotų meldžiu at
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Godmintaite 
po vyrui Dimskiene 

4606 S. Wel l s Str. Chicago, IU. 
•r mm 

-
Ant pardavimo didelis kuknios pe

čius vertės $80.00 ir parlor seta» 
$130.00 labai mažai vartoti, turi būti 
parduoti iš priežasties l igos, atsišau
kite sekančiu adresu: 

4552 So. VVestern Ave., 
v Chicago, IU. 

Ant pardavimo d u lotai ant k a m 
p o ' Tai man Ave. ir 45-th, pločio 33 
per 125 ilgio. Turi būti parduoti del 
savininko ligos. Atsišaukite 

Jonas R u i a t k a u s k a s / 
4620 S. RockweU Str. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
biH-eriiė ir grocernė, lietuvių apgy-
ventoj vietoj. Norint galink* nupl ik
ti su namu ar be namo. Aš esu gy 
venęs čionais 7 metus,, ir biznį ga22-
ma gerai išvaryti. Piifežastis parda
vimo, išvažiuoju kitur. Atsišaukite 
sekančiu adresu: 

Andrcvv Ivaškeviez, 
4543 So. Marshfield Ave., 

Chicago, III. 

« — •~~m-*.* 
•V 

I Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telef iaas McKiniey 5764 

GYDO VISOKIAS I I G A S . . 
245? South W«eter» B m j p v p i t 

Kampas W. 35-tos gatvės 

; . . , • • ' . • V r" 'S" t • 

Telefonas PuUraau 60 
DR. W. A. MAJOE 

<>fisa» 11710 Michigan Ave. 
Adynos 8:»0 ikt 9 išryto — 1 
ikf 9 po pieta — 6:30 ikį t ;36 
vakare. Nedėl iomis nuo 10 

iki 11 išryto. 
fj» m>—mp n i» »•» • t>» mtm m m < - '• m +m mm m i 
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Stochs ir B e n d r Pprfcasai i» 
darni ve iklus darbas. Andrews & C » , 
109 So. L a Salle S t , u idota 1900 m . 

4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317 ^ 

Telefonas Boulevard 6487 i 

• • 

I 

i 

t l 49 8 

\ 
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V. W. RUTKAUSKAS,! 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGT03f S T R E E T 
Kambaris 609 / 

/ TeH Central 5473 
Ofisas ant Bridgeporto 

3£9« SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 
Te!. Yards 4681 

>r. G. M. GLASEJ-
P R A K T I K I O J A 96 METAI 

Gyvenimą* ir ofisu* 

Morgan St Kert* 19 St Morgai 
CHICAGO. ILL. 

Specijallstas 
Moterišku. Vyriškka ir Valko 

Taipgi Chronišku Lig* 
OFTSC> VALANDOS 

k v ryto' nuo 1} iki f p« prei 
•r nuo S Ik' S-30 vak NTed^lio^ 

vaksraip ofisas uždarvta* 
Telofona- Y a r * «8T 

v»?»»»» • • mmmmmm mum m • • • • » » « » ^ 
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Dr. M Stupnicki! 
3109 So Morsrai) Strėe' 

CHICAGO ILLINOIS 
Valandos:—8 Hd %l IS ryto: 
6 po pietų (kl t vak Nedėlio 

Telefonas Yards 5032. 
oiis nuo 6 iki 8 vai vakare 

8 DR.LE0AW0TIN 
Gydytojas Chinurga*, 

.Vknserrs 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba. Hctuvl5k«.i. latviukai 
ir rusiškai. < 

Valandos: 10—12 ly ta ; 6—9 
vakare. Tel. Canal 43G7 

~x 
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Hesid. 933 So. Ashland Blv. Cbicayu 
Teletonas HaymarJtet 2544 

OR. A. A, ROTU, . 

RUSJIS g>-dytojas ir chirurgras 
Specijalistas MoteriSkų, Vyriškų 

' Vaiku ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieapo 

Teleic-..^J i- re.«,-' * >. .• ^ 
VALANDOS: 10—11 ryte 2-~3 po 

pietų 7—g vak. Nedėl iomis 10—13 d. 

' • 

OR M. H f R Z M ^ 
• K R U S U O S 

Gerai lietu via. .s ž inomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, c m -
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 
18th St., netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 10—42 pietų 
ir 6—S vai. vakarais. Telefonas 
Canal 3 U 0 . 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 r y t o ^ k t a i . 

• • • • • • — 

ir. HMM C lOlUftft 
Ardytojas ir Chirurgas 

200 SO. STATE STR. * 
K a m p a s Adams gatvės. 

Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėllomte nuo 19 ikj 12 i§ ryto. 

IIIIEIZIHSilIlIlIflIlIIIiHIiiHMIUIIIIIIIlItHilI 

S JOSEPH C. WOLON 
= Lietuvis Advokatas 
Ę 20 SO.' LA SALLE STREET 
£ • C-—r.r.irro r~'\ T*u .JOldt 9T 
j j \....^.u.fcJ t'Jil VV. 2t*& Street 
= Tel. Rockvrell «999 • 
E CHICAGO, ILL. 
TlllllllllllIIIIIIIIIIIIUliimillllHIIIIHIHHI 

f Telefonas Boulevard 717» 
DR. P. ŽILVITI8 

DAKTARAS 
I R 

C H I R t R G A S 
3315 South Halsted Gatvę 

CHICAGO, ILL. i 
» » i rn^rn m m, mtm* m. m, » » • » •jjUJĮĮĮ j ' l 

•—• 

United Sta te i ' F o o d Administration License No . 06001 

d o m e Blend reMUnų 
t»rdaveJ*J i t d a u f 
krautuvių parduoda tą 
pa^ia kava p o 86c. 

COFFEE 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

66c 
^ i ^ W P W ^ » * • • • • « » • * • 

ssisisrfių Sviestas | 
Labai geras po 

DAmi 

Geriausius Storage Sviestas, svaras už 
m S T mkmM 1006 Blue ISISSMI av 1*10 l O t d B l u e l a l a a d s r 

f » f 8 , H a l s | f d s t . 
leotanaistoesi. SOUTH SIDE 

JMS9 S. Halafsd sC 
4730 S. Ashland av. jį 
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CHICAGOJE. 
*^Z BETVARKĄ KOMUNIKA- ) POLICIJA IEŠKO TURTIN-

NV 
CIJOJE. GO ŽMOGAUS. 

Nežinia kur aną dieną, pra
žuvo išėjęs iš naimi turtingas 
chicagietis, Henry Trippler, 
79 metų amžiaus. 

Jo visur paieško namiškiai 
ir policija. 

Gyveno po num. 848 Junior 
terrace. 

LIEPIA ATVIRINTI 
VANDENĮ. 

Kaip rytmečiais, taip vaka
rais Chicagoje, kuomet gat
vėse yra didžiausias darbinin
kų judėjimas, nėra juokai gau-

. ti gatvekarį. Be to gatveka-
"riai nereguliariai važinėja, jų 
yra permažai. Žodžiu tariant, 
viešpatauja baisi betvarkė. 
- Sveikatingumo departamen-

' to agentai to žmonių judėjimo 
valandomis nuvyko į visas 
gatvekarių stotis ir anose at
rado net 330 gatvekarių, ku
rie nebuvo vartojami. 
* Sveikatingumo komisijonie-

j Tins apie tą faktą pranešė 
gatvekarių kompanijos prezi-

:; dentui. Pagrūmojo kompaniją 
patraukti atsakomybėn. Pre
zidentas pasižadėjo ištirti tą 

\ reikalą. 
Šita su gatvekariais betvar

kė jau senai tęsiasi. Jau senai 
. buvo smarkių protestų laik-
J raščiuose, kad kompanija ne

vartoja daugelio gatvekarių. %John McNulty, 20 metų, per-
kuomet žmonės kaip silkės su- j niai nužudė saliunininką Sam 
kimšti vežiojami. Pelzus. Teismas žmogžudį pas-
.. Teeiau iš tų protestų nieko'merkė kalėjiman nuo vienerių 
gera neišeina. Ir tai todėl, | metų ligi gyvos galvos. 

I kad miesto administracija tuo 
j reikalu nepildo savo pareigų. 

Iš tų visų protestų ir nusi
skundimų kompanija tik pa-

i sijuokia. 
Kaip ilgai piliečiai kentės 

liuo tokios betvarkės? 

Į Ę š . ^ ė g g p ^ ^ -ak" fe'iū • .^--. -_r*^_~~^.-=> e.;.=r -«*£ i iii1liii''iiiii'iirTT 
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Visiems gyventojams, pra
dėjus 43 gatve ir toliaus į pie
tus sveikatingumo komisijo-
nierius liepia gėrimui vande
nį atvirinti, kol apie tą atmai
ną nebus pranešta. 

Vieną didelį gaisrą gesinant 
pietų šone pumpos vandenį 
labai sudrumstė. Tokį neatvi-
rintą vandenį pavojinga gerti. 

LIGI GYVOS GALVOS 
KALĖJIMAS. S 

BUS SUSTABDYTAS, GAT
VĖSE JUDĖJIMAS. 

4 

TANANEVIČIUI LEISTA 
APELIUOTI. 

Žinomas privatinis banki-
j ninkas Jonas Tananevičius, 

kurio žlugus banką prarijo 
'šimtus tūkstančių lietuvių 
I sutaupytų pinigų, anais me
tais buvo nubaustas trimis Cook pavieto klerkas Ro-
metais kalėjimo už depozitų!b e r t Svveitzer paskelhė, jog 

Šiandie įvyksta didelio šios 
šalies patvijoto Roosevelto lai
dotuvės. Chicagoje aplink 2:00 
po pietų penkioms minutėms 
sustos visoks gatvėse judėji
mas. Bus sustabdyti ir visi 
gatvekariai. Tai įvyks miru
sio Roosevelto atminties pa
gerbimui. 

SUMAŽINTA MOKESČIAI. 

ėmimą tuo metu, kuomet jam 
jau buvo žinoma apie savo ban 
kos neišlaikomybę. 

Po šito jis apeliavo augš-
tesnin teisman. Bet šitas tik 
patvirtino žemesniojo teismo 
nusprendimą. 

Dabar pranešama, kad Ta-
naąevičiui yra leista paduoti 
apeliaciją Suv. Valstijų augs-
čiausian teisman. 

šitam paviete šįmet sumaži
nami 5 nuošimčiais pavietiniai 
mokesčiai (taksos) už nejudo-
mas nuosavvbes. 

RIAUŠĖS PAVIETO KA
LĖJIME. . 

TAIPGI KAREIVIS! 

Trys plėšikai, vienas iš jų 
kareivio uniformoje, užpuolė 
praeinantį Federal Trust Co-
mmission valdininką Frost. 
Jį bjauriai apmušė ir atėmė 
60 dol. ir laikrodėlį. 

Policija pirmiausia suareš
tavo Irvin Meyers, kareivio 
uniformoje. Pasirodė, kad 
Meyers nesenai paliuosuotas 
iš karės tarnybos. Tenai ne
išmoko dorai gyventi. 
• Meyers paskui išdavė kitą 
sėbrą, kurį policija taippat 
suėmė. Frost abudu pažino, 
kaipo užpuoliku. 

Tokiam kareiviui permaža 
kalėjimo bausmės. 

Kalinių prasimankštymo me
tu keliolika anų užpuolė ka
linį Gus Saunders, automobi
linį plėšiką, kurs ne tik kad 
prisipažino prie Argo bankos 
apiplėšimo, bet dar išdavė ir 
kitus savo sėbrus ir pasakė 
policijai, kur yra paslėpti pi
n i g a i . 

Už tai kaliniai ant jo su
puolė ir pradėjo ^tviskinti. 
Saunders smarkiai gynėsi. 
Pakilo baisus trukšmas. Bet 
kalėjimo sargai susibėgę tuo-
jaus visus apmalšino. 
Valstijos prokuroras pasakė, 

kad jis ištirsiąs . tą atsitiki
mą. ' 

DIDELIS GAISRAS. 

Sudegė visokių naminių ra
kandų dirbtuvė A. J. Johnson 
k Sons firmos, 517—537 No-
ble gat. Dirbtuvė buvo ketu
rių augštų namuose. 

Ant ketvirtojo augšto buvo 
užsilikęs vienas darbininkas, 
Herman Wickstrom. Jis ne
suspėjo pasprųsti, nes lieps
nos jam uždarė išėjimą. Jis 
žuvo. 

Ten dirba ir merginų. Visos 
j©s išsigelbėjo arba išgelbė
tos. 

Nuostoliai siekią 150,000 
j dol. 
l 

SVEČIAS. 

^akar apsilankė "Draugo" 
Administracijoj p. Motiejus 
Vitartas, biznierius iš Brad-
dock, Pa. Jisai vieši pas sa
vo pusseserę, panelę Oną 
Trakšelaitę. Svečias apžiū
rėjęs mūsų įstaigą, išsinešė la
bai malonų įspūdį. Pasiža
dėjo remti ir platinti "Drau
gą" tarpe savųjįj. Siunčia 
Širdingiausius pasveikinimus 
visiems Braddock 'iečiams. 

PASIŪLOMA 
Lietuviams katalikams nu

sipirkti kelių puslapių "Drau
go" Bendrovės išleistą knyge
lę vardu "Reikalingiausios 
Giemės Bažnyčioje Gieda
mos . Knygelė tik 2 centu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku "Draugo" ofisan. 
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PRODUCTS • f 

• 

• 
• 

r 

pasiruošę 
Taikos laike taip kaip / 

• \ 

KARES laikuose Wilson & Co. tu
rėjo galybes visokių užsakymų 

ant $avo tavoro ir tie visi užsakymai 
buvo išpildomi taip kaip ir pirmiau 
su atsargumu ir dideliu atsidėjimu. 
Karės pasibaigimas reiškia dar di
desnę svarbą del mūsų. 

T 7"IS AI publikai pranešame kad mes 
V esam prisiruošę dabar taippat vi

sus reikalavimus išpildyti taip, kaip 
buvome laike kares' Wilson label yra 
tai tikras ir teisingas vadas prie pir
kimo gerų maisto produktų ant kurių 
galima pasitikėti. 

: 

S 
.» -, 

.44 w . . 

| 

Mus kariuomene ir laivynas ir mušu alieantai kurie dar 
tarnauja visi turi būti pavalgyti. Apart to dar reikia atkreip
ti domos į tuos žmones kurie kenčia nuo karės pasekmių ir 
šaukia valgio — ypačiai reikalauja visi mėsos produktu. 
čionais taip reikalavimai visi pasididino. 

Mes esame dėkingi kiekvienam individualiui tiesiai ar 

netiesiai susijungusiam su Wilson organizacija, kurie taip 

puikiai savo darbą atlieka sąžiningai, gražiai ir gerai. 

Tavo pati motina negalėtu būti atsargesne su pataisy
mu maisto tavo šeimynai kaip kad yra pataisome visi pro
duktai per Wilson ir Co. Wilson label visuomet reiškia tik
ruma švarume ir geruma mėsos kuris nesigendinsi paduoti 
ant savo stalo. 4 

Wilson Label yra žinomas ant Majėstic Kumpiu, Laši
niu ir Tauku; Certified Kentese Daržoves, Fruktai ir Kiti 
Stalo Specijališkaumail Olemargarine, Nutmargarine; Clear-
brook Kiaušiniai ir Dairy Produktai; Dešros ir Delicatessen 
Produktai. 
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CHICAGO 

The IVilson Label Protects Your Table 
) . 

LIBERTY BONOS 
MES PERKAM 

Mokykis Kirpimo ir Deslgnmg 
Fyrl5kv Ir Moteriškų Aprėdalų. 

Mūsų sistema ir ypatiSkas mokini 
<nas padarys Jus žinovu ) trump? 
talka, 

Mes turime didžiausius Ir gerlsn 
4)us klrpiino-desisning ir siuvime 
skyrius, kur mes suteiksime praktlš 
ką patyrimą, kuomet Jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos mUBV 
auvimo skyriuose. 

Jus esate užkviečiaml aplankyti ix 
paamtyti mūsų mokykla bile laiku— 
dieną Ir vakarais Ir rauti speciJaliS 
kai pigią kainą. . v 

Petrenos daromos pagal JušųY \* 
tą — bile stsJlės arba dydžio, is b* 
le madų knygos. 

MASTER DESTOliDrO SOHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salio gat , prlei City Ha) 
Atsifiaukit ant 4-to augrftto 

Tel. Drovsr 704f 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTU VIS DEIfTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHIiAlTD AVEKUB 
a m 47-tos Gatvės. 

• » » » • • • » » • * • • • • • • • • • • • » • * 

UŽ CASH. • 

• 

4517 SO. ASHLAND AVE. 
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KETURI SPECIJAUSKU 
MAI ŠIOS DIENOS. 

Garsaus Svviss sudėjimo 
laikrodis. 

Tikras Bxtra flat 
mdderniSki laikro
džiai, 14 karat auk
sinis, turintis 12 ru-
bies TIKTAI $10.00. 
Labai puikus sidao-
rinis, labai reikalin
gas, užsisuka kas 
aštuonios d i e n o s , 
titkai $10. Geriau
sias laikrodis, kuris 
puikiai rodo laiką 

naktį ai-oa tamsume. 
Radiant Luminaus i i nikelio tiktai 

$6.50. DYKAI labai grražus lenciūgė
lis, gvarantuotas ant 20 metų su už
sakymu, jeigu iškirpęs prisiusi S) pa
garsinimą su bile iš vienų iš tų trijų 
laikrodžių. Labai gražus moteriški 
branzelitiniai laikrodžiai visokių rų-
Šių TIKTAI $6.00. 

Jeigu po apl aikymui vieno iš šitų 
branzalietų nepatiktų, jūsų pinigai 
bus sugrąžinami atgalios. 

B. F> Novelty Co., 
116 Nassau St. Dept. 6 . 

New York, U. 8. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
^es siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotelius nuo *20c iki 
35c už porą, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 

Telefonas Yards 3404 

* • 
• 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORIU8 

Lietuvis gra-
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 dalf grabų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Telephonas Drover 4130 

: • : 

Phone Boulcvard 160 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr. I . T. Strikol 
Valandos:: 11 a. ra. to 3 p. m. 
piet. 7 to 9 p. m. 

Nedėliomis 10 ryto iki 3 po 
pietų. 

1757 W. 47-th St. 
CHICAGO, n x . 

Rczitl. 1007 8. Oaklcy ltotil., 
Phobc Seelcjr 420 

v== 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

•.iniinini' riBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiikiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiii 
Ai t ADOMAS A, 

Aš labai sirgau per t metus, nuslabnėjs* pilvelis bnvs. 
pepsija, ne-virinlmaa pilvelio, nuslabnėjisoas. Kraujo, inkstų. Nsr. 
• ų Ir abelnas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vlltlsa. 

Visur Ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoj* kad begyvensiu, 
sjnerikoj ir ui \ 

Bst kada p „ , ^ ._ , 
S tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui 

n a l M A ^ A a a n f i l i i n l A a m t S i l l l A t S l S ) « h A f i ( 1 « * f l A ^ s s l ^iSh *%4> Sstflss m IsVl M M A M A S J l > k 4 

kmerikoj ir už rūbelių, bot niekur negavau savo sveikatai patalbsa 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valy-

minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, tarsi dirbt 
S Kraujas Išsivalė. Narvai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Rau-
S matlsmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rėžimas 
3 Išnyko po užmušimui Tisu ilgu. Bėgta t mėnesių išgerdavau kas sa-
S raitė po buteli Salutaras, Bltteįia, ir po t mėn. gavo paveikslą ps> 

tarp dlani 
smagiai ir esu linksmas u- 1000 sykių dėkoju Salutaras 

3 mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir naktlea 

• radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir _ 
S atsitikimais patariu nuoširdžiai kraipttes prW 

Dabar jaučiuos 

S CHEMICAL m 
S ĮTOf So. HalstsS St^ 

mmmmmummammmumm 

STITUTl< OK J. Bal 
•41T, 

mmm 




