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Berlyne pakilo baisi anarchija

gusi bėgti
Bolševikų gaujos nepertoliau- 

šia nuo Vilniaus.

ATIDAROMA TAIKOS 
KONFERENCIJA.

LENKAI MUŠASI Už 
LVOVĄ.

ANTROJI LAIDA
>

METAI VOL IV. No. G

Lenkai pešasi už valdžią 
Varšavoje

Rusų bolševikai paėmė 
Rygos uostą

BOLSEVIKAI UŽGROBĖ 
VALSTIJOS BANKĄ.

Eberto valdžia pasirengusi 
bėgti.

Geneva, sausio S. — Vokie
čių bolševikui Berlyne užgro
bė valstijos Irnnkų ir kitus 
svarbesnius bustus miesto cen
tre.

Miesto gatvėse seka susirė
mimai -Juose dalyvauja ir 
vokietės moterys.

H Copenhageno pranešama, 
jog veikiai nebus galima su
sinešti su Berlynu.

BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ 
REVOLIUCIJĄ 

BERLYNE.

Visam mieste tik vieni ginklai 
žvanga.

Londonas, sausio 8.— Rusų 
bolševikai, anot gautų čia ži
nių, Rygos nosių paėmė sau
sio 4 d.

distonijoje Itolševikų kuriuo-, 
menė eina nnt Rev<*lio. Pnsie-* 
kė miestelį Charletenov, už 
30 mylių pietrytuose mm Ra
velio.

Pačiame Vilniuje bolševikų 
kariuomenės dar nėra. Bet 
mieste juilnidui veikiu jų u- 
gentai-galvnžudžiai. Šitie sėb
raująs! su vokiečiui*, kurie 
dur laikosi Vilniuje. Vokie
čiams, turbūt, dar nėra paran
ku apleisti Lietuvos sostinę. 
Gi kol jie tenai bus, liolševi- 
kų kariuomenei nėra rietet.

Lietuvių kariuomenė (Tur
tint. Kajisuko gaujos. Rcd.) 
paėmė Pabradę, už 30 mylių 
(viųrstų) šinurrytuosc nno 
Vilniaus.

Ktepanovo apygardoje, bol
ševikai giriasi paėmę <laug 
nelaisvių ir grobio.

WILSONAS ATIDARO TAI-
1 KOS KONFERENCIJAS.

Nenori to miesto atiduoti 
Ukraina ms.

BAISUS TRUKUMAS 
VARSAVOJE

taabaaa, sausio R. — Ber- 
lyao gatvėse seka kraujo pra- 
liejinį*** r~ 
džiai tik trata.

. langui iš valdžios ofisų ir nuo 
namų stogų. Eberto valdžia 
kieku gnlėilatna ginasi.

Tuo tarpu l>olšcvikai visur 
pažangiuoju. Su jais eina iš
vien tamsiausios žmonių mi
nim, kurio* nesunku sukurs
tyti pažadėjimui*.

Didžiausieji susi ritminiai
eina aplink valdžios ofisus ir 
kaMario Eberto romus. Stip- 

- rim gvardijos gina tuos bus
tas. Kareiviai dažniausia pa
pliups lando į atakuojančias 
minias, kurioms vadovauja 
bolševikai.

Vargiai Eberto valdžia at
laikys prieš sukurstytas mi- 
niaa. Girdima, kad toji val
džia pasirengusi dumti kur a- 
kyi neš.

Bet kas už tai bus kaltas? 
Pats Ebert. Nes jis ligsiol to
leravo bolševikų veikimų, kaip 
kitnomet Kerenskis toleravo 
Lenino pragaištinguosius dar
bus.

Ebert su savo valdžia yra 
giminingas boUevkams. Vie
ni ir kiti socijalistai. Tegu 
skerdžiami. Nuo to bus leng
viau šaliai ateityje.

Vieori- kulkoevai- 
sta. Maudoma per

Copenhagcn, sausio 8.—Pa
reina žinios kud Berlyne jm- 
kilo baisi anarchija ir šiandie 
tenai su visu {Nišėlimu seka 
brolžudiška civilė (naminė) 
kuri*. Apie tai svarbių žinių 
praneša iš Municbo laikraščio 
Politiken korespondentas. Jis 
iš Berlyno aj-turįs žinių per 
telefonų, nes kitokiuo keliu 
negalima jau nutoešti su Vo
kietijos matine.

Visos BeriyimJnukM «tip-, 
riai užsibarikadavo ir viduje 
laiko ginkluotų sargybų. Dau
gelį viešųjų bustų paėmė lxd- 
ševikai. Skilusioji Itolševikų 
grupė į dvi dali — į neprigul- ’ 
aringuosius ir spartakus, ii-i 
naujo susijungia ir veikia ^ktatiri^"^ra lcota'^

žmonės nuo bado krinta 
gatvėse.

Gelsingforsas, sausio K. — 
Tikras Petrograde bolšerikiš-

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
BRU8IL0VĄ IB KU 

ROPATKINĄ.

Stockholmaa, sausio 7. — 
Gauta žinių, jog rusų lx>1ševi- 
lcai Maskvoje nužudė du žy
miu rusų generolu — Brusito- 
vų ir Kuropatkinų.

AT8AUK8 KARIUOMENĘ 
IR KUBUOS.

A>-

prieš Eberto valdžių vadovau
jant radikalui Liebknceh- 
tui. Tūkstančiai npsi ginklą im
lių darbininkų, kuriems vado
vauja bolševikai, martuoja 
iea ir tm gatataia. Dažna' 
rietrar-kitur girdžiami apsi
šaudymai.

Kai-kuriose Berlyne dalyie 
girdžiami ir kulkosvaidžių 
tratėjimai. *

Liebknecbtas su savo paly
dovais po visų miestų kaipo 
pašėlęs trankosi ir vis labjaus 
kursto tamsesnes minias pri
sidėti nuversti Eberto raidžių. 
Darbininkams jis pažada ge
rovę. •

Aimtai žmonių kuoreikians 
apleidžia miestų.

Bolševikai jau seniau rcn- 
' gėri pakelti terorų ir anarchi
jų mieste. Bet gul ne taip 

1 greit jie būt įvykdinę savo su- 
mimymns. Teeinu tam tikslui 

1 pasisuko tinkumn proga.
Elicrto valdžia nusprendė 

, prašalinti liolševikiškų Berly
no jiolicijos viišininkų Eicb- 
bornų. Ano rieton pa-kyrė 

Į Ernst.-j. Aitas nukeliavo poli
cijos biuran, norėdamas už
imti rietu. Bet Eichhom at
sakė, kad jis savo vietos nie
kam neužleiriųs.

Po šito bolševikai pakėlė 
baisų trukšmų. Pirmiausiai jų 
apsiginklavusios gaujos ūžė- 
mė visų svarbesnių laikraščių 
ofisus. Paskui gatvėse įvyko 
surikirtimai bolševikų su E-

ras. kaip buvo manoma, bet 
kažkokia jauna merga Jakov
levu. Jos įsakymu persekio
jami ir žudomi visi priešingi

Pirmoje konferencijoje daly
vauja viii S. V. atstovai.

Paryžius, sausio 8. — Pir
moji talkininkų taikos atsto
vų konferencija įvyko vakar 

‘N vakare |>nrkrlinvu*> čionai •• 
i Italijos prezidentui AVilronui. 
Prezidentas tų konferencijų 
buvo sušaukęs ir atidarę*.

Konfen-neijoj*- dalyvavo S. 
Valstijų, Prancūzijos ir Angli
jos atstovui. Nuv. Valstijų vi- 
si atstovai buvo. Konferenci
ja įvyko Crillon viešbutyj, 
kur savo a|mrtnmentus turi S. 
V. taikos atstovas pulkininkas 
IIoum*.

Diskusijos buvo vedamo* 
ilgiau valandos.

Iš pat ryto prancūzų pmn- 
jenų pranešė, jog jom reikia 
pasimatyti su pulkininku 
Ilouse. Ihemjeras buvo los 
tik sugryžęs iš vnkarų fron
to. Kuomet premjerai lan
kėtu pas Iloure, tuo metu pre
zidentas Vilnonas turėjo mm- 
rinkimų su savo atstovais.

Vakar Ilouse aplankė An
glijos lordas CeciL

Paskui pas Ilouse nukelia
vo prezid«*ntoK su savo atsto
vais. Kiek palaukus nuvyko 
teu ir talkininkų atstovai.

Aiondie įvyks naujos konf.*- 
rvncijo.*.

tan skaitliui ineina Ir rando- 
nosim gvardijos gaujos.

Visokį riesasis gyvenimas 
mieste apmiręs. Nėra kuro, 
nėra šviesos. Nėra jokios 
pramonės. Kuone visos krau
tuvės užkaltos lentomis.
, Daug žmonių bedu miršta 
gatvėse.

Ą - H

— Ncw York, sausio 8. — 
Europon iškeliauja Amerikos 

Federacijos preziden-

KUKTAI BOLBKVIKŲ 
RANKOSE.

VarUva, sausio 8.— Gauta 
čia žinių, jog Ukrainos sosti
nė Kijevas ir vėl papuolęs 
pilnai bolševikų rankouia.

Pastaraisiais laikais apie 
Kijevo stovį nebuvo jokių ži
nių.

Londonas, sausio s. 
vai artu Lemberg yra 
trijos Galicija* ukrainų 
ta*.

Lvo- 
Aus- 
inirs- 

Bet lenkai ji nesenai už
ėmė. |titsisti\ iii<> ir tinku ne-
nori atiduoti ukraiiutms. (.eti
kai mušasi už 1ą mie*tų lyg 
už varųjį.

l'krainų irčiau yru didis 
skaitlius. Sakoma, ju AO.isiJ 
kareivių apgulę l.\«vą. Jiems 
vadovauja buvę* premjera.* 
llululsivič.

Lenkai ten turi nedaug ku 
riuonienės. Miestų ginti tui 
kariuomenei pagelbsti lenkai 
civiliai miesto gyventojau Iš 
Varšuvos pranešamu. kud vii. 
kinui ir mergaitės esu prisi
dėjusios ginti miestų.

Jei uk rainam s ut*|msis<*ks 
miesto įsiimti s]x*koniis. tad 
jie palengva jį sunaikins, ar
ba privers lenkus pariduoti. 
Ukrainai grūmoja atkirsti 
miestui vandenį ir elektros 
irimų.

l’itm šita apgulimo mažai 
kas ii miesto gyventojų išsi
kraustė. Tad veikiai turės juos 
ten paliesti badas.

Lvovo arHvyakupus auto
rizavo jmskelbti savo liudiji
mų. kad Ukrainai, kurie apgulę 
Lvovu, yra jiagnik; savo ne
laisvėn merginų. kurias bjan- 
rioja ir kankina.

K inigtiikitis Sapieha mėgino 
paimti valdžių.

Variavo, sausio 8.— 
k>*n*ervntivų ir liln-ralų |«tr 
. i. o*, vndovaujant kunigaild 
•*i ti En»t. Sapielini. sausio 
•Ii nų mėgino Įinimti savo nm

knd genernlio štabo viršinin
ke.* depticki neįsileido arini- 
jon jokios- politikos.

Pu -narrštnviniu visų mi- 
nisterių. oficieriai. pendtais-j

Lenkų C*V*W**< drabužiais, tuojaus 
.. suareštavo ir generalio štabo 

viišininkų pulk. Aeptickį. Jia 
-1 suareštuota* vienam viešbutyj 

ir iiugnlw*iitn< stovyklon Place 
k< *na Is-nkijo* valdžių, ku- * 
d: tiri dikt.-.toriu- Pil*iul-kis 
ut i-akė |s roriniiiiziioti dal>:ir- 
'i ų iiiim-teįių k:il>in<-t:i ir u Į 
fu u į*ilei«ti kitų |mritjų at- 
*1 .vii*, išėmu* »<M-ijnli»tiw.

Bet tn>ai mėginimas pilnai 
m juivyk’j. Knip Supieha, tuip 
kiti buvo suimti tuomet, kuo
lu *t jir areštam Pil«nd*kio 
iii nisteriu*.

Pirmiausias kunig. Kapirlios 
žygi* Imvo suareštuoti pn*m- 
jr.-ų Andn*n* Moraėevskj, ri
di jiuių reikalų ministrrį 
Thugut. užsienių reikalų mi
ni -terį Vasilcvskį ir Varšuvos 
{Milicijos viršininkų.

Kuuig. Sapielia »u 3(<U civi
liu vyrų veikiai tų žygį atli
kę. Visu* minėtu* ministeriui 
suareštavo.

IM šito -ttrojaus imta dar 
bvuties kuovei kiaus užimti vi
su* valdžios ofisus ir Varia
vę.* garnizono Movyklų. kuri 
ratuln.-i Pine.- <h* Kaze.

Konscrvatistams ir libera
lu ui ti<* pienai nepavyko įvyk- 
<li iti m* tik todcL knd nebuvo 
suareštuota* |Mits diktatorius 
Pilsudskis, liet įlar ir todėl.

de Kaze. Kuomet jis ten bu
vo nugabentas, ji- tuojau* 
-tovvklo* sargybai liejiė sua-K 

i reštuuti visus tuo*, kurie jį 
areštavo ir su juo buvo atvy 
kę stovyklom -Sargyba tų pi 
liepinių išpildė. Kuip Saii/ an, 
taip ir kiti uždaryta stovyklų- 
jc. H h

Vakan* Movvklon atvyko 
diktatorius Pilsudskis ir šis 
karštais žodžiais su*iri*tnė su 
kunigaikščiu Stipicba. Sako- _ 
ma. Sapielia atsisakęs ateity- t 
je klinties prieš Pilsudskio 
valdžių. kuomet šis pasižadėjo 
nebausti oficicrių ir kitų žmo
nių nž tų suokalbį.

Tas įvyko tuojau* po Pn- i 
derevskio nikeliavimo čionai. 
Sakoma, tai visa buvo rengia
ma «u Poderevskio žinia. Bet 
šis nenorėjo asmeniškai aria . 
to prisidėti. Nutari* verdat 
apleisti Varšavų.

ir kaip tik Padcrevskia iš
keliavo Krakovan, ant ryto
jam kurilg. Sapieha ėmėsi, 
darbo.

Po to viro trūkimo diktato
rius Pilsudskis tuo jau s susine
šė su Padercyskiu Krakove • 
naujo kabineto reikalais.

AIANDIE PULK. ROO8E 
VILTO LAIDOTUVES.

Oystar Bay, 9. TM sausio 8. 
—Aiondie ėin įvyksta mirusio 
pulkininko Bnorevrlto laidotu
vės.

Likusioji žmona-mįslė aptu
ri tuksiančius telegramų su 
apgailestavimui* ir suramini
mais. Tarp kitų gauta kable* 
grnmu ir nuo prezidento \Vil- 
šono.

Menmci^ **"“*•

----------- Waapan, Via., rouūo 8.— , 
Washington, sausio K. — Iš į Kriminalių bepročių ligoninė- 

P: ryžiaus kalteliu prez. Wil- j je čia laikoma* John F. 
m. uis prisiuntė proklenmcijų į Kelirank. kurs 1912 metais 
šn ie« gyventojus. Proklenui- j mieste Milwaukee jiatdkesinc 

jirieš H«K»M*veltų. nori-dnmai jį 
nušauti.

Kuomet jam pranešta apie 
ltooscvelto mirtį, jis pasakė: 

••Geras ir didis vyras mi
rė”.

Paskui priduri*;
“Aš nieko bloga neturėjau 

prieš Ibyiscvcltų. kaipo žmo
gų. jis. buvo labai puvo 
jinga* n-nitia dėl saro perdi- 
■ lėlio pupuleriškumo. Aš drl 
tauto* gerovė* mėginau jj pra
šalinti. Bet turiu pripažinti, 
jog jis buvo didis ir teisinga- 
žmogus. Būti perdaug popu 

' leriu yru pavojus. Ve kodrl aš 
atlikau, kų esu atlikęs. Aš ne- 
ku»m<*t jo nropkrnėian".

■■i. oje išdėstoma mirusio pulk. 
Ik-oM-velto prakilnų* atlikti 
di riial savo šaliai, jo |mtrijo- 
tii kūmas.

I’n*z. IVilsonn- mirusį lloo- 
m . eitų | mitalo |mvyzdžiu vi- 

1 . Mirusio
l>. gerbimui įsakomu per se
ki uėias -kt di< nų ant Baltųjų 
lt tinų ir imi visų viešųjų Ini*.

i nuleisti vėliavas ligi pusei 
-t ••bo, kaipo gedulybės ženk- 
lų.

DIDELIS TAUTAI NUO 
STOLIS.

Baltimore. Md ., sausio S.—
Kardinolas Gibbons vakar ]m-

**Aš didžiai buvau su jau- 
di itn«. kuomet jmtyriau apie 
ptlkininko Rooscvelto, butu 

prezidento mirtį. Drau- 
nuogmkai su juo sugyvenau nuo 

1<> laiko, kuomet jis buvo pa* 
keltas nugščiausian šios šalies 
of snn. kaipo Bot. Valstijų

— Zurirli. sausio ti. — Mak
sim Gorkii šiandie yra uolus 

, Itolšcvikas. Jis išrinktas at' 
-tovu Petrogrado sovietamI ORAS. J

VXDl.Il
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v: ližių. Mes visuomet davėme'
vi los ir raidžios pasaulie
čiams katalikams savo tarpi*, 
dnlmū permažai rupiiidumicsi 
ištirti jų asmenines yaptybes. jįįfo’ir inūžl bus imprigui- 
Ji g tuomi daug kartų pasinau
dojo neaugėtos doros asmenys 
ir pridirbo mums blėdies. Tė
čiui# kaikurios j<artijos nesi- 
liauja vadinusius mus klerika
lą *. Tn*- vaidas tik tada gali 
būti m.t mus teisingas, kadi 

Į m amas senovės grekų ir vi
duramžio krikščionių prasmė
je. Imanins-gi naujoji* ]M>litiš- 
koje prasmėje jisai yra nedo
ras priinėtinvjinms mums mu
sų luisiiicrkinmos, niekad męs 
nepadarytos klaidos.

Kurios partijos tuomi vardu 
m*w vjidiiui. tos pasirodo m* 
l<ra:igiiiaui-i<N< etikų sugyveni- Į 
m** tarp ;

Klerikalizmas.
• ’Mas laisvamaniai tautininkai 
katalik us mėgsta vadinti kleri
kalais. Tik retkarčiais jie ;ia- 
rodo malonę pavadindami mus 
musų tikruoju vardu, būtent 
katalikais. Akyva tat žinoti, iš- 
kur taa klerikalų vardas atsi
radęs ir kų ji reiškiat

Grekų kalboje yra žodi* kle
ro*. Ji* reiškia laivynų. Ka
dangi į laivynų priimdavo tik 
parinktus vyrus, Maros reiškė 
podraugei ir parinktų žmonių 
rūšį. Tatai klerikalas reiškia 

tnogų pritariantį pnrinkt ir. 
iems. Viduramžyje vieni žmo- 
iės vadindavosi IderikalaisJati 

laikais. Pirmieji buvo mokinti. 
Antrieji nemokinti.Dar ir dabar 
prancūzų kaltoje lniųuc reiš
kia neįgudusį į darbų arto jam 
*v< t imu žmogų. Anglų kaltoji* 
cie *e taipgi reiškia savo daly
kų išmanantį asmenį. Ka<įaugi 
tik *> kini pagalbininku# varto

kite, kadangi tik tokius 
' L a į valdžios vietas, dėl-

to l-vcais augiai ir omerikie- 
viai . adina raštvedžius. Taigi 
kas* Leniniame gyvenime kleri
kale linkui yra gražus, bet 
ne politikoje. 
. Po prancūzų revoliucijos, ka- 
aa valdžia teko slaptų draugi- 

ų kandidatams, tie norėjo ka- 
alikuK prispausti. bet nedrįso 

atsižadėti nesenai skelbtų savo 
naudai laisvė* obalrių. Tudn 
reikėjo išrasti kokį nor* ap
kaltinimų ant katalikų. Veikiai 

.slaptų draugijų valdomi laik
raščiai ėmė įrišti paskaito* buk 
visų Prancuzijo# valdžių uon-
tna pikti kiiHi'/.ii.i*. Prancūzų buvę* pasaulyje.

-u- in orija ji gali radi tiktai Viii- 
c. 'roji- 1919 melais Ketvirtoje

DRAUGAS

Tautų Sąjunga ir Darbininkai;^
_____  I mažinu už kitan šalis dėdama1 aprūpinimo dalykus turi tvar- 

  i pastangų, butų peluimu dau- kvti Tautų Sąjungos parte- 
nddv^r ta^niTa kw ii g’’lU darbininkų «pni- metilas, o kukijis reikia paliktiKada kiekviena tauta, ir

i

minga viešpatija, kadn visų 
tautų ribos bus visai vienokio# 
iii jų viešpatijų ribomis kn
da v įsos tauto*, tapusius visi- 
pitijomis, sudarys vienų hend- 
rų visam pasauliui susieitai 
jimų, tn<la bus Tautų Sųjun
ga. Toje Sųjungoje turės bū
ti vienas parlamentas, iširi- 
džiauti* visam pasauliui tei
ses.

Darbininkai visame pasau
lyje prijaučiu ir pritaria Tau
tų Sujungsi. Jie dar pridr- 
da, kad įstatymus apie dariu 
ir jo (matikius su kapitalu i’-

am# u|>ie kapitalų gali jį #u-

•fcrtVtaaT kaiį dL^;l’i"inw reikaluose. Dėlto pri- 
tyties pasidalinimo išvaizda, Amerftos taisykles m*-

atskirų tautų taryboms. Bet 
sąžiningai dirbant ir tų sushie-

tiarų laikant vienose rankom- g,at>n jūnuojon vieton visam, riymų galima padaryti, 
riša# dalis. Tai-gi suprantama !*«««*• . Tai-gi Amerikos darbi
driko kapitalistai nenori, kad | dalykai, lietuviai katalikai, toab

.m.- eimų .-ugjkiiu. ^^ nr aukinj uu(1} 
partijų. Jo# taip-gi nmjt tjM bendrasis pasaulio 
m# t...- M* įtarti, lIwrlan)|.ntJUk

L**tiik iii «■ •. *L" i nt n irs Iknd ir ju*. kaip jų mokintojai 
i’-.smarrk, t'.milies, \Vnid<*ck- 
K< iis-eau ir kili, rengia, ]>oli- 
tiškų trinių susiaurinimų pi
li. rinins. prisilaikantiems kn- 
talikystės.

Monarchistai ir 
Demokratai.

Į Tautų Sųjungos prn-šminkai 
•jau dabar rengiasi supjndintl 
darbininku* su darbininkais. 
Jie sako, buk darbininkai ne
laimi prijaučiu Tautų Sąjun
gai, u tarptautinius įstatu# a- 
*>i<* darbininkus, ginti, ameri- 

! kiečiai priimsiu tik tada, kn- 
i *ia Amerikos įstatus priims 
i pasaulis.
| Kuru* šitaip kalba, tie re
miasi Krank Marrison’o žo-

Fcderation of Labor). Morn-

TraČiadian!c Motin & 141 (į

Arknnsaa, 244; OHahoma, 
279; Tesąs, 796: S. Carolina, 
1312; Louisiana, 366; Georgia, 
587; Arizona, 47; VTyoming, 
35; Nurth Carolina, 534; Ala- 
barnu, 555; South Dabota, 154; 
Mississippi, 486; Montana, 
107; North Dakota, 171; Teu- 
nessee, 654; Wisconsin, 701;

ka.nlikai tokio neprotingu 
numyino neturėjo virai, l#*t 
buto šiokia-tuki.i priekale* jįjį * tuvių Surijalirių Sąjungos 
jiems primėtim'-ti. Slaptų drnu- j •* >'»|»'»je. Ji liet plakatus spau- 
gijų nariam# )mėmit# v..ldžūj ’ 

;I*|uinijoje ir l’ortngnlijojo tie- 
dv viešpatiji ėm** greitai sunik 
ti -emyn: kaikurie katalikui 
bijojo.knd ir l’rnneuz'jni m*pa- 
•i< Alytų taip put. L-bmaiė# jie 

išsituri*. L*ul vienatinis lipsi- 
i-a :gujiu:u- nuo slaptų kenks- 
minm; draugijų yra pavedimas 
t a.dius kunigams. Tat nebūvu 

_pi.įtiko# programas: tat buvo 
£til. in-šaltai protanjaiH*ių karš- 
®tu. !ų jšokimas. Bet to užteko.
“ utietizų kunigų teisės ta;>o 

aurintos, sunkenyla-s padi- 
, vienuolijos uždrausto#,
'it; turuu aumu.

l’aprusUii sakoma, kas nm- 
n: ri-lii-ta ■. l«.» n<* demokratas. 
I,. - dci nu k ratus, ta# n<* inoiutr džiais. šiitas vyrąs yra Amo- 
rliirtns. Bet tik taip sakoma. I rikos darbo Sąjungos sekreto- 
(i.'.’veniiiin# labai tankini kitaip rius (Secrctary of Amcrican 
<1; n> negu žmonės sako.

Belgijos karalius Albertas »ona« tvirtina, kad Amerikoje 
yra ne vien monarchistas, bet darbininkai nėra luomas, o 
ii {mis inunarchas. T-čiau# ji# j darbininkai* čionai# yra pri- 
yra jmdraugei ir demokrato*. t mirkę visi tautos ar viešpati- 
Nekaralių pripažįstančių, kad 
p: saulinė valdžia turi visa eiti 
iš žmonių, žmonėms ant nau
di, s ir per žmones, yra begalės, 
.lie viri yra demokratai.

Tik ne visi demokratai yra 
vimų pažiūrų, kaip ne viri 
broliai vieno ūgio. Vieniems 
di mokratams rodosi, kad ge
rbia yra turėti nerenkamų tė- 
vym*« viršininką, tat yra. ka
ralių. Kiti saku, kad geriau# 
<>#ų #u renkamu prezidentu. 
A H*ji reikalauja, kad nei 
karulht#. , nei prezidentas 
m turėtų valiu# daryli ką užri- 
m-uiu. liet kad Imtų žmonių at- 
st >vų surinkimas arka paris
iu *utas, išduodanti# teises ta 
prižiūrinti* valdiuinkas.

Mes»Au>criko# lietuviai, viri 
ta.komės to* nuomonės, kad 
geriau yra renkama* preziden
tu# negu nerenkamas karalius, 
tol kaikurie Europos lietuviai 
buvo kitokio# nuomonės. Vi
sa vu nuomones jie. žinoma, pa
tys ir atsako.

Bet (’hieagoje atsirado as
ui nų. kurie už tų Europos lie
tuvių nuomonę kaltina ne vien 
juo#, 1h*t jų imžįstamus ir net 
m imžįstamus žmones kituose 
daigiuose vienaip su jais min
tijančiu#. Taip toli siekiantis 
a; knltinihiii# ilnr niekad nėra

Inkvizicijos

žilino ir drilino.kaltindninn ka
ti likus ir nekatnlikit# tnutinin- 
k * Amerikoje už tatai, kad 
1- uropoje buvo iaiitiiii>iki) dc- 
r kratų išsitarusių, knd Lič

iai reik karaliaus, kol ji pli
us naudoti* rinkimų teisė
ja.
Nor# me* gerbiame tuo*, ku- 

r e orguuizavu Lietuvų sun- 
k ai* šiai# kare# laikai#, nore 
t .us organizatorius Lietuvos 
I iudis išrinko savu atstovai# j 
# auto# Tary luj ir da-gi jietu# 
» įteikė teiną kalls-ti savo var- 
C i; bet mes vis-gi neteirinrime 
i i nuomonių, kariu neorinažis-

t 
i 
n

jos slnogsaiū nuo žsmianaių 
iki *ugtai*r»**ij

Me* pridsdame, kad kaikn- 
| rioaa kitara ialyae, sakysim 
Lietuvoje, daritimakų ta tao- 
tos srailiejiinaa ta sugijimaa į 
vienų kūnų yra daug didesnT* 
negu Sqvmbj4om Valstijose, 
bet iš to neišsina, kad Amon
iui ar Lietuvai nereikėtų įsta
tų npginančių darbininkus 
nuo išnaudotojų. Reikia ap
rūpinti darbininkus nelaimėje, 
ligoje senatvėje; reikia neuž
miršti jų našlių ir našlaičių 
mirčiai pasitaikius.

To# visos nelaimė* ir tie vi
si, toi jiems panašus, reikalai 
pasirodo ne vien Amerikoje. 
Kaip platu* yra pasaulis, taip 
plačiai sieki* ta tie reikalai 
Tai reikia visom# tautoms 
įstatymų apie joos. Jei kiek
viena tauta skyrium išleidinto 
įstatymus apie darbininkus, 
tai tas pats darbas bu* dirba
ma* tiek kartų, kiek yra tautų. 
Jri tarptautiniai įstatymai iš
iri# įsakymus apie darbinin
kus, tai darbas bus vienąsyk 
dirbtas, o naudos iš jo bus 
daugiau, ne* tarptautiniame 
parlamente bus daugiau išma
nančių specijaltatų negu pavie
nių tautų tarybose.

Negalima darbininkų aprū
pint i nesu valdant kapitalo. 
Tn#ai-gi yra slidu# kaip vi
jūnas. Kaip jį truputį pritve
ria vienoje viešpatijoje, tai ji* 
išslysta į kitų. Ji# moka pa
sidalinti ir daugelyje viešpa
tijų savo tikslus vykintiJdau- 
ir'dama# tylių patarimų vieno 
savininko, duodančio nurody- 
n u* saro agentam# įvairiose 
v ešpatijose. Viena# visam 
p įsauliui išleidžiamas įstaty- 
■» 11 1 1 ----------------1

ė ų ramiai apaeiti su svetimo- 
n i* nuomonėmis politikus da- 
1; kuosr. Negalėjimas ramiai 
a išeiti »u svetiinouu* nuomo
ti-uū* yra aiškiausias fanai ti
no ženklą*. Bavo fanatizmo 
; -įrodymu* Ketvirtoji Lū*t

Imtų viena įstaiga išleidžianti 
' visoms tautoms įstatymus apie 
darbininkus ir kapitalų.

Bet kodėl Krank Morrison 
išrodo nenorįs f Jis, tiesa, ne
pasakė esąs priešingas vienai 
visų tautų darbininkus aprūpi
nančiai įsU * ų davimo įstai
gai, bet kap.odistai iš jo žo
džių išveda, buk jis esąs jai 
priešingas. Jis pm-akė du daig
ui. Pirma, kad Amerikoje dar- 

j Išninkąs nėra atskiras luo- 
l ma*, bet visame šalie# gyveni
me praplitęs ir įsiginė-# gaiva
lu*. Antra, Jdorrisunas pasa
kė, kad Amerikos darbo sut
varkymo rūšis turi būti įteikta 
pasauliui.

Iš tųdviejų pasakymų gali
ma padaryti išvedimų, jog A- 
ineriko* darbininkų vadui no n 
padaryti, kad ir rišame pasau

lyj.- darbininkai nesiskaitytų iš 
viniKiiiK-nės išskirtu žemesniu 
luomu, o kad jie batų visuose 
visų tautų sluugsniuusc, lu.:i>u 
gyva ir neatidalimuna jų dali*. 
Jei gu tokia yra Morrisono 
mintis, tai ir mes jai pritaria
me. Tuomi mos skiriamės nuo 
socijalistų, kurie nori darbi
ninku# išskirti iš visuomenės 
lyg taukų iš mėsos, anot tos 
pasakos.

Geras daigias yra Amerikos 
patrijotiznma, bet negera yra 
einant au f meniniu į bendrų 
darbų statyti jiems reikalavi
mų: arba mana tvarkų priimsi, 
arba žinokis mb. Taip-pat ir 
bendrų visata pasauliui vieną 
darbiu mirų ■pmpinintų ren
giant, negalima sakyti kitoms 
tautoms: Jus turite priimti 
Amerikos tvarkų. Kitos tautos 
jug taip-gi ieško, naudos. Kada 
jos jų pamatys Amerikos tai
syklėse. tai jos tas taisykles 
priims. Tada turėsime džiaug
smų pasitarnavę visiems ir ne
turėsime negarbės, kad storžie
viškai saro dalykų prunėtinė- 
jome kitiems.

Kas ištiesę ueri savo šaliai 
naudas, tai moka pasidžiaugti 
jos gerumais ir neužaimerkia, 
kad nematytų jo* silpnybių. 
Da-gi priešingai, silpnybes iš
tyręs, panaikina jas. Taip da
rydamos tautos eina pirmyn 
ir kyla augštvn. Mes matėme 
gerų dalykų Amerikos ir Lie
tuvos darbininkų gyvenime, 
būtent, kad jie neišskiriami ii 
bendro rišo# tautos gyvenimo. 
Bet mes vis-gi negalime sa
kyti, kad Lietuvoje įstatymai 
apie darbininku* yra geriau
si. Da-gi priešingai: tiesa mus 
verčia pripažinti, kad Lietu
voje L veik nėra įstatymų, 
aprupinau-ių darbininku*. A- 
uierikcje tų įstatymų yra. Bet 
labai druni* yra tas, kas sa
ko. jog jie yra geriausi už vi
sa* viso pai-uulio teises išleis
tas apie tuos dalykus.

Besisukinėjant tarp išma
nančių žmonių teko patirti, 
kml apie tuo* tiulyku* įstaty
mai Belgijoje kur ka* geresni, 
negu visose kitose šalyse. Jau 
trisdešimt metų su viršum, 
knip Belgija turi tam tikrų 
Durto Reikalų ministerija. Tat 
reiškia.kad Belgija darbininkų 
reikalam* ištirti pašvenčia 
daug protu, laiko ir pinigo. Vi
sos ministerijos veiklumas per 
triedfėmii metų tarėjo atvesti

Tai gi Amerikos darbininkai 
lietuviai katalikai, beabejonės, Nevada, 25; West Virginia, 
jiarvin* ir Tautų Sąjungos su- 382; California. 748; Kentuc- 
manymą ir bendrų visam pa-lky, 742; Utah, 125, Delavarc, 

68; New Jeraey, 870; Connecti- 
ęut, 396; TVashington, 411; TUi- 
nois, 2036; Oragan, 2*8; Mis- 
aouri, 1226; Michigan, 1048;
Idaho, 123; Ohio, 1855; Penu- 
sytvania, 3026; Florida, 320; 
Nebraaka, 548; Minneaota, 
884; Nrr Hampshirs, 191; 
Maine. 387: Kew Vta*. 425*

mėgsta įvairius tautus, ypač 
prancūzai. Nors jie buvo res
publika, o voki<*čiai monarchi
ja, tečiaus prancūzai mažiau 
aprūpino savo darbininku* ne
gu vokiečiai. Tat buvo žinoma 
iš rašto prieš karę, bet tat la
bai sunkiai apsireiškė šios ka
rė* pabaigoje, ka<la prancūzų 
armija užėmė Elzasų. Tenai 
nranenzų šalininkai džiaugtai 
susilaukę prancūzų unuijos._______________ ____  ____

j Ih-t prisėjus šalį valdyti pran-Lj^ jndomių dalyku. Nora no-Į 256: Kanaas, 815; lova, 1121; 
enaiMuds įstatais. įlarbiuinkaij;,nVo kam, nPj lailo susekti ' 
nemaloniai nustebo. **• ’ ■ 
prancūzų okupacijos vadai kol 
kas paliko n-i austus vokiškus 
įstatus, kad nesukiršintų prieš 
Francttzijų to Elzaso, kuris ro
dėsi taip mylįs prancūzus.

Jei gu prancūzų respubliko
je dnrbininkų reikalai nebuvo 
knip reikiant aprūpinti, tni ir 

I m<-* neturime tiesus tvirtinti.' 
i kad ;>as mus jnu uickn nėra 
j taisytina dėlto, kad esame res
publika. Brangindami respub
likini* savo šalies valdymo iš
vaizdų, turime naudotis goru 
darbininkų aprūpinimu, nors 
jo pavyzdį rastume netik pas- 
savo draugus belgus, bet ir 
pas savo priešus vokiečius.

Kaip visose kitose gyvenimo 
šakose, taip ir darbininkų rei
kaluose prie visam pasaulini 
bendrų dalykų yra vietinių; 
šiauresniųjų reikalų. Tuos, ži
noma, turės aptarti ir sutvar
kyti ant vietos kiekvienos tan

šauliui įstatų leidimų apie dar
bininkus.

Kun. P. Būtys.

Reatlriitinėjant karės darbi
ninku# iš IVashiugtono pnsiru- į Colorado, 376; ltliode Islund,

rndiana. 1416; Vennont, 187; 
MassachuM*tts, 2193; Virginia, 
1446 ; Maryiand, 1481; District 
of Colmybia, 5381.

■piTlūIMAI 
7,000 PBR MKTŪ8.

Si-rtyni tukManftal kokvlen* melu 
ym p**i:l<V>iul «u rertiflk«UI« p*iy- 
ta***l» **X«a fatrukltno" kod«l? Ui
tu k»<» n»*rt*tiur>jo *’> k*l* rei
kta. K* ta darai Uandlee* Ar Ir 
tu nratkreipl domu* | tat ir nauial- 
tiurai ■*»•. ar c«l pensuaia ti»*t«JI 
dlr**' Tw diria* tat uMO* n»***v|. 

*-ti<bit <- tumlovu brondlltili t>a-' 1*1 taip kair prie* *rir. uauri pastovų oranuuoi] jmi j Tx,

Todėl tikrą skaičių raštiaiakų pa-

l

samdytų 'kari*# reikalams, ta
čiau spėjama, jog daugiau kai 
100.000 dirbo valdžios darbų. 
Iš to skaičiaus apie 75 nuo
šimčius buvo moterys. Toji di
delė armija keitės besimainant 
darbams, toks keitimas kaip 
kadn pasiekė iki 1,000 savai-
tėję, bet dauguma darbininkų 
kii<l>ir>- iui«t«ivii Itfandnoli nn.

sirengusj padėti laimėti karę.
liet >m kitas anlykna. kuri ta*« 

I nm-nal Itraataa, kuria tava FAUUO- 
SVOS (r kuri tu sali turėti anuo na- 
mūra#. Tai >ra PLAI*OA metooa. 
kurt tau |>a*<-llM'* tualaua

PUACOA CAOVSKArrK kuomal 
prld-1* erta ku*b niekuomet nenne 
tinka kuo tos vietok

nmoklte kai* vartoti aamtak Hal
ina Ir anetauMtoZItr nuo untaaMMu 
(MahfOUt* num ws*n > rtaųmn Cn. 
Block *••*, M. lemia. M*, n *eu* 
DTKAI ant Uhnv*mlmo Flapon ir »»-

Nors civili** tarnystės teisės, 
ir buvo užlaikomas, tečiau 
daug specijalistų padėjo dar
bininkams, jie nebuvo skaitomi 
tarpe dešimčių tūkstančių, ku
rio turėjo pereiti kvotimus. 
Peržiūrint snražų įvairių val
stijų ir kolonijų, pasirodo, jog 
daugiau kai 40JJ00 karės dar- 
biaiakų atėjo ii visų šalta* 

Ikraštų, fttai kiek tatyo likto
rių vietų.

Porto Rico, 34; 
Hmraii, Mta N«r

3;

LIETUVIŠKI REKORDAI
4

Dvi Linkimos DainotJSiiUiaDfitM Jausmus.

Kiekvienas Lietuvis turely turėt Suos Rekordus:

HrHte 8av. V*L



Trečiadieni.-, sausio 8 1919 0RAU6AS

Lietuviai Amerikoje
BRIGHTON PARK ODTTROIT, HICH.

8I0UX OITY, IOVA.

tu darbininku

IA BRIGHTON' PARK

1A NUKTH SIDES

Iš NOKTU 8IDE

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DĖL DARBO IEŠKOTOJŲ.

.Iricu tavo viduriai yra ncfr- 
raiir *tnvyjr ir tore kainkin*. ne- 
rrikniauji vartoti kokių VkiatŲ. 
kurie tave visai mkiriHm. Tu tu
ri vartoti tokį vaikių, kuria tave 
tuojau* kUtaiaiv ir kuria tave ne- 
Mienina.

Milijonai įmonių jau pradėjo 
vaitoti tų vaistų ir žino ja pasek 
num dvi vidurių. 2 kaldainiai Par- 
lola kiekvienų vakarų tuojau* tau 
viduriu* autai*}*.

Portalą yra )Hppermint aail- 
a-line*, gardžios valgyti, kurio* 
pražalina neravirškinitnų. dyopcp 
oi*, gaaua viduriuose ir ikaudžji- 
mu* žarmar. Jo* dirba gražiai ir 
gvrai kuomet tu miegi. Ataikelęs 
’Jb-yto janliod vilai kitokį žino-

apngrsinbnns, p!n- 
vnknro ir praknl- 

| Inu (<»s Fondų 
23 <L gruodžio 

I 
gerb. aukotojams

{ L. Vyčių priaugamoji kuo
pa buvo mirengtis puikų va
karėlį gruodžio 29 d., 191S m., 

'Statė scenoje ••Kristaus už
gimimas Bvtlėjaus stainelė- 

l.ie”. Lošime dalyvavo žios 
ypatos: Krislas, Karalius — 

Pilipavičienė. J. Judsuukis, Cigai. Erodo ad
jutantas — Kasevičius, Erodo 
kareiviai: — J. Gustaitis ir 
b'. Bakiaitia, Aniolai: — 0. 
Jimšaitė, S. Bukžaitė ir B. 
Jr-.igutė. Trįs Karaliai: — L. 
’Tt'rt-ę'iitA. *5. ftimMut* ir M 

Mirtis — A. Bali- 
saite. Velnias — J. Jurge
laitis. Piemenys: — J. Jaugti- 
t :. J. Knrevičio, A. Bari! aus- 

T. Jitsiiiuuis, E. Janšai- 
lė, Slatkcviėia ir F. Bruktai- 
ni:. Nazcrius, karvedis — K. 
Jt ign. lleziserius ir vakaro 

i ve Įėjus A. Alokaia. Vakaras 
nusisekė kuopuikiaušiai. IV 
g> ■ lnujrunn, kad tankinu to- 
i:hj vakarų vyčiai surengtų. 
Garbė p. A. Aleksiui, kuri* 
■a o gabumus nekartų Detroi
tu lietuviams jau jin rodė. Jo 
į ui-t angomis lietuviai gėrisi 
rtnižiomis dainomis, teatrais, 
eilėmis ir lietuviškais žaidi
mais. Vienu žodžiu sakant, 
\Tn vienas iš budintojų tau
tiškoje dvasioj. Viduryje pro- 
gr.uno kalbėjo K. Abišala a- 
l>ic Lietuvos Atstatymo Ben

drovę. Paskui buvo lietuviš- 
I ko* žaialėa ir šokiai Taip-gi 
girdėjau, kad vakaro paimu 
btu skiriamas Lietuvos lais
vės reikalams.

Pasižiūrėkite visos Detroito----------———— ---------- ,
draugijos, jeigu čia raikiučių M- Pm1c®> '‘«®® P**®-burriU \kkoiUsvutarsS k°j° 250 atviručių, kiti nariai 

lama, kario uėru-aei matų aa- P° "“d**®- Taip, kad viri su 
vo tėvynės. 0 gi mes, kurie did*i*®*in «tnzijazmu ren- 
visi 'K-.ti.vj y Lietuvos <*"* P"* to ’*kiimingo vaka- 
privalome atjausti labjau, n*- Patartina visiem* atsilan- 
gu tie vaikučiai Garbė jiems! kXti *** pamatyti tų indomų 
O papeikimas tiems, kurie ne- nes veikalas yra gra-
aukoja. Genys, iu* *r pinnų kartų lošiamas

Aukoju sekantieji: draugija 
fiv. Kazimiero 50 dol.

Po 5 dol.: J. Milticnie, D. 
Jonukenas, O. 
8. Ūselio.

V. Podžiunss 2 doU K- Ka
linauskas $1.50.

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

Viso liukų nurinkome j Ka
lėdini Tautos Fondų $G4G.7.x 
Klaidų* ui 
karus dėl
bas $5.30. 
pasiimt ėm 
$6*1.45.

Visiems 
tariame širdingų avių už gau
sias aukos dėl savo tėvynė*, 
kurie vieton $125.00, sudėjo 
$641.45.

Du r gerb. lietuviai, kurie 
jaučiate savyje tėvynės mei
lės jausmus, kurie dar esate 
noaukoję, meldžiame ]>aauko- 
ti sulig savo išgalių dvi tėvy
nės laisvės. Aukos bus vė
liaus paskelbtos per laikraštį.

Taip-gi prie progoj prane
šu, jog rengiame didelį vukh- 
rų nedėlioj, sausio 12 <L, 7 
vaL vakare. Bus sulošta di
deli*. istoriškas veikalas “Pa- 
lociua ežero dugnuose”. A- 
pmrt to, bus dar ir kitokių pa- 
marginimų. Pelnas skiria
ma* naujų vargonų įtaisymui.

Joana Zabulionis.

L. Vyčių 36-tos kp. veikimas.

Turiu pažymėti vienų iš 
puikinusių apsireiškimų, kokis 
man teko pastebėti praeitame 
susirinkime. Praeita* susi
rinkimas buvo vienas iš pui
kiausių. Ant įvairių susirin
kimų esu buvęs, bet niekur 
neteko matyli tokios vieny
bės kaip L. Vyčių 36 kp. Čia 
buvo galima pastebėti, kad L. j 
Vyčių 36 kp. yra pilna cner-1 
gjjos ir pasišventimo dirbti 
•vvynčs ir BnSnyčics naudai.1 
i'aip-gi ueuži.nrštu ir savo 
reikalų. Taigi jiravitaniv su
sirinkime kaip tik pirminin
kas p'» atkalbėtos maldos, pn-, 
davė svarstyti Is'-ganėius kuo
pos reikalus, tuojau pasigirdo, 
vakaro komiteto raportas, iš 
kurio pasirodė, kad viskas ei-* 
nn kuogvriausiai. Knd va- ’ 

ikarų, kuris yra rengiamos 12; 
d. sausio, 1919 m., Scliool Kai 
l’ye, prie 4S-tos, ir So. llono-i 
re gatvių padaryti įvairiu, 
nutarta padaryti skrajojau 
du krušų su dovanomis. Vi
sas susirinkimas tam pritarė. 
Kvlo klausimas, iš kur gauti 
tas dovauns, kurias gaus ypa- 
tos gavusios daugiausiai at
viručių. Tuojau viena vytė 
praneša, kad ji rautą ant Ka
lėdų dovanų, saldainių dėžutę, 
paaukoja vyčiams. Antra 
mergaitė paaukojo mvo ran
kų darbo puikų užtiesalų ąjot 
komodos ir trečias vaikinas 
paaukojo 5 doL nupirkimui, 

i trečios dovanos. Nupirkimui 
dovanos tapo išrinkta komiai-'

1

AMERIKOS LIE MOKYKLA

OR. LEO AWOTIN
I

I DR. M. HERZMA’*
IA Kl SUOS

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS 

luuoao Tv:«m
IHdmluUrJ:

S. GORDON,
UI* *. linkint M., ttihmcn. lll.

A. A 8LAKI3,
Lietuvis Advokatas 

I,AWYER
tiria* aik-Mi-:

13-Hl luini — KMn,*>rl-
IvaVuKvi lOdc.

IP So l«K>llr Kl. 
chi*-**** m

Tnlrfonk* lUndolrh !•»• 
Vtarmnk.i tr r*t*yCiu *»k». 

r*u *uo ? Iki > v*i
uit so h**m*j.: .<um:

Tol Tard* •«»*

VYRUKŲ DRAPANŲ
BARGENA8

Naujamadlnlol. d.rjll Mil u- 
Mkymo Mulai ir ovorkoial. ner- 
Uu nuo IH iki li». iar-
•■duoda po ll*. ir IS4

Naujai dr.rrti palovi sn«> Ilk 
du Iki Mulai ir ovrrkutal. au<* 
IT l* iki 11 >

l'llnaa pvairinluuiaa kad>*ių 
painuMų overkol*.

Vlaal nikiai varinu amini Ir 
owr*.4al vvrtva nuo i:* iki 
Ilk tiabar U ir auatriau Ko- 
ltn<* nuo Ilk* iki tik*. Vaiku 
•lutai nuo tl M iki l?.W. Va- 
Ino* ir kui».ral. .

ATIMUU KAMHKV1 
K<vieUa«la ir lalumua

Dr. M. Stupnicki
1109 80 Morgu 8trae«

V*l*Mw:—I IU U » nu:• p* put* m a «*a nuAu 
T"SuTrfL

TalaCcrnaa Itautevard 71
DR. P. MLV

DAKTASLMS

Marijona VVaitkevičiene 
mirė 5 d. sausio 1919, UJO vaL vakare, 63 metų 
Lauš, paėjo tt Kauno gub, Raseinių pav., Kved 

paliko nuliūdime vyrų Aleksandrų Wattke 
is ttvatiavo prie* karų | Uetuvų. VeUan* yi 

ni žinom tarpe Chicagos katalikų, kaipo 
varpe Bvaiio Kariariero kapinėse. LaiT 
bM ketverto, nario 9 d* 1919 ii Dievo A 
nyčta į Iveolo Karimiero kapines 9 vaL 
gimtnėe ir paiįriasi yra kvirtiaari 

randasi po

Smi-tun<o *>r-u t>ru,.kinu *ki*i*i 
ku* palnnu.likimu 4.-I Jum, nklų 
KuiH'.vl tu k.nli nuo C»hoa aka..

. 1 .a.d> a IMįmA I
vą. ai.AX»i ar mūvi ar ra-
$ • • tuomet >ra b'nkbuų kad
. ..... . akiniu klanu IS Išimu 
putrniuaa nridtioa Jum* c<*rlMua;< 
pnturmvtm< ui nrti lnai»i»» kaina 
net taip taniai n«*t ’kl tl M

JOHN 8METANA
Akių Specialistas

1801 8. Ashanld Av. Chicago
ECRAfnmaa autnlkuama* dt*kal 

Kanipaa H*ti« <*!*••*•
iu-viri I'lait*u aųeUvkua.

KatalmrMi H. IK 1C. 1? ir lt 
T«4u)kn« | mana |w*ral<-

V ataudai* nuo > vaL ihrytu Iki a 
vai. vaknrr. ! nuo 1 vai
rytu iki 13 valandai d ima.

*l*>kin«n.a: *nr1l<k,» ir IIMuvIS- 
h... kul>>v. ar t meiliu**. UnyirvvdyM 
t**. >1, n<«r»ru*M*. lifu anlIB*. pirk- 

U-lMų. Suv Valam* irtnrUoa. 
•l«1n ■ *• i«l -rucm r* •arrahš’*. imliu- 

U n. v ek**non*uoa pill,4,at*A dailia- 
r..5,-*t-a

*1.4 nu ■* valanda. nu. t ryto Iki 
tm n<tu vakaro nuo T ti> iki III

KO (m. Ilr.l.i.al «*, <til. 1*0. IU.

Dr. G M. GLASEF
rUAKTUU'OAA M

Orvaalmaa Ir <M
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CH1CAGO

SVEČIAS.

Teirfcnaa Y«rd» S<0<

ir merginų. Visos 
įėjo nrbn išg»4bė.

Šiandie įvyksta didelio šios 
šalies patrijoto Rooravclto lai
dotuvės. Cliicngojc aplink 2dM) 
po pietų penkiom* minutėms 
sartos viralu gatvėse judėji
mas. Bua sustabdyti ir visi 
gatveknriai. Tai įvyki miru
sio Booaevelto atminties pa
gerbimui.

Cook pavieto klerkas Bo- 
bcrt Sveitser paskelbė, jog 
šitam paviete šįmet sumaži
nami 5 nuošimčiai* (mvietiniai 
mokesčiai (taksos) už nrjudo- 
mas nuosavybes.

motin

LIGI GYVOS GALVOS 
KALĖJIMAS

POLICIJA IEŠKO TURTIN 
GO ŽMOGAUS.

kaliniai ant jo su- 
pradėjo tvirkinti, 
smarkiai gynėsi.

Kalinių prasimankštymo me
tu keliolika anų užpuolė ka
lini <»u* Baandera, automobi
lini plėšikų, kurs ne tik kad 
prisipažino prie Argo banko* 
apiplėšimo, bet dar išdavė ir 
kitus savo sėbrus ir pasakė 
policijai, kur yra paslėpti pi
nigai.

Ui tai 
puolė ir 
Saunders 
Pakilo baisus trukumas. Bet 
kalėjimo sargai ouaibėgę tuo
jau* visus apmalšino.
Valstijos prokuroras pasakė, 

kad jis ištirsiu* tų atsitiki
mų.

j
BETVARKĖ KOMUNIKA

CIJOJE.

PASIŪLOMA
Lietuviams katalikams nu

sipirkti kelių puslapių ‘'Drau
go** Bendrovės ižlcistų knyge
lę vardu “ Bei kalingi austos 
Girinės Bažnyčioje Gieda-

'e7~w~
PURE FOOD

Kaip rytmečiais taip vaka
rais Chicagoje, kuomet gat
vėse yra didžiausia1- darbinin
kų judėjimas nėra juokui gau
ti gatvekarį. B>- to gntveka- 
riai nereguliariai važinėja, jų 
yra pormažni. Ėodžiu tariant, 
viešpatauja betvarkė.

Sveikatingumo <k-|Kirtam<-n- 
to agentai to žmonių judėjimo 
valandomis nuvyko j visus 
gatvekarių stotis ir anose at
rado net 33U gatvekarių, ku
rie nebuvo vartojami.

Sveikatingumo komirijonic- 
rius apie tų faktų praneš-’- 
gatvekarių kompanijos prezi- 
dentui. Pagrūmojo komjmnijų 
patraukti atsakomybėn. l*re 
aidenta* pasižadėjo ištirti tų 
yeikalą.

šita au galvekariais betvar
kė jau senai tęsiasi. Jau senai 
buvo smarkių protestų laik-l 
rnšėiuosc. kad kompanija n<- 
vartoju daugelio gatvckarių, 
kuomet žmonės kaip silkės su-j 
kimšti vežiojami.

Teviatt iš tų protestų nieko 
a neišeina. ir tai todėl, 

miesto administracija tuo 
lu nepildo savo pareigų, 
tų visų protestų ir nnri-j 

□dimų kompanija tik pa-' 
okia.
lip ilgai piliečiai kentė* I 
•okios betvarkės f

IT ARĖS laikuose Wilson & Co. tu- 
1Y rėjo galybes visokių užsakymų 
ant savo tavoro ir tie visi užsakymai 
buvo išpildomi taip ke ip ir pirmiau 
su /atsargumu ir dideliu atsidėjimu. 
Karės pasibaigimas reiškia dar di
desnę svarbą dėl musų.

. Drevar T1U

Dt.C.Z. Veželi t

WIS AI publikai pranešame kad mes 
V esam prisiruošę dabar taippat vi

sus reikalavimus išpildyti taip, kaip 
buvome laike karės* Wilsoii label yra 
tai tikras ir teisingas vadas prie pir
kimo gerų mai t»produktų ant kurių 
galima pasitikėk.

Vakar apsilankė ‘•Draugo" 
Administracijoj p. Motiejus 
Vitartn*. biznierius iš !<rnd- 
dock. P«. Jisai vieši pas sa
vo pusseserę. ĮMtiu-lę Onų 
Trakščiai tę. Svečias apžiū
rėjęs musų jrtaigų, išsinešė la
bai malonų įspūdį. Pasiža
dėjo remti ir platinti “Drau
gų" tarpe savųjų. Siunčia 
širdingiausiu* pasveikinimus 
visiems Braddock ’iečiam*.

a^Miikai, vienas U jų 
do uniformoje, užpuolė 
mntj Federal Trurt Co- 
vton valdininkų Frort. 

oriai apmušė ir atėmė 
Ir laikrodėli.
1 pirmiausia suareš- 
a Meyera, kareivio 

~'e. Pasirodė, kad 
fll nesenai paliuosuotos 
arta tarnybos. Tenai ne
to dorai gyventi.
<yer* paskui išdavė kitų 
t kurį policija taippat 
ė. Frost abudu pnitoo. 
* užpuoliku.

1’ kareiviui permala 
bausmės.

ĮLĮS GAISRAS.

ei | visokių naminių ra- 
, Jrbtuvė A. J. Jolmson 
n firmos, 517—537 No- 
lt. Dirbtuvė buvo ketu- 
igštų namuose.

ketvirtojo nugšto buvo 
jųa vienas darbininką-, 
ųn Vickstroin. Jis ne
it fnsprųsti. nes lieps- 

^unA^inr- išėjimų. Jis

LIEPIA ATVIRINTI 
VANDENĮ.

Visiems gyventojams. pra
siėjus 43 gntve ir tolinus į pie
tų* Nvelkatingnmo knmisijo- 
nierius liepia gėrimui vande
nį ntvirinti, kol apie tų atmai
ną nebus pranešta.

Vienų didelį gaisrų gesinant 
i pietų šone punųtos vandenį 
laimi sudrumstė. Tokį neatvi- 
rintn vandenį (invojingn gertu

The Wilson Label Protects Your Table I
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