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METAI-V0L. IV.

No. 16

PRANCŪZAI NORI GAUTI Tai buvo naujas išradimas.
DIDŽIUL? VOKIEČIŲ
Tu armotų šoviniams vokieARMOTĄ.
čiai išrado naują plieno rųšį.
-_j
Tai*turėjo but stipriausias ir
Norima
tą
armotą
padėti
vie
Tuo tikslu dvasiškija paskelbė
lengviausias ,plienas. Nes to
šoj vietoj Paryžiuje.
atsiliepimą i gyventojus.
kiam šoviniui reikėjo kaip ( ne
Paryžius, sausio 19.—Pran apsakomo stiprumo, taip leng
Jis pabėgo papirkęs bolševi ir pačią industriją patys ėmė
Vienna, sausio 19,—Varsa- cūzai pakėlė reikalavimą, kad vumo.
kontroliuoti.
kus.
voje pirm praeitų Xaujų Metų talkininkai paryžiečiams pa
Tas armotas vokiečiai ilgai
Londonas, sausio 19.—Ko Bolševikus palaiko krimina
vestų
didžiu]?
vokiečių
armo
įvyko lenkų dvasiškijos su
mokėjo paslėpti nuo talkinin
listai.
važiavimas. Suvažiavo dauge tą, vadinamą "Didi B e r t a " , kų. Bet paskui talkininkų la koveov kituomet rusų caro
lis arkivyskupų, vyskupų ir su kuriąja vokiečiai per 70 kūnai jas susekė. Pasakojama, vyriausybėje yra buvęs de
"Bolševikų valdžios nepare
šimts
metų
finansų
ministemylių
bombardavo
šitą
mies
šiaip kunigų iš visos Lenkijos.
kad.tame susekime žuvo dau
mia nei jokia rusų partija jįrris.
Pirm
karės
gi
jis
buvo
Ru
tą.
N
Suvažiavime pagaminta at
geli* talkininkų lakūnų. Bet
ba srovė. Juos remia tik vieni
sijos
ministerių
pirmininkas.
Prancireai
tą
armotą
nori
siliepimas į lenkus gyvento
apie tai ofieijaliai nieko nesa
kriminalistai, iš kurių susida
PRASIDĖJO TAIKOS KON
MASKVOJE, KAIP IR
Pirm
praeitų
Kalėdų
Kokov
padėti
į
Flacjp
de
la
Concorde.
jus, kad jie kaip vienas šitų
koma.
rė stipri partija. Tarpe krimi
4
cov
buvo
atkeliavęs
čionai.
Tegu
žmonės]
mato
tą
baisų
FERENCIJA.
PETROGRADE.
perversmių metu gintų Baž
Kovo 27 dieną talkininkų
nalistų pirmąją
vietą užima
vokiečių
pafcuklą,
su
kuriuo
Čia
paviešėjęs
iškeliavo
Pary
nyčios teises Lenkijoje.
lakūnai pamestomis orinėmis
latviai ir kinai.
jie
mėgino
sudemoralizuofi
žiun
su
kitais
žymesniais
ru
Tai visųsvarbiausias šiandie Pilnos gatvės negyvų gyvulių.
torpedomis vieną tą didžiulę
Po atsiliepimu pasirašė 16
"Rusijoje viskas arba su
sostinės
gyventojus.
.*
sais.
pasaulyj nuotikis.
vokiečių armotą suplaišino.
arkivyskupų, 9 vyskupai ir 8
naikinta arba baigiama nai
Laikinos
Mintaikos
sutartyje
Kokovcov pabėgo iš Rusijos
Varšava, sausio 20.—Čia iš sufraganai vyskupai. Atsilie
Antroji armotą prašalinta iš
kinti. Bolševikų svarbiausias
nėra
paminėta,
kad
vokiečiai
papirkęs
bolševikus,
kuriepa
* Paryžius, sausio 19.—Vakar Maskvos atkeliavo keli pabė pime sakoma, kad jokiuo bū
veikimo paskutinėmis balan
tikslas išnaikinti visą inteli
tą
armotą
turėtų
pavesti
tal
pirkimus
labai
myli]
Versailles nimuose pagaliau gėliai. Jie pasakojo baisius du negali but steigiama beredžio dienomis. Gi trečioji nu
gentiją. Palikti tik vienus tam
kininkams.
Bet
gyventojai
/Viešėdamas
Londone
štai
iškilmingai atidaryta senai vi daiktus, kas tenai dedasi. Sa ligijinė Lenkijos
tildyta gegužės mėnesyj. s
valstybė.
sius valstiečius ir darbininkus.
kreipiasi
į
vyriausybę
reika
ką jis pasakojo apie savo nuo- Šituos jiems butų lengva su
su laukiamoji taikos konfcren- ko, kad Maskvoje stovis esąs Katalikiškas tikėjimas tegu
r
Vokiečiai jas perdirbo.
laudami, kadį jų tasai sumany
tikius
ir
stovį
Rusijoje:
ei ja. Konferenciją ofieijaliai a- aršesnis, kaip Petrograde.
bus pripažintas valstybės tikė
valdyti. Jų tikslas panaikinti
mas butų išdildytas.
Dabar
patirta,
kad
vokiečiai
tidarė su kalba
Prancūzijos
Maskvos gatvėse guli nuo jimu. Tegu, be to, bus gvaranUritsky ji p*aliuosavo.
visokią kultūrą, dailę, mokslą
Militariniaf .ekspertai yra paskiau iš tų trijų armotų dvi
prezidentas Poincare. Paskir- bado kritę arkliai, šunys, ka tuota pilna laisvė ir kitokiems
ir socijales įstaigas.
"Kalėjiman
buvau
uždary
padavę
faktus,
kad
kuomet
buvo perdirbdinę į 9 colių ka
tu laiku salėn buvo susirinkę tės. Žiema labai smarki, gi ku išpažinimams.
vokiečiai koto 23 d. pradėjo libro armotas. Su viena iš tų tas Petrograde paskutinėmis Bolševikai nelaiko rekordų.
visų su talkininkais kariavu ro trūksta. Del kuro stokos už
Be to atsiliepimo po visą
bombarduoti Paryžių, jie tu perdirbtų gegužės mėnesyj bu praeito liepos' mėnesio dieno
sių prieš vokiečius saliu atsto daryta viešosios maudyklės.
šalį paskleista tarp žmonių
"Petrograde, "nuo gegužės
rėjo
pasigaminę
tris
didžiules
mis.
Septyni
iš
mūsų
kaliniai
vo bombarduojamas Paryžius.
vai. Dalvvauja keliosdešimtvs
Veikia nedaug restoranų. tuo tikslu milijonai brošiūrų,
ligi lapkričio, mačiau gatvėse
armotą
s.
Tos
armotos
veikė
buvo
laikomi
mažam
kamba
Militarinis ekspertas Milber
atstovu.
Vienas pavalgymas arba pie katalikiškų laikraščių ir at
badu mirštančius žmones. Mo
netolies
Mont-Joe,
St.
Gobain
ryj,
kur
buvo
neapsakomas
tvirtina,
kad
visa
vokiečių
Konferencija bus laikoma tus kainuoja mažiausia 25 dol. virų laiškų. Kunigai iš pamiškuose. Visos jos stovėjo slaptybė su tomis labai toli karštis, taįp kad nelengva terys su vaikais elgetauja ir
viešai. Kaip žinoma, talki
Kai-kuriose miesto dalyse mokslinių perspėja žmones, ant tos pačios geležinkelio U
kiekvieno praeivio maldauja
šaujamomis anuotomis yra ta buvo alsuoti ir kraujas mušėsi nors plutelės duonos, UOTS
ninkai buvo nusprendę neįsi įsteigta viešosios sriubos vir-jkad jie nebalsuotų už jokius
leisti salėn laikraščių kores t u vės Bet i r ^ i t o s neužtenka I soeijalistus kandidatus,
me, jog jie išradę labai smar galvon. Mane suareštavo bol šmotelį biie kokio maisto.
nijos.
pondentų. Paskui buvo suma v i l n i s reikalaujantiems.
kaus plyšimo paraką ir nepa ševikai už tai, kad kažkas
19 mylių augštumon.
: Nerinkti prieštikybinių at
" P i r m revoliucijos Petro
nę viena dieną savaitėje kon
prastai stiprų plieną šovi jiems pranešė, buk aš plenuoKas pnelankiavo ir pnelan- i
stovu
Sulig naujausių Informacijų, niams.
j5ąs apie kokią naują
rusų grade buvo arti 3 milijonai
ferenciją turėti viešą, gi kito
kianja socijalistams, tas tegu
tų armotą -VEaadiiai sovimui
valdžią ateityje ir, buk, aš no gyventojų. Šiandie vargiai li
mis dienomis — prie uždary
Manoma,
jog
vokiečiai
butų
.dabar pasidžiaugia šocijalisSausio 26 diena bus visoj buvo nustatomi 65 laipsnius
rįs palikti tos valdžios galva. ko vienas milijonas. Niekas
tų durų.
sugalvoję
dar
baisesnius
pa
tiškuoju " r o j u m i " Rusijoje.
Lenkijoj
rinkimai atstovų kampu- Kiekvienam šūviui bu
nežino, kas yra miręs, gk kas
"Bolševikų komisaras Urit
būklus.
Bet
maršalo
Focho
oBet prieš tai pakelta smar
steigiamą ji n
susirinkimam vo vartojama 300 svarų smar
gyvas. Bolševikai neturi jokių
sky už sūrų papirkimą teciau
RUSŲ
BOLŠEVIKAI
PRAŠO
fensyva
užkirto
kelią
jų
vi
kus protestas. Daug protestų
Tad žmonės raginami rinkti kiai* plyštančio parako. Šovi
rekordų.
mane
paliuosavo.
Praėjus
mė
TAIKOS.
siems
pienams
ir
panaikino
gavo ir prezidentas AVilsonas
atstovais tik tokius, katrie ne
"Liepos pabaigoje bolševi
nys išlėkdavo augštumon apie
nesiui ir pats Uritskis buvo
iš Su v. Valstijų. Tas sjaptos
juose energiją.
kovoja prieš tikėjimą, Bažny
kai ypač baisiai žudė žmones
Copenhagen, sausio 18. — čią, katalikiškas mokyklas. 19 mylių. Ir .taip jis keliauda
Gal paryžiečiai ir gaus vie nugalabintas.
diplomatijos klausimas per ke
Petrograde. Vieną dieną buvo
vo ant Paryžiaus.
Buvęs
bolševikų
atstovas
Lon
ną
iš
tų
toli
šaujamų
armotų,
lias dienas visų plačiai buvo
Nerinkti tokių, katrie nori su
Maistas 60 dol. per dieną.
sušaudyta 700 jaunų armijos
Šovinio metu kitoj fronto jęi vokiečiai jų nesunaikino.
done,
Maksim
Litvinov,
pa
siaurinti Bažnyčios teises, ka
aptariamas. Nepasitenkinimai
Vietoj antkart iš keliolikos
"Petrograde aš su savo žmo oficierių.
siuntė
prezidentui
WiIsonui
trie nori tikėjimą prašalinti
augo.
didžiulių armotų buvo šauja- TAIKOS KONFERENCIJA na kasdien turėdavova išleisti Užmoka už žmonių žudymą.
Nors talkininkai, ypač pran notą. Notoje jis sako, jog ru iš valstybės gyvenimo.
ma, kad tuo būdu suklaidinti
maistui apie 60 dol. PirkdavoBUS ATVIRA.
cūzai mėgino nepaisyti protes sų bolševikai paliausuj kovoję
Rymo-katalikiškas
tikėji
" M a n apleidus Petrogradą
talkininkus, idant jie nepatir
va tokį maistą, koks buvo ga
tų, tečiau, ačių prezidento Wil- ir paliausią savo propagandą mas turi but valstybės tikėji
mano žmona man rašė, kad
tų, kur randasi tos didžiulės
Paryžius, sausio 18. — Pre lima gauti.
sono intakai, viskas virto ki platinę, jei talkininkai sutik mas, šalis privalo turėti ka
armotos.
"Daugelis vaikų- mirdavo lapkričio 16 dieną kinai (prizidento TVilsono pasidarbavi
taip. Konferencija su kai-ku- sią su jais taikinties.
talikiškas mokyklas. Nes be
prie raudonosios
Šovinys buvo apie 8 colių di- mu pagaliaus nutarta, kad tai dei pieno stokos. Siunčiamas gulintieji
riais išėmimais bus vedama
tokių mokyklų grūmoja baisus
jametre. Svė*ė apie 300 sva kos konferencijon bus įlei iš provincijų maistas Petro- gvardijos) sušaudė 143 oficieLENKAI
SU
UKRAINA
atvirai.
*
pavojus tautai.
rų.
gradan nekuomet pilnai nea rius. Bolševikai kinus apmoka
PERTRAUKSIĄ KOVĄ.
džiami'
laikraščių
atstovai.
Slapta diplomatija pasmerk
Bolševikizmas — socijalizmo
teidavo. Pakeliuje žmonės už už žmonių žudymą. Už kiek
Bet
apie
kai-kuriuos
konferen
ta.
Varšava, sausio 18. — Suvaisius.
puldavo traukinius ir tuos api- vieną nužudyta buržują duo
cijoje
tarimus
laikraštininkai
ševikai
yra
juk
soeijalistai.
Svarbi ta taikos konferenci plenuota pertraukti kovą len
plėšdavo. Mieste buvo panai da 25 dol.
turės nutylėti spaudoje.
Rusijoje
perdaug
nuolankiai
Dvasiški
jos
suvažiavimas
ja visais žvilgsniais. J i paga kų su ukrainais už Lvovą
"Visa Petrogrado viltis tal
kintos visokios nuosavybės
Reiškia,
kad
taikos
konfe
atsinešta
į
socijalizmą.
Todėl
vienminčiai
pripažino,
kad
da
mins Europai naują žemlapi. (Lembergą), Galicijoje.
Abi
teisės. Visos bankos buvo už kininkuose. Tik talkininkai tą
rencija
nebus
slaptai
vedama
tenai
jis
išsiplėtė'ir
iš
jo
pa
bartinė
Rusijoje
pakilusi
aJ i sujungs pasaulio tautas vie pusi mananti stoti tarybosna.
darytos. Visos industrijos ka miestą gali apsaugoti nuorba?
visoj to žodžio prasmėj.
kilo
nelaimės
žmonijai.
Socinarchija,
kuri
užkrečia
ir
ki
non didelėn šeimynon su tik
Jei tas įvyktų, tuomet Ga
pitalus bolševikai konfiskavo do ir galvažudysčių'»»
yra socijalizmo jalizmas priveisė eilių eiles
slu išvengti kraujo praliejimų licijoje daug lenkų kariuome tas šalis,
PIRKITE KARĖS TAUPY
ateityje.
nės pasiliuosuotų ir ta ka mokslo vaisius. Bolševikizmas galvažudžių, baisiausių krimi
VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI mo-Katalikų katedrą, kuri bu
MO
ŽENKLELIUS
(W.S.S.).
yra
socijalizmo
padaras.,
Bolnalistų.
Konferencija paliuosuos vi riuomenė butų pasiųsta Lie
vo apvertinta $350,000.
ATNAUJINA SAVO
sas tautas nuo priespaudos, tuvon prieš rusų bolševikus.
Katedroje žuvo ir origina
VEIKIMĄ.
kiekvienai iš jų užtikrins lais
liai garsaus dailininko Ruben.*
vę ir nepriklausomybę, kiek ARMISTICIJA
PRAILGIN
so piešiniai vertės $100,000. Londonas,
sausio
18.
—
Žu
vienai leis liuosai vystyties,
TA MĖNESIUI.
vus vyriausiam bolševikų va IŠTRUŠKINO MOKYKLOS
susiaurins šalių ginklavimąsi.
dui Liebknechtui i r jo drau
Londonas, sausio 18. — TreLANGUS.
Žodžiu tariant, konferenci
gei
Rosa
Luxemburg,
Berly
ja atgaivins pasaulį išnaujo, vese konferencijoje armisticine bolševikai išnaujo dar su
Praeito antradienio vakare
pakeldama nelaimingąją Euro ja vokiečiams prailginta dar
didesniu įnirtimu atnaujina Waukegane buvo toks atsitlvienam mėnesiui. • Sulig nau
pą iš griuvėsių ir pelenų. *
savo terorą. Priemiesčiuose j kimas.
Patsai mūsų garbingas ^Šven jos sutarties, vokiečiai talki
seka susirėmimai. ^
, '| Andrew Cook viešojoj motasis Tėvas liepė melsties už ninkams turės pristatyti 58Rosa Luxemburg lavonas! kykloj už blogą pasielgimą
visus taikos atstovus, kad jie kininkų armijos galės užimti
atrastas pliuduruojantis kana vienai valandai sulaikytas" H
padaryti} kuoteisingiausią tai daugiau Vokietijos teritorijų,
le. Gi Liebknechto lavonas metų vaikas John Deben. Pas
ką, be jokių kam nors skriau vokiečiai turės pristatyti visą
pagrobtą medžiagą užimtose
randasi suskurusioj lavoniny- kui vaikas parėjęs namo pasa
dų.
čioj. Abudu lavonu saugoja kė apie tą motinai.
Taikos konferencija prasitęs šalyse..
Maršalas Foch pakvietė į
karievių sargyba.
Motina tuojaus apsiginkla.VD
kelis mėnesius, nes priešais
Didžiuma vokiečių laikras špatu, pasiėmė kiek pakelehsave turi dideliausias krūvas Spa vokiečių valstybės bankos
eių tvirtina, kad bolševikai ma plytų ir nuėjusi ištrufkidarbo, milžiniškus uždavinius. prezidentą Havenstein reikale
finansinio atlyginimo talkinin
gavo tą, ko ieškojo ir norėjo, no mokyklos langus. Su spaJn
• —
1—
į išdaužė durų stiklus.
Madridas, sausio 18."— Is kams.
SUDEGĖ PUOŠNI KA
Pašauktas policija įšėlusią
panijos mieste Barcelone ir vi
— Washington, sausio 20.—
TEDRA.
bobą vos apmalšino ir uždarė
soj tuo vardu provincijoj pa
—
kalėjimam
kelta bolševikiška * propagan Karės departamentas reikalau
ja kongreso paskirti suvirs 40
Montreal, sausio 16. r~ ©nei— ^ ^
da.
Belgų karalius su karalienė aplanko Flandrijos vaikeliu? našlaičius, globojamus Pary beco provincijos mieBt» Chi- PIRKITE KARĖS TAUFYIspanijos vyriausybė tad te- milijonų dol. naujoms fortifižiuje. Tų vaikų tėvai paguldė galvas kariaudami prieš vokiečius.
coutimi gaisras sunaikino Ry-1 MO 2EKLELITT8 (WJMU.
nai suspendavo konstituciją. kacųoms.
-

Atidaryta Taikos
Konferencija

LENKIJOJE KOVOJAMA
Už BAŽNYČIOS
TEISES.

Ką sako Kokovcov apie
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Baisus žmonių stovis
Maskvoje
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Mastauskas.
-

Į.

<

Neturėdami ką labai prikai
šioti, o bet-gi norėdami teršti
žmones, kaltina Mastauską už
bičiuoliavimą su lenkais. Ieš
kant, ką Mastauskas padaro
lenkams ant naudos, Lietuvai
ant pražūties, atsirancfa šia
koki faktai:
Mastauskas turėjo lenku pažj s tauru Detroit'e, Mich.

»
r

't

• ••-
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"Draugas'' pagyrė lenkų
dienraštį, "Dziennik Chicagoski", už ką tas protestavo prieš
lenkus, norinčius pavergti Lie
tuvą. Dienraštis "Lietuva"
papeikė "Draugą'' už tatai.
Iš to matyt, kad liberalų šulai
nestipriai laikosi krūvoje. Jie
jau nebežino, kur galima ir
kur negalima ieškoti prieka
bių.

Mažoji Lietuva.
Taip save vadina lietuviai,
gyvenantieji po Prūsų valdžia.
čia paduodame keletą žinu
čių apie ją, paimtų iš oficijalių surašų, sudarytų 1900
metais. Tuomet lietuviškuose
pavietuose buvo 415,411 gy
ventojų, o iš jų tik 120,693 už
sirašė lietuviais, t.y. 29.1 nuo
šimčiai. Bet pavietai, suskirs
tyti nesulyg tautybės ribų,
dėlto prie lietuviškų žemių
priskirta daug vokiškų gy
ventojų.
Pirm 18 metų Prūsų Lietu
voje dar tebeviešpatavo ne
protingas įprotis vadintis vo
kiečiais. Dėlto daugelis lietu
vių užsirašė vokiečiais. Tas
paikas įprotis ypač karės pa
baigoje smarkiai sumažėjo.
Tilžės apskrityje tada buvo
27.004 lietuviu, t. v. 38 nuošimčiai.
Šilokareiamos
—
26,362, t. y. 61.9 nuošimčiai;
Klaipėdos — 24,464,. t. y. 47.1
nuošimčių: Ragainės 16,324,
t. y. 27 nuošimčiai; Labiaujos
10,060, t. y. 30 nuošimčių;
Pakalnės—9,680, ty.19.2 nuoš.;
Pilkainio 4,607, t. v. 10 nuo
šimčių; Geldapės 4,500, t. y.
4.3 nuošimčiai: Stalupėnų 1,302. t. y. 3 f c nuošimčiai; fsručio 440, t. y. 1.6 nuošimtis.
Mums iš arčiau yra žinomi
Pilkainio, ir Stalupėnų pavie
tai. Tie toli dar nėra taip suvokietėję, kaip čia parodyta,
bet tenai viešpatauja
paika
mada, kiekvienam mokančiam
vokiškai užsirašvti vokiečiu.
Ta paikoji mada siekia ir Ra
gainės apskritį.
Beveik visi tie lietuviai yra
protestantai, bet į jų tarpą
via įsimaišė ir kataliku. Lietuviai katalikai Prūsų kara
lijoje buvo taip vadinamos
lietuviškas dekanatas Varmi
jos vyskupijos. Tame dekana
te yra šešios parapijos: Tilžė,
Bilviečiai, Šilokarčiama ir dar
trys, kurių vardų neatsimenu.
Tiktai Tilžės parapijoje yra
du kunigiijšiaip visose po vie
ną. Visi tie kunigai tarnauja
ir lietuviams ir kitoms tau
toms. Iš septynių lietuvius ap
tarnaujančių kunigų
tiktai
vienas buvo lietuvis, būtent
kun. Jonas Duonelaitis, Tilžcs
vikaras.
Prūsų lietuviai, lygiai pro
testantai kaipir katalikai ne
mėgdavo leisti vaikų į moks
lus, dėlto neturėjo savo dvasiškijos, dėlto taip greitai su
vokietėjo.

pranešė, kad Prancūzija ir
Anglija nepripažįsta Lietuvos
neprigulmybės, tiktai verčia
ją susidėti su Lenkija.
Pranešdamas
tą
liūdną
mtfms nusprendimą
dviejų
viešpatijų, Mastauskas pride
da, kad dabar vienatinė mus
viltis yra laikytis prezidento
Wilsono skelbiamosios Tautų
Sąjungos.
Tat reiškia, kad Mastauskas
nenori būti po lenkais, kaip
ir -mes visi. Tai, kur čia tas
jo pataikavimas lenkams.'
Apsijuokina save, kurie kal
tina Mastauską už pažintį su
Jenkais Detroite. Amerikoje
nėra žmogaus nepasipažįstančio su keliais įvairiais svetim
taučiais. Lietuvių programe
iki šiol dar nebuvo paikos tai
syklės, kad nevalia pasipažin
ti su lenku. Nejau-gi jau mes
susilauksime panašių taisyk
lių iš "Lietuvos*' redakcijos.
Persiėmę Amerikos antigermanizmu Mastauskas ir drau
gai lyg pasišiaušė prieš Vil
niaus valdžią. Užtatai gavo
bartis iš Amerikos nuo visų
be skirtumo. Šiandien jau
pripažįsta Valdemarą ir ki
čus jo draugus - ministrus
Mastauskas ir Pakštas. Rodos.
batų metas užbargti triukšmą. LIETUVOS LAISVĖS REI
KALUOSE.
Bet jis nesibaigia. Prancū
zą
nepripažino Lozannos
Tarybų Pild. Kom. VYashKomiteto, nepripažįsta Val ingtone kuone kasdien klabi
demaro kabineto, nepripažins na tan^ tikras valdžios įstai
nei aniolo, nei velnio iš Lie- gas, kad gavus Lietuvai pri
IUVOS dėlto, kad p. Cleinen- pažinimą ir greitą paramą ap
ceau kaip kalba apie tautų sisaugojimui nuo užplustan
laisvę, tai jis tik pats žino, ką čios plėšikų gaujos.
jis mintija.
Visi prašymai ir reikalavi
Mus liberalų
tautininkų mai ne vien žodžiu yra daro
partija labai gražiai patarnau mi, bet rašoma tam tikri me
ja prncuzų liberalų vadui morandumai, nušviečianti vė
Clemenceau. Tas veda Lietu liausius atsitikimus Lietuvoje,
vą į lenkų vergiją.
Galima ką jie rengia ateičiai ir už
tikėtis, kad lietuviai už tai tikrinimui pasaulio taikos.
supyks ant jo. Bet lietuviai Lietuvoje žmoneliai, matyt,
ant jo nepyksta.
Dienraštis irgi deda visas'pastangas Lie
"Lietuva" ir kiti tos partijos tuvai laisvę užtikrinti. Sulig
laikraščiai pjudina lietuvius pranešimų, matyt, ministenų
tarp savęs, primėtindami Mas- pirmininką.-, prof. Valdema
tauskui lenkystę.
rai, nuvažiavo Skandinavijon,
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UETUVAOS AIDAS.

fftS TIKRAlilYLIlETU- l-AISVUJŲ TAUTŲ LYGA,

Musų Civilėje Ifttrėįe mes
(Ziurėk "Dr-go" 14 num.)
^ t i k r i n i m a s politiSkų civi nusprendėme ar gali į t v e r t i
Sausio 5 d. Brooklyn, N. Y. lių, tikėjimo ir kultūros teisių nauja tauta, pradėta laisvėje
' * Garso'' kambariuose susi mažumoms pat valstijų viduje ir pašvęsta išmėginimui, jog
ėjo keletas kareivių ir po yra dar keblesnė problema. Te- visi žmonės yra sutverti ly
trumpo pasikalbėjimo išne čiau tikrai demokratiškos par giais; joj mes suteikėme lais
šė • rezoliuciją, protestuojan lamentarės Lygos įstaigos, vę rasei, kurią mes turėjome
čią prieš .lenkų ir bolševikų užtikrinant kokį nors išreiški pavergę ir užtikrinome susi
laisvių
valstijų.
mą mažumos nuomonės, taip- vienijimą
norą paglemžti Lietuvą.
pat ir pilną viešumą, bus tik Taip ir dabar mes stovime ui
Plačiai diakusuota
apie
ras nubaidymas, jei ne pilnas plačiausią autonomiją, tikėji
įįetuvių kariuomenės ^ reika
užtikrinimas prieš nežmonišką mo laisvę, civilę liuo«ybę, ma
lingumą ir prieita prie išva
apsiėjimą su mažuma viduje žesniųjų tautų kilimą kulturo
dos, jog nieko nelaukiant, Lie
Lygon ineinančių valstybių. je, gyvenančių tvirtųjų tautų
tuvos vyrai turi spiestis į bū
tarpe ir už kilimą gyventojų
rius po lietuviška vėliava ir Amerikos politikos pasise šalyse, kur šviesa dar nepa
važiuoti Lietuvos ginti nuo kimui yra reikalingi sekantieji siekė.
užpuolikų, jei tik Amerikos dalykai:
•
valdžia duotų leidimą ir para
Visuotinas tautų susidrau
Ir iš mūsų civilių sunkeny
mą. Gi kol bus gautas leidi gavimas, remiantis principu, bių, per kurias buvo sutvirtin
mas, reikalinga daryti prisi jog kiekvieno saugumas pri ta vienybė laisvųjų valstijų,
rengimai, rinkti liuosnoriai ir guli nuo visų tvirtumos, pasi kurios be tvirtų ir be užsivytt
ryžusių užlaikyti tarptautiš- dėjimo traukias nuo vandeny
Visi kareiviai, tarnavusie kąją tvarką, suteikiančią ly no iki vandenynui, mes stovi
ji Dėdės Šamo armijoje ir gybę politiškose teisėse ir eko me už sudarymą Tautų Ly
visi kiti vyrai, kurie tikrai my nomijoje. Susidraugavimas tu gos, kuri suvestų laisvuosius
lite' Lietuvą, dabar yra laikas, ri būti remiamas ant demo žmonės į naują draugiškumą,
su kuri išrištų jų nesutikimus
kada turime rinkties į būrius kratiškos konstitucijos,
po visas Amerikos kolonijas ir centrale taryba arba parla- santaika ir sutarimu, kuri patarties, kaip savo tėvyškę ap mentu su tikriausia, kiek gali-1
ma, atstovybe visų politiškų J * W . ^ ^
Pnes tautas,
gynus.
kehancias
nesutikimus ir kuKad sužinojus, kiek turime partijų iš ineinančių į Lygą r i
Į
tvira v k w n s t H l m s
tautų.
Susidraugaviman
priij
***
?
?
?
'
tikrų Į^ietuvos apgynėjų, bu
tų gerai, kad visi vyrai,'ka mama kiekviena tauta, bet tik P™mancioms jos principus,
pilnai demokratišreiviai ir nekareiviai, kurie toki tauta, kurios valdžia ^ r a ! kturinčioms
a valdzi
prinori stoti į lietuvių kariuo atsakanti prieš žmonės. Tokio t l k t l n e 3 ,t o k*rl o galinčioms
s
Ant rūmų Tarybos urnai su- menę, prisiųstų vardus že susidraugavimo sudarymas tu?
^ s v ų j ų tau
plesnojo.
miau paduotų antrašu. Susi ri būti neatskiriama d a l i m i . ^ j u n g o s ,
Valstybinė mus vėliava Lie rašius geram būreliui, dary pačios taikos derybų ir terito- j Prezidentas YVilsonas tik ėjo
tuvos,
sime žingsnius toliau. Gavę iš rijų problemų, rišimo, bet ne sykiu su didžiausiomis vilnimis
Toliaus eina Prezidijumo pa Praeidams kiėkviens lietu
atskirai nuo jų. J i turi užgin- j Amerikos tradicijos, kuomet
valdžios
leidintą,
darbą
pradė
skirtų ministrų surašąs ir ži vis apsistojo
ti tvėrimos mažesnių lygų ar' jis apibudino šitą karę, kaipo
sime.
nios apie jų gyvenimą. Ten
ypatingų sutarčių, ar ypatin-įkarę "padaryti žemę saugia
Ir džiaugės sulaukęs laimin
Broliai,
visi
iš
vieno
stoki
pat pridėta, jog Lietuvos Mi gos dienos.
gų ekonominių susijungimų,!demokratijai".
me
Į
Lietuvos
apgynimo
darbą
nistrų Tarybos dalykų vedė
Vėliaus mes atspausdinome
boikotų ar išskirimų.
Narių
Mūsų apskelbime nepriguljas yra paskirtas advokatas ir tas poeto eiles ištisai. Ta ir visi lygiai pasišvęskim, jei tarpe nesutikimai turi būti
konstitucijoj,
mybės?
musų
Kazimieras Vizbarą. I r taip-gi lentingas vyras,.Justinas Tur- jaučiamės lietuviais esą. Ne pavesti jos teismiškoms įstaa- j M onroe Doktrinoj, ir paUuopaduota žinių apie jį.
činiškis, iš džiaugsmo prie Die laukime, pakol kas mums kar goms.^ Jos admin^ra^ija pri-Į s a v i m o p a s k e Į b i m e j suteikėme
Iš tų visų žinių gavome pa vo atvirto. Minėtosios eilės velius iškeps ir burnon įdės. valo būti sudaryta iš įstaigų,
dokumentus, kurie prisidėjo
tirti, kad ir Prezldijumas ir buvo atspaustos 131 "Lietu To nebus. Jei patys Lietuviai kurias dabar turi talkininkai,
prie organizuotos žmonijai
laisvės neiškovosime, kitų ma
ministrai ir jų bendrosios raš vos Aido " numeryje.
tik jas pakeičianti tarptautiš- laisvės, prezidento Wilsono
•;*
tinės vedėjas yra žmonės ne 1 Kaip bažnyčioje tarp links lonės nelaukime.
komis įstaigomis, praplėčiant valstybiniuose raštuose mes
Ne
žodžiais,
bet
darbais
tė
:
vien šviesus, bet daug pasi mų Aleliuja per Velykas dar
jų veikimą ir sudemokratizuo- turime pamatus naujoms tie
vyne
išliuosuosime.
Lenkai
šventimo parodę besidarbuoda atsiliepia prefaeijoje nesenai
jant jų atstovybę.
soms. Kuomet giliai įsišaknėkalba,
kad
jie
svetimų
kraštų
mi Lietuvos naudai sunkios pergyvento skausmo sfušvelnėnenori, bet Lietuvos reikalau Visi šie principai yra tik jusios reakcijos pajėgos galėtų
praeities laikais.
ję reti balsai, taip jų yra ir
ja, nes ji jų esanti. Lenkai ne praplatinimas tų principų, ku trukdyti demokratišką išriši
Iš to viso matytis, kad Lie trijuose mums
atsiųstuose
mą ir norėtų sugrąžinti seno
tuva yra respublika, kaip " Lietuvos Aido *' numeriuose. tik kalba ir rašo apie Lietuvą, rie buvo inausti į musų pačių vės lenktiniuojantį militarizkaipo savo kraštą, bet ir skait tautiškąjį gyvenimą.
Prancūzija ar Suvienytos Val
Lukomskis iš Šiaulių rašo lingą kariuomenę
mą, pokarinę ekonominę ka
nusiuntė,
stijos, bet žymiai skiriasi nuo redakcijai pasiteisinimą, delko
Ieškodami laisvės,
musų rę, paskirstymą ir žiaurumą
kad lietuvius ar jie• nori, ar
jųdviejų. Prancūziją ir Ameri nepribuvęs į apskričio tarybą,
protėviai atsisuko į vakarus, ir negijančių žaizdų, kurios
ne, pavergus.
ką valdo Prezidentai, o Lietu o iš to pasiteisinimo matyt,
pasileido per Atlantiką ir už vestų prie tolimesnių kanų .r
Lietuviai,
ne
juokais,
ne
vą valdo prezidentas su dviem kad kruvinai skaudžios rekvi
dėjo pamatus Amerikos vai- atimtų iš dabartinės karės jos
pagelbininkais, arba Prezidi- zicijos vargino Lietuvą, šelpda kalbomis šiandien vaduokime tijai. Net ir retai apgyventam kiltumą mes kreipiamės į vi
jumas. Tuomi žvilgsniu Lietu mos Vokietiją. Ne lietuvių val savo tautą, bet savo jėga, krašte jie be kovos negalėjo sus laisvai manančius žmones
va panėši į Šveicariją, kurią džia tą darė, o vokiečių kariuo tvirtu pasiryžimu. Jei plėši atsiekti neprigulmybės, vieny stovėti už principus, kuriuos
kai lipa mums ant sprando, bės ir demokratijos tokios, ko
valdo Sąjungos Taryba, t. y. menė.
apskelbė Prezidentas, o mes
jei
žulikų
gaujos
mindžioja
ir
kią
mes
dabar
turime.
Prisi
prezidentas su šešiais patarė
kviečiame jungtis su mumis į
Yra ir. juokingai klaidingų
jais. Bet Šveicarijoje Sąjungos pranešimų, buk Prancūzų val amžiais mindžios mūsų šventą ėjo musų gentkartei, su tais draugiją, kad tai visa atsie
Taryba drauge pildo ir •minis džia nuversta, buk Poincarė iš žemelę, mes ilgiau laukti ir dalykais nepilnai atsisektais, kus.
trų kabineto priedermes,' o Lie Paryžiaus pabėgo, buk anglų dantis sukandę tylėti negali atsisukti į Rytus, pasileisti į
(Čia seka parašai žymiausių
tuvoje prezidijumas yra sky- laivynas iškėlęs raudoną vė me. Stokime darban, spieski- užmarį per Atlantiką, kad
rium nuo ministrų kabineto. liavą ir susivienijęs su vokie mės po Liet. vėliava, o Vytau padėti žmonėms, iš kurių mes Amerikos veikėjų politikoj, eNežinia ar tat bus paranku, bet čių laivynu, buk prancūzų lai to, Gedimino dvasia mums va kilome, pasiekti tuos dalykus konomijoj, laikraštijoj ir abelviduje labiau sumušto draugi nai sočijaname gyvenime.)
kol kas išrodo geriau negu vyne darosi taip pat. Mes ži dovaus !
Susirinkimo varde
jinio audimo atsisukti prieš
Šveicarijoje ir daug geriau ne nome, jog tat yra netiesa, ale
3=
despotizmo, autokratijos, imgu Prancūzijoje.
J.
K.
Milius,
nepykstame ant "Lietuvos Ai
perijalizmo, priveligijos ir mi' TAUTOS FONDO VALDY
Tolimesniame
* ' Lietuvos do. '% Jis nenoromis turi naudo
P. Montvila.
BOS ADRESAI.
litarizmo spėkas, kurios augArdo" numeryje tilpo doku tis vokiečių telegramomis, ku 456 Grand St.
ščiausiai buvo išsiplėtoję Pru- 1V
_ TT .
T.
mentas, užtvirtintas ką tik su* rioms išrodo, buk ir kitur da
Brooklyn, N. P.
T
fcfw.ff
i Pirm. Kun. K. Urbonavičius,
sidariusį pirmąjįĮLietuvos mi rosi taip pat, kaip Vokietijoje.
• •
20
Webster
St.,
Redakcijos prierašas. Pil SIJOS pienuose užvaldyti pa-1
™
.
,
"
^
w
nistrų kabinetą. Ten pat pirKun. Pr. Bučys. nai pritariame čion išreikštoms šaulį. Karėje ir taikoje mes
Brockton, Mass.
stovime už principus, kurie
kad tenai Lietuviai prielanku jog pinigai dar negauti, nors mintims, tiktai pažymime, kad perėjo per kiekvieną Ameri Vice-pir. p-lė B. Vaškevičiutė,
71 Warwick S t ,
mą užtikrinus. Švedija ir Švei^ jau lygiai savaitė kaip išsiųs mųs dienraštis nei savo tėvy kos perversių gadynę.. Musų
nės priešų nevadina žujikais ar Revoliucijos karė, kurioje mes
Newark, N. J.
carija jau pripažįsta Lietuvos ti.
plėšikais. Palikę pasirašiu patys kovojome už neprigul- Vice-pirm. J. Rickis,
valdžios išduodamus paspprP. Aukštuolis pažymi, kad
siems atsakomybę, už tuos išsi mybę ir tautiškumą, mes įstei
583 Hudson Ave.,
tus.
Prof. Valdemaras ren vokiečiai Lietuvą evakuoja ir
tarimus, mes visa šįrdimi pa gėme tradiciją, kuri ragina
Rochester, N. Y.
giasi važiuoti Anglijon, kad paduoda ją rusų bolševikams.
remiame kilnų ir būtinai reika mus stovėti už laisvę ir silp Sekret. L. Šimutis,
Tarybų
Pild. Komitetas
tenai Lietuvos ateitį, sąryšyje
lingą sumanymą^
nesniųjų apsisprendimą; už
456 Grand S t ,
su pastoviu taikos- užtikrini prašė jo suteikti tikrą Lietu• i IIBJI II—•mmmm
y
^mm^mmm—»—•—•i.»— Belgijos
ir
Serbijos
atstaty
/ros
ministerijos
sąstatą.
mu, gerai nušviesti.
•
Brooklyn, N. Y.
mą;
už
suvienytą
ir
neprigulAmerikos Lietuvių Taryba Šiandieninėje , kablegramoje 18 APVBIZDOS DIEVO
Iždininkas B.. Vaišnoras,
mingą
Lenkiją;
už
Alzacijos
•
r
.
!
PARAPIJOS.
sužinojus, kad ministerių pir jisai paduoda sekantį sąstate:
1514 Carson S t ,
ir Lotaringijos žmonėms tei
Ministerių pirmininkas ir
mininkas, Valdemaras, randa
Pittsburgh, Pa.
Žinotina visiems šios kolo- sybės atidavimą; čeko-siovakų
si ^Skandinavijoje, tuoj susi užrubežinių dalykų ministeir jugo-slavų pripažinimą, už Iždo globėjas Kun. F. Kemėšis
žinojus su Tautos Fondu, kao- ris prof. Valdemaras; jo padė nijas lietuviams.
4943 W. 15 S t ,
Kas negauna dienraščio laisvę Rusijos revoliucijai pa
legrama išsiuntė jo vardu Lie jėjas Sleževičius; iždo minisr
Cicero,. DL
tuvos reikalams $25,060. Taip teris M. Yčas, Vidaus minis- "Drauiro" arba nori uisisa- siekti savo likimą. Ir savo
gi kablegrama prašyta p. teris Stašinskis, agrikultūros kyti "Drangą" ant metų ar užsistojimu del Monroe Dok Iždo. globėjas J. Grajauskas,
ant mėnesio, visais minėtais trinos, už .mažesnes Amerikos
2016«arah St>
Aukštuolio pranešti jam, kad Tūbelis, justicijos Leonas, apreikalais
malonėkite
kreipties
valstijas, mes rėmėme viena
Pittsjburgh, Pa,
jisai pinigų ateinant palauktų. švietos J. Yčas, karės Žukaussekančiu adresu
me žemes 'pnskaniųolyje^tai,
Šiandie, sausio i a d., gavom kas, baltgudžių ireikalų^oką dabar raginame anįejų «BKKO»
J, MOZERIS. kablegrama nuo p. Aukštuolio ronko, žydų *pifeąlų Vygooki.
Lietuvių Inform. Biurai.
1817 S. Union Ave. Ohicago. pamatan padėti*
iš Danijos, kurioje pasako,
MO ŽENKLEL
Karėo metu sunku būdavo
patirti, kas darėsi Lietuvoje,
bet kartkarčiais šį tą pranešdavome. Tai būdavo žinios
perspauzdintos iš dienraščio,
išeinančio iš Vilniaus ir pava
dinto "Lietuvos Aidu." Per
dvejas
kariaujančių
pu
sių karines cenzūras pe
rėję to laikraščio nume
riai tik tiek mums duoda
vo matyti tėvynės gyvenimą,
kiek gali išvysti per plyšį ne
visai šviesiame kambaryje.
Tik štai įvyko tarpukaris, ar
ba kaip "Lietuvos Aidas" sa
ko, paliaubos. Karė sustojo Tat
įvyko 11 lapkričio. Ant ryto
jaus to dienraščio numeris pa
sirodė kupinas kuosvarbiausių
žinių. Tame numeryje po pra
nešimų apie pasaulio karės pa
baigą, apie Vokietijos pervers
me eina tikros iš pirmutinių
šaltinių imtos, bemažko oficijalės, žinios apie Lietuvių Val
stybės Tarybos Prezidijumą.
Sulig §9 Laikinos Lietuvių
Valstybės Konstitucijos: ligi
neįkurus atskiro augščmusio
vyriausybės organo, jo kompe
tencija pavedama Valstybės
Tarybos Prezidijumui, kurį su
daro tam reikalui Prezidentas
ir du Vice-Prezidentu". čia
pat pridėta, kad Prezidentu
yra Antanas Smetona, o vice
prezidentai dr-as Jurgis Šau
lys ir kun. Justinas Staugaitis.

r

moję vietoje .-'tilpo Lietuvos
Prezidijtaeo ir ttinistrų bal
sas tėvynei. Kaip karaliai sa
vo valdomiems žmonėms išleis
davo manifestų, taip ir Lietu
vos valdžia išleido savo tėvy
nei manifestą. Tai pirmutinis
nesvetimas manifestas, ptoas
džiaugsmo ir vilties. Jį ištisai
perspausdinome "Drauge".
Ten pat tilpo 29 paragrafai,
suskirstyti į šešias dalis Lietu
vos Valstybės
Laikinosios
Konstitucijos. J i pavadinta
"laikina" dėlto, kad ji ketu
riais paragrafais įsako su
šaukti Steigiamąjį Seimą, ku
ris turės padaryti tikrąjį kon
stituciją. Ir tą taip-gi apgar
sinome "Drauge".
Sunku apsakyti,. kas darėsi
Lietuvoje tiems visiems daigtams įvykstant. Kaž kokis
Žmogelis rašo: "Lietuva tam
pa nepriklausoma valstybė.
Stebina tat ne vieną kaimo
žmogelį.Ne vienas klausia, kaip
tat galėjo atsitikti, kad rusų
laikais už lietuvišką elemento
r i ų reikėjo puti kalėjimo ur
vuose." Tai-gi įvyko netikėtų
daigtų. Prašvito daugiau negu
Velykos pačiame rudens vidu
ryje. Nustebo ir poetas-dainius.
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KATALIKU VTBNYMS
OTNTOO P E O T 0 * 0 L * 6 .

raaršnttą,
Pbone JBoulcvard 1*0
7) Kun. F. Kemėšis plačiai
referavo apie Katalikų Vie
nybę.
•
Gydytojas ir Chirurgas
8) Nutarta neatidėliojant
Katalikų Vienybės konstituciValandos: 11 ryla lkl S po piet
įą gjiaųadįuti "Draudę", taip
7 to 9 vakare.
Nedaliomis 10 ryto Iki 2 po
kad tos-§>a&os laidės butų
pieta..
galimą suvartoti prie atspaus
Resid. 1007 S. Oąkley 3ouI.,
dinimo, jos į knygutes, Įga
Phone Seeley 420
liota valdyba tai atlikti.
9) Sekanciame susirinkime
p. I. liekis pasižadėjo refe
ruoti apie, "Kas tai yra bol
ševikai t "
10) Vienas atstovas aiškino
apie Chicagos Liet. Darbinin
kų Tarybos susirinkimą. Pa
aiškino apie visokias socijalis- '
tų intrigas.
11)-Pirmininkas uždarė su
sirinkimą, kun. F. KeĄėšis at
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
kalbėjo maldą.
bus paleng\ icimu del Jūsų akių.
Pirm. M. Mažeika,
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidėą liejasi į krū
Rast. Pr. Zdankus.
vų, kuomet skaitai ar siuvi ar ra

ALEX. MASALSKIS

LIETUVIS

GRABORTCS

Katalikų Vienybės Centro
nepaprastas , susirinkimas bu
vo laikytas gruodžio 17, 1918
m., Dievo Apveizdos parapijos
svetainėje, Chieago, 111.
1) Pirmininkas, M. Mažei
ka, atidarė ^susirinkimą, kun.
F. Kemėšis atkalbėjo maldą.
2) Atsilankė atstovų skai
čius iš: Dievo.Apveizdos par.
— 11, Šv. Jurgio par. — 4,
Šv. Kryžiaus par. — nei vieno,
Visų Šventų par. — 2, Nekalto
Pras. Pan. Švenč. par. — 7,
Aušros Vartų par. — 1, Šv.
Mykolo par. — 1, šv. Antano
par. (Cicero, 111.) — 5.
3) Pirmininkas aiškina tiks
lą susirinkimo, būtent, plačiau
pažinti Katalikų
Vienybę.
Kalba toliaus, kad visos Chicagos Apskričio valdybos cengai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
tralinių organizacijų, išskirus UŽMOKESTIS UŽ GERĄ
patyrimas priduos Jums geriausių
patarnavimą už prieinamų kainų
L. Vyčių, silpnai gyvuoja.
VALDYMĄ.
uet taip žemai net iki $3.00.
4) Kuni F. Kemėšis kalba ' Reikia nepaprastų gabumu norint
JOHN SMETANA
Kerai ir sumaniai valdyti industrija,
apie programą lavinimuisi so- kurioj
yra 60,000 darbininku visokiu
Akių Specijalistas
tarpe. kuriu randasi ir daugycijologijoje, politiškoje - eko tautų
oė iuusų tautiečiu- Bet kuomet yra
S. Ashanld Av. Chieago
nomijoje ir pažinime krikščio padėtas geras pamatas ir gori prin 1801
Egzaminas
suteikiamas dykai.
kurių yra prisilaikoma, tuomet
nių demokratų partijos pro- cipai,
Kampas.
18-tos gatvės.
tiktai lieka* įgyti gera valia savo dar
3-čioa lubos virš Platt'o aptiekos.
bininkų
ir
ja
palaikyti.
gramo, pri rengime veikėjų bu Phiilip D. Armuur, uždėtojas di
ka»..L>aris 14, 15, 18, 17 ir 18
džiausios ir naudingiausios industrijos
siančiam darbui Lietuvoje. visam
Tėmykite į mano parašų.
pasaulyj, jis visuomet sakyda
Valandos:^
9 vai. išryto iki »
Nutarta t tuos kursus steigti vo, "Tu galt žiuogauu darbą, nupirkti, vai. vakare.nuo Nedėlioj
nuo 8 vai.
bet ištikimybės niekados -— jos išti
kuoanksčiausiai. Palikta kur- kimybę turi įsigyti". Dabar pats gal ryto iki 12 valandai dieną.
Jdr. Ogden Armour tokiu pačiu
sistams nustatyti tanTkumą vai
būdu valdo savo darbininkus ir tokių
principų jis prisilaiko, ir jie dirba ar
laikymo kursų.
tai prisibijodami jo ar prisibijodami,
netekę savo darbo, bet jis sa
5) Nutarta, kad sekančioje kad
ko, "Aš noriu, kad jie dirbtų čionai*
kad čionais jiems geriau patin
seredoje, gruodžio 18-toj, Die dėlto,
Mes siūlome geriausio aržuolo skuka negu kur kitur". Šitie principai
ros
padams šmotelius nuo 20c iki
yra
tai
pamatu
del
įgijimo
ištikimy
vo Apveizdos par. mokyklos bės kiekvieno darbininko, kiekvienam g5c už
porų, geriausio aržuolo skare
les
nuo
70c iki $1.00 už svarų, vinis,
skyriuj.
kambariuose, 8-tą vai. vakare,
ylas,
guminiai
apeacai, plaktukai,
Mes tikimės kad mūsų skaitytojai
pradėti /tuos kursus.
geriau susipažins su visais principais apeacams peilis, guzikai ir kitokios
šios kompanijos.
(Apg.) reikalingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite.
6) Kun. F. Kemėšis kalba,
kad žada Chicagon atsilanky Faieškau savo brolio Petro Moc
Leather & Finding Store
ti du visuomenės veikėjai: pp. kaus, paeina iš Kauno rod.. Raseinių
K. Eaplan & Sons
apskr., Naumesčio vale., Makių kai
Julius Kaupas ir Jonas Ka mo. Jis pats arba kas apie jį Žino,
4608 So. Ashland Ave.
meldžiu pranešti šokančiu antrašuu 2
rosas. Pirmasis tikisi būti ka busiu dėginga.
Telefonas Tards 3404
*.
Ono
Mockaitė-Kapturauskienė,
prieš Kalėdas, pastarasis — 1343 Prescott St.
NVaukegan, UI.
sausio mėnesyje. Todėl Ka
Pajie&kau savo brolių: Vinco ir.
talikų Vienybė turėtų •parūpin Kazimiero
ir sesers Teresės Gecių.
Paeina
iš
Kauno
gub., Raseinių par.,
ti surengti jiems prakalbas. Naumiesčio parapijos,
Palendrių so
Nutarta juos kviesti Chi džiaus. 'Keturi metai atgal, sesuo gy| veno Philudelphijoje, Pa., brolių necagon. P a v e s t a p a k v i e t i m u ' žinau kur Jio dabar randasi. Jie pa-

Lietuvis
graborius. Atlie
ka v i s o k i a s
laidotuves ko
pigiausiai. Tu
riu savo karabonus ir aut
mobilius.
' Taipgi didės
lię 'dal} grab
patys dirbame.

I DnM.T. Strikol

lietuvių Darbininkų Sąjun
džiausiu pasekmių jo pasibriežtam tikslui.
Laikui bė gos Cnieagos Apskričio susi
rinkimas atsibuvo nedėlioj,
Pranešimas "Draugo" skai gant sulauksime rimto tėvy
gruodžio 29 d,., 1918, 2-rą yal.
nainio ir veikėjo.
tytojams,
po pietų, Šv. J[urgio pa*ap.
šiuomi pranešu čionykš
Moterys veikia.
svet., Chieago, 111.
čiams "Draugo" skaityto
Teko matyt įvairių vakarų, Susirinkimą atidarė v pirm.
jams,
kurių
prenumerata įvairiose Amerikos lietuvių
3307 AUBURN A V I .
M. Mažeika BU malda. Per
Telepbonas Drover 41 t t
jau išsibaigė, kad nieko ne kolonijose, kur moterių veikišaukus valdybą pasirodė, kad
laukus malonėtų ateitį i "Dar Vias yra didelis, bet šioje ko
visi nariai iš valdybos atsi
bininkų Užeiga", 1447 So. 50 lonijoj moterys veikimu gal
lankė. Protokolas iš praeito su
A ve.
Tuomi palengvinsite visų moterių veikimo rekordų
sirinkimo tapo perskaitytas ir
man darbą, nes jo daugybės sumušė. Nekalbu čia jau apie
priimtas. Užsiregistravo dele
turiu ir todėl sunku yra iško- jatuiesnias, bet senutes, ku
gatai iš sekančhj kuopų:
lektuoti. Už visokį palengvi rios jaunąją kartą išauklėju
Kuopa 20, iš Šv. Mykolo
nimą busiu jums dėkingas. sios, moka taip gražiai pa
parap.: A. Mureikia, K. AlekAš busiu ofise šiais vakarais: rengti vakarus su įvairiais
siunas, J. Globis M. Mažeika.
Mokykla Elrpimo Ir Dcsigning
utarninkais, ketveriais nuo 7 prograinais. Tiesiog gėrėjau
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Kuopa
25,
iš
Dievo
Apveiz•ai. iki vėlumos; nedėliomis si atsilankęs į jų parengtą va
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
dos
parap.:
Ad.
Stulginskas
r
mas
paadrys jus žinovu į truiąpa
po piet.
karą nedėlios vakare, gruo S. Šimulis, .P. Varakulis, N.
laikų.
^
Mes turime • didjiausius ir geriau
JUOZAS MOZERIS,
džio 29 d., p. m. Indomiausia
sius kirpimo-designing .ir .'siuvimo
1447 So. 50th Ave. Cicero. 111. man buvo perstatymas 40 me Ziza.
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimų, kuomet jųs mokysitės
Kuopa 29. iš Šv. Jurgio pa
Elektra varomos mašinos mūsų •*»tų
praeities.
Tai
buvo
lietu
GRAND RAPIDS. MICH.
vimo skyriuose.
rap.: J. Pabijanskas, K. Micvių vyžų daina, nes ir jas te
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
keliunas, K. Tvarkunas, V.
pamatyti mūsų mokyklų bile, laiku —
Nors Kalėdų šventė praėjo, ko man matyti.
dieną Ir vakarais ir gauti specĮjalliPetrauskas, P. Žakas, M. L.
kai p i iria kainą.
palikdama daug margu diene
Didžiuma vietinių moterių Ourinskaitė.
Petvenos daromos pagal Juau mierų
— bile stailėa arba dydžio, ir bi
lių užpakalyje, bet noriu pa- yra susispietusios prie Gyvo
le apidų knygos.
Kuopa 49, iš Šv. Antano
briežti keletą įspūdžių, kokius jo Ražaneiaus draugijos, ku
MASTEI* 13ESIGNIKG SCHOOL
parap.
Cicero.
111,:
Pranas
J. P. Krasnlcka, Perdėtta&is
praleidom toje dienoje ir a rios narių skaitlius siekia virš
Zdankus.
118 N. La Salle gat., prieš City Hali
bernai per šį laika.
poros šimtų. Minėtoji drau
Atsiaaukit ant 4-to augšto
Toliaus sekė raportai iš
Kiekvienas žmogus, dar gija Kalėdinin Tautos FonK»*
prieš Kalėdas, teikia savo ger-idan' iš kasos paaukojo 25 dol. kuopų veikimo, iš kurių pasi
biamosioms ypatoms šiokias j Lietuvos laisvės reikalams, rodė, kad kiekviena kuopa per
Dr. G. M. GLASER
bei kitokias, didesniam atmi- i Kad aprašyti tos draugijos is- paskutinius 1917 metus yra ga
PRAKTIKUOJA 26 METAI
nimui, dovanas, kad ta ypata, t ori ją, reiktų daug poperos pa na daug nuveikus ir narių skai
Gyvenimas ir ofisas
turėtų savyje ilgą atmintį, j švęsti.
Trumpai pasakysiu, ėitjuaaugėjus. Nekurios kuo
8149 So. Morgan St..'Kerte M St.
:
CHICAGO, ILL.
pos
per
tuos
metus
įsisteigė
Tokiais apdovanojimais dali- kad ši moterių draugija buvo
Specijalistas
savo
užeigas,
kuingynėlius,
gi
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaiky
jos visi tarp savęs toje dieno-j pamatas šios lietuvių kolonijos
Taipgi Chroniškų IAgų
šiais metais visos ketina dar
OFISO VALANDOS
Je«
j ir josios pasidarbavimas atIki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pist
dahgiau
veikti.
Musų kolonijos lietuviai i nešė daug vaisių vietos para
ir nuo 3 iki S:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas
Duota inešimas, kad po Aps
katalikai
TŠO suteikti' pijos pagerinimui,
Telefonas Yards 687.
kričio
susirinkimui
turėti
pa
nuo savęs K. ,. • ių dovanų
Lai būna didžiausia garbė
;•:•
ruoštas
paskaitas
ar
referatus,
ir savo d\; -!•
ganytojui, j tai draugijai,
gerbiamam km:. J Kelmeliui,
Tat-gi, spieskitės visos mo- plačiai išaiškinant apie Darbi
«ninkų
Sąjungą,
jos
reikalingu
kuris visa siela yra pasišven- terys į krūvą ir dirbkite taumą ir, abelnai, gvildenti darbitęs nešti dvasios pagelbą vi- tos ir Bažnyčios labui.
Gydytojas, Chirurgas,
Daug darbo nuveikta — dar I ninkiskus klausimus. įnešimas
sicms parapijonams. Mes ti
AkuSerte
1920
So.
Halslc!
St., Chieago.
laukiame.
'
paremtas
ir
ilgai
gvildentas.
kimės nuo jo sulaukti dideli c augiau
Kalba lietuviškai, 'atvilkai
prisirišimą prie parapijonų,
* Raibasis Genys, j A n t S a i o b u v 0 balsavimas ir
ir rusiškai.
Valandos:
10—12 lyta; 6—•
taipgi ir mes, parapijonys, tu
nubalsuota, kad turėti paskaivakare.
Tel. Canal 4887
DETROIT, MICH.
rim nepamiršti ir prisirišti vi
x TI -i • •
T
tys ir kiti, malonėkite pranešti iiuo
tas po kiekvieo susirinki
Dr, A. R. Blumenthsl B. D.
rupmties p. I Ilekiui. Jam adresu:
sa širdimi prie jo. Tada ir
mo.
Toliaus
sekė
raportas
ko
AKIŲ SPECIJALISTAS
Vyčių vakaras.
pavesta ir surengti prakalbų
Adomas Gečas,
Patarimas Dykai
mūsų darbai parodys švieses
misijos iš surengimo maršruto
4416 B. Hermitage, Av., Chieago, U i
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
Sausio 25 d. L. Vyčių 79-ta Chieagoj ir apielinkėj, iš kurio
nę ateitį...
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
DR. M. HERZMAN
kuopa
rengia
didelį
vakarą
Malonų įspūdi man darė
m
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
pasirodė, kad dei svarbių prie
I i RUSIJOS
• Telefonas Yards 4317
Kalėdų ryte bažnyčioje mūsų art 24-tos ir Miebigan gatvių, žasčių maršruto nebuvo galima
Telefonas Boulevard 0487
Gerai lietuviams žinomas per 8(1
parapijinis choras, kuris po I. A. S. Hali. Bus perstaty surengti. Tas palikta ant to
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS.
iširimui vėl pradėjo tvarky tas veikalas "Katriutės Gin liaus. Neturint naujų inešimų,
=
Ofisas ir Labaratorija: 1038 W.'
18th St., netoli Fisk St.
tiem. Per tokį trumpą laiką, tarai", pirmą kartą Detroite. eita prie rinkimo valdybos..
VAIAKDOS: Nuo 10—12 pietq
kaip ėia pradėjo vargoninin- Po perstatymui bus šokiai ir Vahlybon pateko sekantieji
rssjm < n i i . n i r r i j j r t i
• .
ir 6—8 vai. vakarais.
Telefonas
Canal 3110.
kauti p. V. Puzaras, bažnyti- -lietuviškos žaislės. Visą De nariai.
Dr. LEONARD C. BORLAND
GYVENIMAS: 8412 So. Halsted
Gydytoiąs ir Chirurgas
nis choras pakilo ir Kalėdų i t r o i t o visuomenę kviečia atsi
Pirm. M. Mažeika, Imas
209 SO. STATE STK.
Street.
Kampas Adams gatvės.
VALANDOS: 8—8 ryto Uklat
ryte išgirdom giedant nauja lankvti, nes netankiai tenka pirm. pagelbininkas P. Vara
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų
vakarą kulis, 2-ras J . Petrauskas,
Pėtnydiomis nuo 1 iki 7 vak.
« r r;i- progą taip linksmai
mišias, kurios labai
Nedėliomis nuo 10 iki U iš ryto.
smss
35=
=»
•
žiai skambėjo. Malonus gies praleisti.
raštiniiikė M. L. Gurinskaitė,
Visus nuoširdžiai kviečia iždininkas A. Globis, iždo glo
Ii"
mininkų balsai nevienam mal
dininkui širdies jausmą sukė L. Vyčių 79-tos* kuopos,
bėjai: M. Žizas, K. Aleksiunas,
Telefonas PuUman €0
*
Valdyba.
lė. Todėl, lai būna garbė mū
organizatoriai: xV.-Mureika, J.
DR. W. A. MAJOR
Jeigu esi ncužsiganėduię« su ši
3109 So. Moriran Stre#t
GVDVTOJAS IR
sų vietiniam jaunimui, kuris
ta dčžute auĮCŠčiausios rųšies,
Pabijanskas, J. A. Globis, koROSELAND, ILL.
tai tavo krautuvninkaM tau KUC1UCAGO, iiiliUroiB
savo gražius balsus neleidžia
^ražiiLs pinigus atgalios.
Ofisas l i i i v am.liitfan Ave.
res£. Pranas Zdankus.
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1
Telefonas T « » * 6011.
Lietuvos Vyčių 8 kuopa lairudyti, bet prisideda prie
Kitas susirinkimas nutarta
Valandos:—8 iki 11 I i ryto;
iki 2 po pietų — 6:80 iki 8:80
& po piety iki 8 vak. Nedėlio
vakare.
Nedėliomis nuo 19
choro. Tokiu būdu lavina sa- Iv ' metinį susirinkimą 12 d. laikyti Dievo Apveizdos parap.
mis nuo 6 iki 8 vaL vakaro.
iki 11 išryto.
vo balsą ir sykiu garbina Die- sausio, šių metų.
Susirinki- svet., 18-th ir Union Ave., sau
« 3« '••»»»»»»«»»A»»W<
:
vą. Patarčiau vietos jauni-i me dalyvavo nemažas būrelis sio 26 d., 1919.
KfK
•Mi
mui prisidėti prie šv. Petro' jaunimo.
Daug svarbių da%m • • • - • • • •
.^^•»^»« • » » » • » » ;
Susirinkimas uždarytas su
B"11,t • • • • • • • • •
ir Povylo parapijos choro. | lykų liko nutarta. Buvo atTel. Drorar 7048
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
malda.
,
i
Kas tik myli giesmę—dainą, j silankęs parapijos komitetas,
Telefinas McKinley 8764
Pirm.
—
M.
Mažeika,
vieta yisiems yra.
j kuris užkvietė vyčius, kad
GYDO VISOKIAS LIGAS . .
UOMET tu perki ^ėžute WILSON'S CĘRTILIETUVIS DElfTTSTAS
Rast.
—
M.
L.
Gurinskaitė.
S457 South AVestern BouleTard
Valandos: nuo 8. ryto Iki • vak.
Kalėdti dienoje choras bu- j suloštų kokį veikalą rengiaFIED KAVA tu g*Li būti tikras kad gauni
Nedėliomis pagal sutarimą
i Kampas W. 35-tos gatvės
vo aplankyti gerb. kun. I. Kel į manio parapijos vakare, ku
augščiausios rūšies. Musę gvarancija ant kiek
Nedėliomis pagal sutarimą
4711 SO. ASHLAND AVKsTUsl
vienos dėžutes gali jus užtikrinti kad busite užsiganė
melį su pasveikinimu užgimi- ris atsibus 9 d. vasario, Vy tarė pasiųsti Chicagos Vyčių
arti 47-tos Gatvės,
dinę.
r
mo Kristaus. Choras sudai- čiai pasižadėjo parapijai pa Apskričio chorui $5.00, * nes
K
»
»
p y *
Hll
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii
davo keletą daineliii ir išreiš rengti puikų programėlį. To kuopa nutarė senai tapti cho
Reaid. 933 So. Ashland Blv. Ckica»o
Tr^ WILSON kavos išdirbėjiai yra taip išdirbę ka
kė linkėjimus. Matyt, gerb. liau sekė svarstymai, kaslink ro rėmėja. « Šiais metais iš
Telefonas Haymarket 2644
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinusii
va
geriausios
rūšies
taip
kad
išgėrus
pirmaji
puoduką
kunigas yra didelis jaunimo kuopos labo. Paskui nauja kuopos tikimasi daug veiki
1
JOSEPH C. W0L0N
1
jus pamatysite kad "WILSON BLEND" kava ir jus
valdyba
užėmė
savo
vietas.
mo.
Matysime, nes pradžia
mylėtojas. Po mišparų jį ap
Lietuvis Advokatas
I
pasidarysite draugai ant visados.
^
Nedidelė
atmaina
įvyko:
p
.
jau yra.
'
M SO. LA SALLE STREET I
lankė Altoriaus vaikai, kurių
Rusas gydytoiąs ir chirurgas
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 8
Tavo
grocerninkas
ja
parduodava
Raudonose
dėžu
Specijalistas
Moteriškų,
Vyriškų
skaitlius siekia porą dėsėtkų. Stankus, nutarimų raštinin
Tegyvuoja L. V. 8-ta kuopa!
Vakarais 8911 W. 22nd Streat I
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tėse, gi Mėliuose Dėžutėse yra — tai mušu geriausios
Tel. Rockwell 69t»
B
Turiu priminti, kad laike kas, užleido savo vietą p-lei
Ofisas: 3884 So. Halsted «t., Chieago
,Felėdos Vaikas.
CHICAGO,
ILL.
3
1
rūšies. Abidvi rųšis turi specijaii WILSON skoni kuri
Telefonas Drover 8808
Kalėdinių vakacijų buvo sve O. Deivikaitei. Režisierium
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiuiBsf
negali rasti rųšies kavoj.
VALANPOS: 10-—11 ryto 8—8 po
čias, klierikas Antanas Karu- liko p-lė O. Janušauskaitė. BOLŠEVIKIZMU
PALIES
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d.
Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie yra
žiškis, iš lenkų seminarijos Kiti valdybos nariai paliko tie
TA IR PBĄKOUZIJA.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
t
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite saVo grocer(nepamenu kaip ta seminari patys. Užėmus naujai valdy
—
ninko. Paprašyjcįte jo kad jį» parvežtu ju jeigu ^dar
Washingtoa, sausio 18. —
ja vadinas). Gerb. klierikas bai vietą, svarstyta nauji rei
mmętm m » '
jis neturi savo stocke.
apvaikščioti Iš Europos sugryžo senatorius
yra Amerikoj gimęs ir augęs, kalai. Nutarė
ADVOKATAS
Tam rei Hollis. Jis pasakoja, jog bolbet didelis Lietuvos ir jos kal Spaudos Savaitę.
DAKTARAS
ševikizmas grūmoja visai va
bos mylėtojas. J i s mūsų jau kalui išrinkta komisija.
t f W. WASHINGTON
/A
Husų
kuopelė
nors
nedidelė,
karinei Europai. Bolševikiz*Jiut>mo*k
nimui daug gerų pavyzdžių
1816 South Halsted Gatvė
WlLSON ^t
Tel. Central 5478
CHICAGO, ILL.
bet
yra
veikli.
J
Tautos
Ka
mu užsikrėtusi ir prancūzų
paliko laike vakacijos. Da
Ofisas
ant faridgeopito
į/j m • • • « » » ) » < i » i < i t * » » » » i « mmmm-* • • • *įį
bartiniu laiku išvažiavo į St. lėdinį Fbndą nariai suaukojo kariuomenė. Todėl prancūzų
CHICAGO
T
)
Francis, "VVis. ir ten įstojo se- $847.50. Dar mano pribaigti kariuomenė Paryžiuje nuolat
Gyvenimas, 811 W. t t r d St.
it
it
iki
vieno
tūkstančio.
Be
aTHE
WlLSON
LABEL
PROTECTS
JfąĮįįt
JĄ»l£
mainoma.
Gyventojai
prisiTaL Yards U*l
minarijon.
MO
ŽlttKLELIUS
(W.S.S.).
į m < > mm i'
Me?, jaunimas, linkim di- bejonės, kad ir pribaigs. Nu-'bijo jos sukilimo.
I š CICERO ILL

SERGĖKITE SAVO AKIS.

PUSPAIKIAMS SKŪRA.

I R . LEO AVV0T1N

•>

Dr. M. Stupnicki

Pamegsite Siti
Jusu Pinigai bus Sugrąžinami

Dr. C. Z V eželis

K

j

1

•

DR. A. A. ROTH,

9

Y. W, RUTKAUSKAS^

u

n
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CHICAGOJE.
ŠIANDIE "TAG DAY

• >

PASIBAIGĖ DARBO KON
GRESAS.

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU
' KOLONIJŲ.
IŠ BRIDGEPORTO.

Mot. Są-gos 1-mos kuopos
Iš Europos ima parkeliauti
Praeitą
penktadienį
Chicasusirinkimas.
mūsų kareiviai didvyriai, ku
goje
pasibaigė
Darbo
kongre
rie tenai mušėsi už pasaulio
Mot. Sąjungos 1 kp. laikė
demokratija. Visos sarvs'pn- sas. Prieš pat kongreso uždumetinį susirinkimą 5 d. sausio,
g*rbia sogrvitanfiM iš karės r?™> * » » P a k [ » « ^ a * » * »
š. m.
Perskaičius protokolą
Jankę karininku.. Ta daro ir m * socijahstfl baisaus trriks
Amerika. Tuo labjau Amerika
gerbia savo karininkus, nes
. j i e suklupdė savo priešininką
•ir paskubino padaryti galą
baisiam kraujo praliejimui.
Ima gryžti namo ir Clricago& kareiviai. ,luos reikia tinkamai pagerbti ir priimti. Ta
sai priėmimas visuomet suriš
tas su nemažomis išlaidomis.
Sutverta sugryžtanėių ka
reivių priėmimo komitetas. Ši
tas komitetas gali veikti tik
*4urint finansinę parama. Kad
surinkti reikalingi) išlaidoms
pinigu, minėtas
komitetas
šiandie, sausio 20 d., visoj
Chicagoje
paruošė
"Ta g
„Day," arba viešą aukų rinki
mą kaip gatvėse, taip viešose
vietose. Prie " T a g ftay* pri
sidėjo visu tautų merginos.
-Kai-kurios šiandie išeina savo
tautiniuose rūbuose. Renka pi
nigus reikalingam dalykui.
Tad žmonės paraginami čia
apkalbamam tikslui nepasigai
lėti kiek aukų.
IMAMI NAGAN GYDYTO
JAI, NETURINTIEJI
LEIDIMŲ.

mo ir padaryta rezoliucija,
kad prezidentas Wilsonas pa
sidarbuotų kaip nors atnau
jinti Mooney bylą, ir kad pas
kelbtų amnestiją visiems ka
rės metu nubaustiems politi
kos prasižengėliams. \
Be to dar rezoliucijoje pa
dėta, kad jei Mooney byla ne
imtų atnaujinta, tad ruošties
streikan. Moonev apginimui
busiąs Įsteigtas
milijoninis
fondas.
1
Ta rezoliucija padaryra kon
grese pirmininkaujant; Nolan,
kurs, rodos, yra kiek palan
kus socijalistams.
*
Bet visokie kiti socijalistų
paduoti sumanymai sukimšta
tiesiog gurbam
Nežinia, kaip į tą rezoliuciją
atsineš visa Amerikos Darbo
Federacijos organizacija.
Socijalistai visus kitus savo
sumanymus aptarė patys vie
ni kitoj svetainėj. J i e be kitko
nusprendė dar ir sovietus or
ganizuoti, pakelti streiką prieš
pravestą visoj šalyj svaigalų
prohibiciją.
VEŽĖJAI LAIMĖJO $2.

•.

. Valstijos agentai paėmė nagan įvairius gydytojus, kurie
be leidinm praktikuoja ir daro
#era biznį. Keli iš jų suareš
tuoti ir patraukiami tieson.
SALIUNŲ UŽDARYMAS
PRAGAISYS CHI«

OAGA

f- Miesto advokatas Ettelson
pranešė, kad jei ateinančio lie
pos mėnesio 1 dieną Chicagoje
bus lig vieno uždaryti visi salinnai, miestas turės-1$ milijo
nų dol. deficito.

PRANEŠTA, JOG ŽUVO, GI
DABAR SUGRYŽO.
.. Visur pasitaiko klaidų. Kituomet valdiškuose praneši
muose iš karės lauko žuvusių
kareivių skaitliuje buvo pa
minėtas ir Emil Reding, 1632
Wasbington gat., Evanstone.
Tėvai žuvusį sūnų kareivį
apverkė ir pagaliaus ėmė apsi
prasti su likimu.
Tik štai aną dieną visai ne
tikėtai sugryžta namo jų su
nūs kareivis. Tėvai savo akims
nenorėjo tikėti. Kiek tad paki
lo džiaugsmo!
Pasirodė,-kad jis porą kar
tų buvęs sužeistas. Bet per
klaidą jo pavardė buvus įs
prausta žuvusių tarpan.
Z VAIKAI IEŠKO MER&
GAITĖS.
\ Wiliiam Penn mokyklos vai
kai ieško nežinia kur pražu
vusios 14-os metų mergaitės
Almos Brinkman.
Praėjusį ketvirtadienį
po
pietų mergaitė išėjo iš mo
kyklos ir nesugryžo namo po
Utim. 1500 So. Clifton Park
ave.
v
NEŽINO, KUR PADĖJO $90.

Truck Drivers & Chauffeurs* unijos darbininkai, ku
rių esama apie 6,000, laimėjo
$2 daugiau savaitėje uz darbą.
Be to, jiems sumažinta darbo
valandos. Ne visi tuo 'paten
kinti.
PAVOJINGAI SUŽEISTA
VAIKAS/
Pavojingai sužeistas 14 me
lu John Johnson, 3054 Sheft.

7

feld ave. Jis nukrito nuo bė
gančio gatvekario prisikimšu
sios žmonėmis platformos.
BONDSŲ K L A S T U 0 T 0 J A 3
GAUS KALĖJIMĄ.
Bondsų klastuotojas Cutter,
kurs pats pasidavė policijos
rankosna, tomis dienomis gaus
bausmės nuo vienerių ligi ke
turiolikos metų kalėjimam
J o apgavystės siekia $787,<XK).
PAŠOVĖ BROLIUKĄ.
lo-kos metų Herman Ameling, 8 E. Ontario gat., taisy
damas revolverį netyčiomis
pašovė savo mažą broliuką
YVilliama. Pastarasis nugaben
tas ligoninėn. Sakoma, mir
siąs.
Tai ką reiškia neslėpti nuo\
vaiku revolveriu.
PAGAVO VIENĄ.
Du nigeriu plėšiku užpuolė
Max E. Fogelson'o krautuve
po num. 8 E. 1$ gat. Krautuvninkas pakėlė kovą. Plėši
kai jį lengvai pašovė ir išdū
mė lauk su laikrodėliais ir žie
dais vertės 1,200 dol.
Krautuvninkas tuojaus pa
griebė revolverį, jo žmona ki
tą ir danu vyties plėšikus.
Gatvėse pakelta trakšmas. At
bėgo policmonai.
Vienas plėšikas mėgino per :
lipti per augštą geležinę tvorą. Už tvoros užsikibo jo kelinės ir ten-pat jis sučiuptas su
pavogtais daiktais.
Kitas pabėgo. Suimtasis nesenai paliuosuotas iš kalėjimo.

15 aplinkės Chicagon atva
žiavo kažkoks James Cokeley.
Vienoj krautuvėj jis davė
krautuvininkui trumpam laikui palaikyti 1 $90.
•
Paskui vaikščiojo po miest%. Dabar nesuranda ir nežiBO, kokioj krautuvėj jis pali-: PIRKITE KARĖS TAUFY*
feo mro pinigui.
|MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

iš praeito susirinkimo, sekė
raportai.
Pirmiausia delegatės iš Ap
skričio susirinkimo išdavė ra
portą. Vienas i š -svarbiausių
nutarimų buvo, kad Apskri
tys rengs agitatyviškas pra
kalbas po visas lietimų koloni
jas, taipgi tvers kuopas kur
dar nėVa, kad tuomi padidinus
skaitlių narių mūsų organi
zacijos.
Delegatė iš Katalikų Vieny
bės pasirinkimo išdavė rapor
tą.
Apart kitų svarbių da
lykų pažymėjo, kad Katalikų
Vienybė įsteigė visuomeniškus
kursus, kuriuos turėtų lankvti
kiekvienas
katalikas.
Tiekursai yra laikomi Apveizdos
Dievo parapijos , mokyklos
kambariuose, panedėiio vaka
rais. Butų geistina, kad sąjungietės naudotus proga ir
skaitlingai lankytų tuos kur
sus, kad tuomį plačiau pažin
tų ir suprastų mūsų tautos
reikalus.
Komisija
del
sužinojimo
svetainės pranešė, kad svetai
nė yra paimta dei vasario 27
d., 1919 m.
Svarstyta kokį vakarą reng
ti, bet del galutino sumanymo
nutarimui atidėta sekančiam
susirinkimui.
Komisija del to vakaro iš
rinkta iš sekančių narių: A.
Valančiimaitė ir, M. Overlingaitė.
Perskaityta atsišaukimas iš
Centro valdvbos kaslink naš*

MM

MM-MMi

1) įenctrai su L. K. &. A.
Są-gos 101 kuopa surengti di
delį pikniką — išvažiavimą.
2)» Per metus sulošti ma
žiausia aštuonis veikalus, gi
mažiausia keturius didelius.
3) Kiek tik galint daugiau
darbuotis Bažnyčios ir tautos
labui.
Tai-gi L. Vyčių 4-tai kuopai
veliju kuogeriausio pasiseki
mo tame šventame ir prakil
n i a m e darbe. Kad jinai galė
tų šimteriopai daugiau nu
veikti šiais 1919 metais, kaip
nuveikė praeitais metais.

/

<•

Tarnaujant Pagamintojui
ir Naudotojui.
•

Gyvulių Augintojai Nori
— Augič!autiŲ kainu, kokias jo gyvuliai
atnei
—

i

Užtikrinta

Mgios Naudotojai Nori
r

— Mėsos pagal žemiausią kainą, u i ko
kią tiktai galima pirkt!.
— Pastovu pagaminimą, lygiai žiemą
kaip ir vaearą.

rinks per 12 mfineciu į

—

metus.
— Pardavimo išeigas iitisai visa pasauli.

Distribtffclja, kuri pristatys m*sa
šviežią, skanią, saldžią Ir geriausia
me stovyje.

Vyčių rėmėjas.
I š DIEVO APVEIZDOS PAR.

^

'" -

—

Šiuos d a l y k u s A r m o u r ir C o m p a n y g a l p a r ū p i n t todėl k a d A r m o u r
o r g a n i z a c i j a ž i n g i a v o eile, s u t a r p t a u t i š k a i s p a r e i k a l a v i m a i s .

rlgeratorių-vagonų. Neigi jos y r a eulaiko
(Tąsa aukotojų surašo).
Kuomet Armour pradėjo perdirbinėti at
mos nuo užlaikymo saVo filljinlų ptatrllikusias dalis gyvulių \ parsiduodančius
Po 5 dol.:
priedinius produktus, farmerys pelnijo, nes
bucijos stočių.
O. Ivanauskaitė, C Čaglis, P.
tuom^l buvo galima apmokėti j a m už
Dalykas mat yra tame, kad Armour and
Kalvis, J. Remeikis, P. JodČ1ELA GYVUU, | vieta vien tiktai už
Company
p e r m a l d a m i , kad nacijonalls biz
'
m
ė
s
a
,
kailį
ir
lajų.
O
kadangi
priediniai
zevičius, V. Bukauskis (3 syk
nis negalėtų būti " v e d a m a s kitaip, k a i p
produktai aUyglna diktoką dalį produk
aukojo), L. Bronsulaitė, P.
tiktai ant nacijonalės skajės, PABUDAcijos lėšų, tai naudotojas moka mažiau
už mėsą
VOJO šituos vagonus ir p a m p i n o reika
Mockus, A. Močius, M. Buivylingus pardavimo pragumus. T a sistema
das, J . Mileris, J . Pajotis, J.
Kuomet Armour and Compay pradėjo
yra kilus iš reikalingumo, ir, idant suteikti
Kubartas, J . Grigalionis, Z.
būdavot! refrigeratorius-vagonus a n t didė
patarnavimą, kurio nuo jos ' tikimasi, ]i
jęs
skalės,
šviežia
jautiena,
kiauliena
n
turi operuoti savo visatoj. .Ji negali būti
Navakas, J. Smulskis, J. Žu
aviena tuojaus tapo prieinamos visuose
tobula,
jeigu bus kur-ranka-kur koja, a r b a
kas, F . Šimaitis, I. Butkus, K.
sezonuose ir visuose naudojimo centruo
po išsklaidyta manadžeryste.
N e t pati
se.
Ir su Armouro fUijomis, kuriose
Gaižutis, J . Grisius, J. Rau
biznio ypatybė yra t a m priešinga.
laikoma užtektinai maisto, idant padarius
donis, K. Meškis, J . Čiapas,
jas nepriklausomomis nuo geležinkelių, ne
Laikas, ir didžiausia k o o r d i n a c i j a bei
V. Cilevičia, E. Bogviliutė, F .
pastovumo, ir galinčiomis išskirstyti sulyg
tobulumo, yra pirmiausi reikalavimai pa
krautuvnlnkų reikalavimų, gyvulių augin
Freitikaitė, J. Baubkus, Pet.
sekmingam vedimui maisto produkcijos. To
tojai turi padrąsinimą, kad tikrai galėsią
Briedienė, I. Šliažas, V. Vasikiose
aplinkybėse tiktai vienas būdas te
parduoti, o naudotojai yra užtikrinti gausią
gali butl atsleklmul augščlauslo jalpsnlo
liunaitė, K. Apolskaitė, O. Vinuojatinį pati kėlimą mėsos pristatymą,
tobulumo, o tuoml būdu yra—daryti taip,
selgiutė, A. Benaitė, Z. Bar ti
' ' N i e k o tokio nėra, kas galėtų sulaikyti
kaip Armour ir Co. daro: su prisirengimu
kaitė, M. Gaičiutė, I. Grimibile kokią P a c k i n g kompaniją nuo bū
ir persiuntimo pragumais, po viena rimda
vo
ji
mo
ir
operavimo
savo
nuosavų
reftal-plačla
manadžeryste.
nas.
K. Jutelis 8 dol.
Po 4 dol.: A. Kalbsteklis, P .
Streikus.
Po 3 dol.: .V. Briuvis, L.
'Neparduok savo Liberty Bondsų
Gurickas.
Po 2 dol.: V. Daunis, St.
Nes jie y r a g e r i a u s i s i n vest m e n t a s p a s a u l y j e .
Pranckevičius, V. Volteris, B.
Micins, A. Budieckienė, lū.
Rasiulis, F. Vaitiekaitis, I. CeUnited States Food Administration Lieensc No. 96901
panonis, J. Miliarickis, A. Sa Reikalinga pardavėja merpina, turi
^
_
__
mokėti Lietuviškai ir Angliškai kal
vickis, V. Kalesniekas, A. Jan bėti, yra gera proga. Atsibaukite tuo
kauskas, V. Gerdžus, M. Bai- jaus. Grossman and Bergman, •
norienė} T. Poškicnė, A. Stan
1227 So. Halsted S t
kus, A. Lilinas, J. Raudonis,
ANT PARDAVIMO
200(1 W. 38 gatvė, 7 Ir 5 kambarių,
0 . Žemetskienė, 0- Daugirdie ši imu šildomi namai $2200 ant l e n g - /
•
*
vu išlygų.
McDonnelI. 2630 W. 38
laičių, kurių motina buvo są- nė, V. Šniukšta, U. Bruverie- gatvė.
A t d a r a n u o u iki u kasdieną.
jungietė, kad juos sušelpus sa nė, M. Auginsienė, B. Lctš* Ncdėliomis.
vo aukomis.
Nutarta paau kausknitė, S. Vilitška, N. N..
ANT PARDAVIMO
48 PI. arti Wallace,. didelis, n a m a s R o m e Blend
tesimų
koti iš iždo *;> dol., taip-gi na J.- Milašius, J. Vaisulis, Špi- $250
casb, kitus ant išmokesėio $2200 pardavėjai
Ir
daug
rės sumetė keletą dol.
Pui kauskas, J. Guišiš, P. Kuka- McDonnelI, 2630 W. 38 St.
krautuvių parduoda tų
pačia kavų pp S5c.
kus apsireiškimas, nes paro nauskas, V. Bražinskas, .;.
KETURI
SPECIJALIŠKUdo, kad sąjungietės
atjaučia Rindogas, M. Jutuzis, M. KuRiešučių Sviestas
GERIAUSIS
OOOOA
MAI ŠIOS DIENOS.
DAIRr
padėjimą netik savo sesučių proųis, M, Jatužis, V. Pikelis,
Labai
geras p o
SVIESTAS
Geriausia B a n k e s
Garsaus Swiss sudėjimo
sulyginę su ą m
sąjungiečių nelaimėj, bet taip- M. Liubiitiutė, A. Bruožis, A.
bcnt,kokia, 1 / 1 0
laikrodis.
;;i ir jų našlaičius. Dar ap Spolevičienė, M. Žagunas, A.
H svaro
»^U
Tikras E x t r a flat
moderniški
laikro
svarsčius kuopos bėgamus rei Langalis, L. Rubaitis, K. Judžiai, 14 k a r a t auk Geriausias Storage Sviestas, svaras už
kt. Ins, susirinkimas tapo už sius, D. Karvelis, G. Malinssinis, turintis 12 rubies TIKTAI $10.00.
WEST SIDE
1836 Blue Island av 1510 W.Madi3on»t.
IfORTH SIDE
dari vas.
kienė, D. Čepelis, I. Narušis,
Labai puikus sidab 1644 lV.Cbicago v v. 1217 S. Halsted at.
406
WJ>ivisloa st.
rinis, labai reikalin 1378 MJlwaukee av. 1832 S. Halsted st.
SOUTH SIDE
720
W. Biorth av.
Ši kuopa nors mažutė, bet J . Blankus.
gas,
užsisuka
kas 3054 Milwaukee av. 1818 VV. 12th st.
3032Wenthwortb a 2640 Lbicoln av.
aštuonios'., d i e n o s , 1045 Milwankce av. 3102 W. 22nd st.
3427 S. Halsted st.
Lietuvos laisvės ir Bažnyčios
Po 1 dol.: A- Vilimas, K.
titkai $10. Geriau 9419 W Vnrtii ST 2830 W.Madlson st 4729 S. Afdiland av 3413 H. Clark st
3244 Indiana mr.
sias laikrodis, kuris
reikaluose pralenkė vietines Norvaitis, M. Meškelis, V. Zipuikia^ rodo laikų
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dideles draugijas.
levičiaV P. Petrauskis, O. naktį a r b a t a m s u m e .
Itadiant Lutninaus iš .nikelio tiktai
Kuopos korespondentė.
Žilinskaitė, M. Bertašaitė, O. $6.50. DYKAI labai gražus lenciūgė
lis, gvarantuotas a n t 20 metų su už
Brucaitė,
M. Zaplaitė, M. sakymu,
jeigu iškirpes prisiusi šj paIŠ DIEVO APVEIZDOS
f;arsinima
bile iš vienų iš tų, trijų
Šmokštienė, A. Mockaitė, M. aikrodžių. su Labai
gražus moteriški
PARAPIJOS.
Chicago, 01. i
branzeiitiniai
laikrodžiai.
visokių r u  I 5315 So. Ashland Ave.,
Vaicekauskienė, O. Sedlecka, sių TIKTAI $6.00.
Jeigu po apl aikymul vieno iš šitų
Sausio 9 d., 1919 m., L. Vy J . Blankus, A. Yaleckienė, R. branzalietų
nepatiktų,* jūsų pinigą*
§ rw\ •
Taisome, tepliojame" ir darome
čių 4-ta kuopa laikė metinį Živatkauskienė, V. Barauckas, bus sugrąžinami atgalios.
^
I s U S O i T I C n a u 3 u s automibUius. Lietuviai kroipsusirinkimą. Susirinkimą at- A. Kanstelis, K. Kizas, J . Jo
R. P. NOVELTY CO.,
|
* * * " ^ ^ ' a * * ^ kites prie savų žmonių. Taippat turi116 Nassau St. Dept. G. E
tidarė su. malda vytė, A. Frei- vaišas, M. Povojaitė, M. Klin= me ant pardavimo Tirsero Limousine Karą.
New York, U. S.
tikaitė, senoji raštininkė, nes čevičienė, U. Majauskaitė, A.
iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiHiiiiiiii;iiiiiiMitmiiinmiiiiiiiiiiniiniinniinnfr
pirmininkas neatsilankė. Per Jasiunienė, P. Ęudakienė, P.
skaitytas praeitų metų proto Budginaitė, A. Galdikas, O.
kolas ir visų priimtas su pa Krakoniutė, L Paliulis, A. Gej#&to
DIDŽIAUSIA Į jTUVjjįy KRAUTUVE RHICA60JE
dėka raštininkei. Paskui vy naičius, V. Matuzas, A. Puzatė, p-lė Abromaitė užėmė pir raitė, I. Malijošaitė, E. Bene.mininko vietą. Išduota ir iš vi6aitė, B. Jazulenas, Ą. Bu.
klausyta visokie raportai. Po dreckienė, A. Savitskienė, A:
Petkaitė,
A.
Kasparaitė,
•!.
to naujoji valdyba užėmė sau
'.
Puoskaitė,
S.
Kasparaitė,
L.
paskirtas vietas.
)
Nauja išrinktoji
valdyba. Balinskis, M. Mukas, J . Ži
4-tos L. V. kuopos yra sekan linskas, E. Bainilaitė, SimoncP4U62, OjilBEN KONCBKT1NA
\
ti: dvas. vad. kun. Ig. Alba- vičienė, A. Zifas/ J . Smaikis,
vičius, pirm. p-lė Abromaitė, A. Jukutis, A. Bruožis, J . IvlaNEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
tijošius,
P.
Takurienė,
J
.
Lupirm., pa. Stasys Šimulis, prot.
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
košaitė,
A.
Budreckis,
K.
JuParduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
rast. A. F . Augustinas, fin.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
rast. p-lė P. Freitikaitė, iždin. zulienis, P. Šematienė,
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubiPetras Varakulis, režisierius
•(Pabaiga bus).
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Aleksandras F . Augustinas,
koncertinhj geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų,.kokių tik reikia. Dir
korespondentas Jonas R. Ma Paieškau savo tetos Barboros Auksorikes, ji d a b a r y r a Tedus, jos p a 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
cas. Be tų, dar išrinkta va vardes po Tyrai nežinau. JI paeina
muzikalįšku8 instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
"
v 'it
i'
karų vedėjai, žaislų vedėjai, i i K a u n o Oubern.' Raseinių Pav.
centų *įrasaženklį gaus kataliogą veltui.
»
Tenenių P a r a p .
Ausbikavo
Sodos.
knygininkai ir kiti, kurių pa Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati
k a s apie j a žinotų meldžiu atvardžių nežinodamas, negaliu arba
sižaukti sekančių adresų.
paminėti.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Ona Gedmmtalte
Svarbesnieji nusprendimai
po Tyrui Dlmskiene
Telefonas: DROVEIi 7309
8.
WeUs
Str.
Ohicaao, DL
metų programai šie:
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ARMOUR^COMPANY

i

i

69c

Į

32c

,

'

tai

55c

»

*»

A. T. BIELSKIS BROS. ^

.

Steponas P. Kazlawski

\

