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Anerongsa, uosio 25.—Bu- 
vęs vokiečių kaizeris vietoę 
pilyj turi naujų užsiėmimų.

NUO BLOKADOS MIRĘ
500.000 VOKIEČIŲ.

ŠIANDIE PLENARĖ TAI
KOS KONFERENCI

JOS SESIJA

BOLŠEVIKAI GALABINA 
VISUS KALINIUS

PASIBAIGĖ STREIKAS 
PRIE VYRŲ DRA- 

BURIŲ.

Bus aptariamas tarptautinis 
darbininkų klausimas.

BOLtEVIKAMS IMA
NE8I8EKTI.

Aian- 
pleiiurė 
sesija.

jonų dol. arba L3-4 nuo-

REIKALAUJA 40 VAL.
SAVAITĖJE.

korporarijtu Buvo norimu nu- 
žesne# kompanija# išpirkti.

ATRASTA NUŽUDYTA 
MOTERIS.

PetrogTadų pasidalint krimi
nalistai.

BUVĘS KAIZERIS TURĮS 
UŽSIĖMIMĄ.

Tuo tikslu ruošiamas bilius 
• legislaturai.
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Washington. -nu#i<>

taikos konferencijoje

i

METAI-VOL. IV. No. 21

{ILLINOIS VALSTIJAI GA-Į KINIJA STOJA PRIEŠ iPERMAĖAI BUVĘ PELNO. 
MINAMI KONSTABU _

LARAI.
Swift imas dalgiau algos ui 

Armoura.

\Vasxington, -uu#i<*

■M

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ EINA ANT VILNIAUS.

NEGI JAU MONARCHIJA PORTUGALIJOJE?

MADRIDAS, sausio 25.— Portugalijos sostinėj Lisboooj

KONFERAVO SU ZVEICA- 
RUOŠ PREZIDENTU.

MORRIS IŠKELIAVO It 
TOKYO.

kalų.

KAINA O CENTAI
PRtCE “ CENTS

Bolševikai
6,500 BOLŠEVIKO PAIMTA 

NELAISVĖN
Portugalijoje paskelbta 

monarchija

Springfield. III., sausio 23. 
— Vietos legislaturon gami
namus paduoti bilius, knd val
stijoje suorganizuoti kon#1 >t liu
la ru#. ty. raitų vul-tijinę |#di- 

'ciją, kokia lietuviui papra-tai 
■vadinu ""kazokai#”.

Tokie kon-ttibtilanti gyvuo-
PARY2IUS. sausio 23 — Iš Kauno, kur laikinai apsistojusi ja valstijose N<-« Yorko. 

Lietuvos vyriausybė, vakar apturėta žinių, jog lietuvių ka- !*enn#ykūnijos ir T<-xu#e. Ai- 
riuomenė baisiai sumušė bolševikų kariuomenę arti Kašeda- tos valstijos pasekė Kanadą, 
rių, tarpe Kauno ir Vilniaus. kur senui gyvuoju niiut p>>y-

Bolševikai panešė didelius nuostolius. Lietuviai paėmė /’j“- 
nelaisvėn 6,500 bolševikų. 1 )«• r4z« esi tsL*ei ■ • IraaMtft vraast 1

Lietuvių nuostoliai nežymus.
Dar pranešama, kad lietuvių kariuomenė pasekmingai va

rosi ant Vilniaus su tikriu atsiimti savo sostinę nuo bolše- 
Mflto------------------------------------ ---------------------------------------

Darbininkui j konstubulnru# 
atsineša su neapykanta. An
tai Pcnnsylvanijoj konstnbula- 
rai kuone visuomet j«anaudo
jam i malšinti tlarhininkų
streikus, Už savo žiaurus 
darbu# jie ir jmvndinti 
tokai*”.

rojalistai paskelbė monarchijų, anot telegramos iš Velene*. SENATAS PASKYRĖ 
Dideanė dalis Lisbonos garnisono parijo rojalistų pusėn. MILIJONŲ DOL.

Kuone visa sostinė Įau rojalistų . ______
Ii Londono pranešama, jog bnvųs Porta*alijo* karalius | disktuUo*.

tenai, tad apie jo iškeliavimų bara neteisingos :

Dažančio o i a.

ESTAI NEVA PAZMŲ 
TROCKĮ.

Tokia žinia paskleista iš 
Liepojos.

Bule, sausio 23.— Vakar 
čia gauta iš Liepojos depeša, 
kurioje sakoma, jog estai Nar
voje ir apylinkėse ne tik bol
ševiku kariuomene sumušė, 
be* ir. patį Trockį paėmę ne- 

• laisvėn.
Bet patvirtinančių žinių ne

gauta.
Toliau# depešoje sakomu, 

kad, įsimaišius suomių ka
riuomenei, bolševikai išblaš
kyti kaip iš Estonijos, taip ir ! 
iš Livonijos.

Paryžius, sausio 24.—Vakar 
prezidentas \Vil#ona# M urato 
romuose konfrravo su Aveica- 
rijo# prezidentu Ador.

Yra žinoma, jog Avcicnrija 
darbuojasi, idant taiku* kon- 
fereneijon butų įleista# ir jo# 
atstovą#.

Sako, nor# Aveicariju neda-j 
lyvnvo koriję, bet nuo karė# 
nukentėjo. Ir karė# metu yra 
atlikusi laimi daug prakilnių 
darbų, surištų ypač su nuken- 
tėjusių šelpimu.

Tai viešieji reikalai. 
Aveicarija tnri ir savųjų

Archangelskas, sausio 23.— 
Ties Ust Padenga bolševikni 
vi# dar apšaudo amerikonų 
pozicija*. Amerikonai jiem# 
atsakinėja ra anuotomis.

Bet bolševikų pėstininkų 
užpuolimas neįvyko. Matyt, 
ar jie bijosi, ar ga! ne#tupėjo 
susitvarkyti po apturėto smū
gio sausio 19 d., kuomet ame
rikonai atmušė jų užpuolimų.

Rusai valstiečiai pasakoja, 
jog sausio 19 dienų bolševi
kai neteko 500 kareivių už-j 
muštų ir sužeistų. Daugelis 
sužeistų palikta ir tie rašalo.

Amerikonai turėjo nuostolių 
apie 60 žmonių.
Tikras vargas bolševikams.

Pranešama, knd bolševikai 
tikrai jau rengiasi apleisti 
Petrogradu. Viskas iš miesto 
kraustoma ir išvežama j pro
vincijų.

Šakuma, dnr, jog Trockis 
savo kari-# stflVeinę perkelių# 
į Nižni-Novgvrodą.

Bet jxxlraug pranešama, jog 
gyventojų sukilimai prieš bol
ševiku# kasdien didėja.

Vargus jiem#. Bet ir gera"!

Pagalinu senato* balnų didžiu
ma priėmė bilių, sulig kurio 
skiriama 100 milijonų dok ba
daujantiems Eurojios gyvento
jams.

Tą bilių pirmiau buvo pat
virtinęs želiu xny#i# kongreso 
butus.

Biliaus reikale per kelia# 
dienas senate sekė karčios di
skusijos. Buvo pri kaišia jonui 
odministracijai visokių nebo
tų daiktų ir sąryšių net ra 
gyvulių skerdyklomis.

Tevian# šalies administraci
jos šalininkai senatoriui gavo 
viršų.

Londonas, maumo 23.—Tau
tiškoji generole darbininkų 
federacija, reprezentuojanti a- 
pie milijonų vyrų ir moterių, 
rasirinkitne padarė rezoliucijų, 
knriųja reikalauja 40 dai K. 
valandų savaitėje.

BKATTY BUSIĄS PIRMA
SIS LORDAS.

23.— 
Vietų* Kinijos agentai pu#ke|. 
bė. jog Kinijos atstovybė tai
ku# kongrese pareikalaus. kad 
butų jmduryta revizija sutar
tie#, padaryto* tarjw Japoni
jos ir Kinijos 1913 metais.

Anot Kinijos, ta sutartie 
yra lygi Brart-I.itov#ko ir 
Bm-liun-to sutartim, kuomet 
stipresnis išnaudoja silpnesni.

Tų 1913 inctni- sutartį Kini
ja jmt virtino su prievarta, ne# 
buvo pastatyta# Ja|M>nija# ul- 
timutumns.

23.
^Kongreso tarpvnl-tini# pn-ky- 

Im— komitetą, ir tok—nini ve
da tardymu# gyvulių skerdyk 
ių reikule.

Užvakar būvu išklatisinėju- 
ma# vienu- iš |M-nkių didžiulių 
""parker’ių” Ūmi# F. Naift. 
Suilt &' <’•». pn-zid-n
tu*.

Ir šitas priešinusi, kml gy- 
• viiliii skenlyklo- turėtų (M-rviti 
vjrian'ils-# kontrolėm Užgy
nė. ka<l skerdyklų# butų tun-

| jusiu# daugiau jirlito kūrė# 
i metu vyriunsyliės priežinroji*. 
Ikaip kuomet nor# pirmiau. 
' Swift pasakė, kml praeitais 
metais jo kompanija turėjusi 
pelno tik piiM- liek, kiek iiž-New York, aau#i<> 23.—do

nai pasilmigė 33.(100 rulisiu- l""™1“-
vių streiko* prie vvrų ir vai- ■ I’nsisakė. jog ji# is koni|ia- 
kų drabužių. Streiku* tęsėsi į *•“ tūkstančių du).
3 im-nesiu, ir darbininkai lai-'“1’'1’?
mėjo 44 darbo valaiulas savai
tėje. f

PANAIKINTA ORU LAK-
STYMO SUVARŽYMAI.

!— vienas 25. kitu- 35 tukstan- 
i čius.

Armour’u# ūmini buvo lin- 
dijęs. jog iuių# algų# iš savu 
koni|iunijos tik 25 tukstančin# 

■ per metus.
WMHė|0ĮB. .. mumo 23,— <S*ift & Co. įstaiga peruiui 

Karė# metu civiliam* laku- išviso turėjusi pelnu 21 mili- 
nam# buvo uždrausta oru 
skraidymas. Dabar tų suvaržė- šimčių. Gi 1917 metais įstaiga 

buvus pelnijnri 3J8 nuus.
Aitu kompanijų jmt metu# 

‘npit- 1.7041.000 dol. išleidžia į- 
; vairias njšies paskelbi maras.

Rųayse komjuinija šiandie 
turinti 250,000,000 svarų kiau
lienos. Didesniam mė#o# ištek
liui nesamu vieloa.

Swift pripažino, jog šiandie 
mėsos kaina peraugšta. Ir to
kia kaina tęsis gnl dar koletų 
mėnesių. Bet kuomet kaina 
im# pulti, tuoim-t k<-iu|unijos 
inventorių# <lnng nukentėsiu#

Londonu, sauuio 23.—Prin-* 
cesė Patrieia of Connauglit, 
artima. Anglijo* karaliau# gi
minaitė, išteka už papnutu 
vieno karė# laivyno ofirierio 
llamaay.

Karalius išjiradžių tuo atsi
tikimu buvęs susirūpinę*. Bet 
dabar aitrinu.*#. Ne# Patrieia 
atsižadėjo vi-okių karališkų 
titulų.

Apleizdami Petrogradą bolše
vikai žudo kalinius

Paryžius. sausio 23. 
<lie įvyksta antroji 
taiko# konferencijos 
kurion bus įleidžiami ir spau
du# atstovai.

Sulig paskelbto- vyriausios 
ImylMt# programos, pirmiau
sia liu# uptariunui tarptautinė 
darbininkų įstatvimlavybė nr- 
l»a tvarkymas.

Sulig seniau pn-kellitų in- 
strukrijų. kiekvienos atskiro# 
tautos atstovui tuo tikslu nnt 
rašto induos nuo#aviu# litine 
klausime sumanymu# ir pro
jektu#.

Konferencijų šiandie sesijo
se ta<># sumanymu# priims ir 
jnos sutvarkyti ir peržiūrėti 
paves nuskirtam komitetai. 
Aitas savo keliu paskirtu lai
ku imkvie# darbininkų atsto
vu#. juo ištardy* ir sureda
guos vienų projektų, kurį pas
kui |mvc# pieną rei sesijai per
žiūrėti. iM-rdiskiisimti ir pri
imti.

Tai viena# iš svarbiausių 
taiko# konfenmeijo# įlarhų. 
Ne# kuomet visų šalių darbi
ninkai bu# apdrausti kuoge- 
rinusioinis darbo sąlygomis, 
geromis užmokestiini#. kuo
met ji«< Ims ajainiusti ligose. 
ncltumčMv ir senatvėje, tuomet 
ir visa taikos konf«*rt*neija Iru# 
|m#okmingn ir pavykusi.

Ne# nuo darbo žmonių pri-

Geisingforsas, #nu#i<> 23. — 
Ihdšetikai npleitlžin Petrogra
du. Miestas |*ivesta# plėšikų 
gaujomis ir didžiausiem* kri
minalistams, katrie visa* lai
ka# sėbravusi su liolševikais. 
Tie kriminalistai šiandie mie
stų (aisidnlinę į dali# pasek- 
inrngvsniam jo apiplėšimui.

Apie tni praneša rusų laik- 
tašlis Russkii Laidok.

Bolševikai gah-ntrokčial* 
kraustosi iš mi«*#t<i. Visokiu* 
brangesniuosius daiktu# iš 
privatinių namų įminiu ir .ve
ža arba į Maskvą arta į Nižni- 
Nuvgorodų.

Iškraustomo# ir iš mnzėjų 
viso# liekano#.

Bet luilšerikai, apleizdau?*^ 
miestą, nepalieka savo kalinių ’ 
ir internuotų žmonių kieno 
nor# priežiūroje. Paeiliui vj- 
sus juo# galabiiui. Tų kalinių * 
ir internuotų žmonių namiš
kiui. vaikai paliekami be jo
kio# gloIlOs.

Suareštuota* Krilenko.

Suomijoje gauta žinių, jo*, 
kilposna jiapuolė praporščiką* j 
Krilenko, kituomet liovę* vy> 
rinusia# folševikų armija* ra- 
da-.

Ji# šaipo rolę lošdamas me- 
friOM* rmn IvmcnArti

džiulės gyvulių skerdyklų J 
kom|Muiijo# Imvo sumuuittsio#

------------ susijungti vienon didelėn kor-^guli visa imsaulio gerovė at<-i-
Berlynas. sauzio 23.—Vietos jioracijon. Tai Imvo tai# lot-' *yj<*. 

valdžia praneša, jog nuo 1916 kais, kuomet įstiigtn plieno* 
in. rudens ligi 1918 metų pu- 
baigos nuo talkininkų blokn- 
dos minę 500,000 civilių žmo
nių de| linkmuo maisto truku-

Bui ir daugiau reikalų.
Be darbininkų klausimo 

Bet tas sumanymas neįkuny-‘šmu liu 1»n# dar aptariamu# ir 
tn. n*1# turu tikslui jt# nd»nrn klausimu#, kn# yru kalta# už 
pan-niiamit# finansais. eitų karę ir ta# visu# įvykti-

■ siu- pragaišti# ii kn- nž tni 
puri atsakyt i.

Bii- tnipput svnrstuuui npie 
Itio-tų ir lundt-nių kelių #u- 
tnrptnittinimų.

Lenkų atstovai Paryžių'e.
i ("ionni iitki-linvo lenkų at
stovai iš Lietuvos ir Baltinsi- 
jo#, kur šiandie veikia ni.#ų 
1>olšcvikai. Jie ėin tniko# at
stovam# praneš apie liolšcvikų 
pil.tadarylM-.#, jmminėtoso 
lyse veikiama#. Ir prašys 
duoti |Migi-ll>ų tų šalių gyven
tojams.

gino ineiti gen. Krasnovu ka
riuomenė# tarpan ir ten tarp 
kareivių platinti savo propa
gandų.

Tačiau buvo jmžinta# ir ra- 
areštuota#.

Vitkui išryto netoli Munici- 
pnl pier. Chicagoje, gatvė# pn- 
šalyj atrasta punėsta nužu
dyta 56 melų moteriškė, Miss 
JoKepIiine McDonald, 636 Bar- 
ry avė. Sulaužyto# kojos 
rankos sutraškinta guliu. 
Krepšiukyj utra-tn 25e. ir ro
žančių#.

S|M-jamn, jog jų kur nors 
l-u# suvažinėjęs automobiliu#. 
Automobilistą# jra to bu# jų 
nuvežę# netoli prieplaukos 
(pier) ir pametęs. knd tuo bo
du a|>«i«augoti tos Imisios pik- 
larystės susekimų.

Detektivai nušilę dnrhuoja- 
4 surasti to įtaisau# darbu 
siūlą.
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Perkelkite savo pinigus j Univenai Statė Bankų. 
Jeigu laikote kur kitur, tai palikit mums savo knygu
tę, o męs pinigus perkelsime—tomistai nereikės gaišti 
nuo darbo. Nelauk ilgiau, padaryk tų šiandien.

Teh-g. atilos uesciiiii prau-šė*. 
i ui militari* A vedų pasiunti- 
t vl,ė. vi*-ši'-ju*i kokj laikų l.ie- 

ivoje. išrado reikalų atsiųsti 
iriuoincnė* j Lietuvą ir ap

nlis. 
|.<etUV«, 
II liti* > ’

pri<£ 
» ve*
UŽi-

In:
vi lir.
s)*m j 

talijų* M-ikėjų,
savo iit-i<iuvibių 
■ilmlam*.
dnlair gal-'tiim<

i • .šelpti mų* mi.i-tiu^.
iavu-iti* į svetimų žemių 
i.i ,. ibi naujoji im;» v.il 
veikiai >u*«iptė*lų ir Inu 
liepi igttiuiĮ !•-• m-lrt-svy

*7

DRAUGAS

“DRAUGAS”
Ltnn AMUI DAII.T 

PvbUahrd Haity Wrr^4 Han4a,« t>> 
DRAlGAb PIKMMIIMG <M'm luc. 
IMK) W Uita M . • t»i«»» llUmui

TlCnMta OF SL tWCfUFnO*t 
Oo» Taar  ............................. IJ* tl
• n Montba ....................................... 13 « *>
Tbur»4a>'<« Editi«*« ...................... t.” o*

At 2c A <X>FY
Adnrrttežni: ral»^ *« a(«|4h atk«i

ne* ir minrtinn lubinu valdžių 
-u vnldoinnisiai-i. finiirlicn 
l'.elgai labinu myli savo vv- 
i.ausylię i ni p.tvj»aryj* 
1P1I metij. l‘u-j . liktų natų 
1 ėmiiiins ir ntsitoliniuiM 
I', |ie..ill miša

LIETUVA IR ŠVEDIJA.

Į
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LUTI VH. K.V1.VI JKt IIIIMLV4II* 

“DRAUGAS" 
Llaa kasilH-uų iš*K,rn* n-.l- l.l.-ulu

PnUd'MlJLVros KAMAI 
Malama ............................................. !*•*
Pusai metų........................................I» ai

Praaumar*1* inuka-i Ukaiao. t-*'- 
kaa skaitliai nuo u-*ira*> įo du nu* 
ar ano Naujų Malu. N ori s t |*o»,, 
•ytt adra*a rtrad* rr-kta ,ui»na*i ir 
aa -a uili*->-*. P-a . u <vr, . <* ■ 
ai 'ApcrKual krušoj* ar oapr. > 
1 ec> ot.lrn" arba Hl*4-i>t b'a-cu- 

. « -t-iml« tal'ka
Kardinolas Gibbons 

ir svaigalu už
draudimas.

i 
Į

■.'liti mii.'-ų tėvynę nuo IhiIm.- 
v.kų,

Tn žinia yra supinta iš <lv>v- 
jų irt*v<-ik hgių pusių: links 
i lies ir lindimi!. Linksma, knd 
-itsilankiame
I tilšvv ikiis. o liūdna, knd 
tiimis šalies knriiioim*nė 
uui nn.iK žemę.

Svetima kariaomenė.
Neturint savos knriunim-tiės. 
turint t»*kj 'i tirų I: 

ir kuhiiKis.
«

..uitis.- ir kuiliu--.', piii.-ę. 
; ,iip iHilb-vikiii. u; n gn it. pri

II-II p.lk< ..ietį neklirlto* II IH* 
ii.m-i.Į. kud švitimą kmiimrae.

- m.iimų iiiųc šalj. Jeigu sa 
I v.-'iiie. kud Lietuvos ii’-pri 
aubuybė yra šviesi ir šilta 
l.iip saulė, tai -lėtinio-' že 

knI illoi.ie:',', pn<! <1.. it 

I vark v Ii 
juoda*

ti. m** neturi prieigos prie ju- 
iw, ti'lmus siūlėsi apginti sa
vu tautiečiui*, gyvenančius Lie 
tavoje, tint galo žadėjo mus 

I .-inti nuo bolievikų. Tam tik
im luivo leidžiamu- imdagin- 
• >« lel< grabinė j pasauliu Inik- 

i. M-iu-s buk Liutnvii- preai- 
<b>ntn- prnsęs lenkti pngellMM.
Rimini tipsvarstydaiiii kas ir 

kaip yra, matome, jog lenkų 
kniiiioiiieties iaikiimins j Lie- 
tuvi) yra sil tikslu Lietuvą pa
vergti. Lenkai dvarininkai vi
suomet remtųsi lenkų karei
vinis. esančiais Liet mojo. |^n- 
ku M>.-ijitli-tn.« Morneguski. jų 
ministru pinninltikn-. apie 
IJelUVų leido tokias deklahiei- 
jus, kokių liuvoiib- iiiiolntni 

odėje i." uiųn dvarininkų Iu 
pų. Noeijali tu* Pilsudskis, 
biikų kmiiminenės vadus, ėjo 
iš'ieii su Mx*ijali-tu -Mora- 
o-vski'ti. Pilnadskis. jei m* 
klystanti*, jra Lietuvos <ivari- 
įlinka. iA II- -vinių pavieto.

Vi.-i l *nf..ii. ir dvniininkm
'iti. lygiui liuli Lie

i i.mitio-į 
uvų. ]NI I 

lems tų už iiiv inj iš- *

Kapitalas 
$200,000.00

Perviriius
<25,000.00

t/C.

m S“ PUBLISHING C0. 
SL. Chicago, Iii. 
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lioikuiie l;.it.rašei:u pru; ■■ 
iė. kad i Jut uvos įmins i i ij-i 
vengdama bolšetikų,-pasilrau 
kusi iš Lietui us į vieną ncu 
trulę Šalį.

Ta žinia guli būti l*iuiduig;ii 
išdėta. Miiiiulrų pirminiuku.' 
per Švediją išvažiavo j Lon- 
doną. Kaikurių kiti luinislnii 
arba nuuistrų pugvlbininkn: 
atstovauju Lietuvos reikalus 
jvairiosu šalyse. Tokį auuistrų 
išiažia vinių nepriclankąs žirni
nės linui i gali |ui vadinti pab<- 

ju. Vėlesuė-s telegmin-! a
auods numanyti, kml iš Li* p«> 
jaus į Daniją išvažiavo m* i J* 
tuvos. Imt imt vijos ministrai. 
^'Tečiaus, jei ministrai ir 'tu 
rybos Prezidijumas ištiesi! 
butų pasitraukę i* Lietuvos, 
kurią užima liolsevikai, tai 
butų gerai padarę. Alus In- 
ryba buvo žmonių išrinkta. 
Ta Taryba jiaskyrė- ministru-. 
Tat reiškia, kad turėjome de- 
inokratišką ii žmonių linkimo 
kilusių valdžių.

Bolševikai to* valdžius ne
pripažįstu. Jie nori ją suar
dyti. jo* įlaiIms sugriauti. 
Didžiausiu* pirmusius nių 
niiuislerijiM ilsi Iki* laivo Li«-- 
tnvo* liepi igulniyls-s apskelbi
mas ir įkunijiiiiiis. Itolševikų 
tikslai ir <laili-n yru visai pri*- 
šingi tanu Bolševikui ateina 
Lietuvos iiipriguluiybę griauti, 
p'tsiii'imbiiiii tais |ia**iui* tu 
f ;*, kurie to-k bloga pridirbo 

per 12U metą. Dol 
cik- Lietitv<>j*' u.'-ip 

šuninių 
» -> cluuų gm

•i. a xie uv.uri
ini*-. Sll

• I .ciU'.u* vukizitt iš guli 
. • ri*.

TAimės, ka-i bolšciikų vi 
palavinta* Lietuvoj • m-bu* 
tl ;a*. Protingu! su>i<*rguui.a- 
vę Suomiai dm*' g. i<>- pag«l 
bu* ravo broliams E lutu . 
Nur* pirai kelių savaičių vira 
E* totu ja rodi si lM*lševiku**s*- 
]> įskrmiu*. šiandien l»olš*-vik.u 
llitonijujo gauna di<lziau.*ių 
•mugių.

Noru me* ir negautume žy-t 
Diio* kariško* ]>agoll>os iš neu- 
t ulių šalių, bolševikams alsui* 
traukti*, kuomet Suomiai ir

I !«l-gl 
I'iniii l» kardinolo 

ti laimi l-Kiiigi. o pri 
vei.-tinoji biiiiĮlė- yra iiii-u- 
l -i. vi*iu *. Aitų kardinolo |m-l 
žiūrų laitai lengva yra iškrv'F-l 

|ti utip. lyg jis Imlų priešinga* 
it'i i-iii.* upriltujunčiiuns *vai- 

tių išdirbinių ir |mnluMmų. 
Toliau knrdiiiula* žino, kad 

.’.m-rikoje yru gana daug lik
tą laisvė* priešų, ir kml jie 
i*.'i:yiilų uždraudimo teises 
l-andys sunuuūuti gyvatinei 
kovai su knt.-ilii.ystc. Tie žilio- 
iiė. šauks, kml m.ii lilaivyliČM, 

<> riiĮuii. is uždrausiiMisias.ai'* 
jos<* vartojanuis yra vynas. Su 
- tn žirninių rūšim kanlinola* 

ivo iii-kurių susidurti ilgui 
4yv,-iid:iii-n» i nt žemės. Tos 
• į- *c.* žmoni) l.:.rdiuol.-ts dvi- 

. -'.i' ui m-niė-gstn. Jų dvasia 
toriai priešinga Amerikos 

Koiistiiui-ijos dvasiai, ger
inančiai tikėjimų laisvę. Jų 
*.vnsia yra livilinkiicžiuvė* lyg 
gyvatė** gylys: vienaip kaliui 
kitaip mintija ir daro; apsi
metu gražulis olmlriais. o |«> 

,.';ii* slepia žiauraus par»ekio- 
jiuio prientom**. Kam kur lino- 

' i: * išreiškė šitokias ravo min- 
I :i«. tas ant greitosios jiadarė 

iaidimdų svaigo1!; šalininku.
: aikrnštininkni lemia |«a* 

! džiuoMu* a-m<*i>ix, knip (iii*- 
••'»ti.**ns. Is-t visai m-sirupma 
ią mintis išn-ikšti taip, kaip 
n« pasakyto*. Visokis geru- 

•u- tik tuomet būva 
pt-i-vi*.*. • įvykta br

i*l ii-* tolių. Trij* pat ir 
n - įIm' Amerikoje dar m-bu 

*• '--r. . rusiauriiiaiiėių utrio 
r kolų |:u-\.- žinomiems ir 

, • ■: n jotini* m- girtuokliams, 
i . -ii.ivi priverstino tižiinrymo 

’iijual.* lių girtuoklių į tam 
ikru* svi-duitos ir darim na- 
r.'. IL- tu |i.-rvigijiio laips- 

i* Kuvienytu* Valstijos su- 
.-I. iZi-idžia įrlatymų. pilnai 

-Iraudžiantį svaigalus. Knr- 
itml.i* bijosi, ar neatsiras slap 
ą deglių,'•* varytojų ir slap- 
*J ju* ]*ar*Lix inė-tojų. Kardi- 
n-ln* žino, kml |*anašiais atvė- 
ais kitose viešjialiju-c įpratu- 
įėji svaigalų gėrikai, imduvo 
artoti <lnr kriiksniingi-siiiu* 
iž degtinę nuodus. Aitų kar- 
iioulu |>o»<«kyuM> bė-i laimi

omų

■ į -i«*i priešingo* partijos įsi- 
* džiaugė-. o dabar turime pa- 
kentėti, kml svetiniu kuriuo- 
nteii*'- užima mą* šąli.

Vokiečių okupacijos pavoju:.
Iš visų svetimų knnuome- 

i ių, galinčių užimti Lietuvą 
mažinusiai |«ivujinga Avcdų 
kariuomenė. Kol vokiečiai bų,- 

I vo umnarcliija. kol šalę Lietn- 
vos buvo ilidžimisia Vokiųti- 

. jo* dali* — Prūsų karalija, tol 
\ okielijn mažai buvo mums 

i pavojingu, m-s negalėjo pri
kergti Lietuvos prie Prūsų. 
Visos kitus vokiečių karalijos, 
kunigaikštijos ir respublikos 
priešinosi Pni*ų didinimui. 
Panaikinę savo karalija*, su* t 
knldę Prūsiją į |M>rų respubli- 

, ką. vokiečiai prašalino tą 
kiiutį. Ibibnr jau gali jie mus 

(prijungti prie savę*. Tai-gi. 
tim-s žūt ūme veikiai, jei taip i 
atsiliktų. Vokiečių okupacija i 

1 dal>artinė*m* sąlygose yra ne. ( 
a|N*akuinai jmvojingn IJetu- | 
vau

Lenkų parojus. (

lankai senai rengiasi užim
ti Uetuvų, jie išranda visokių i 
priežasčių ir priekabių. Pirmn I 
jie skelbė, kad Lietuva yru jų 1 
tautos tiulis, paskui sakė, kad I 
be Lietuvos jie negali gyven- I 
r j -i ie—■—i ’

tokia. kati viešpatija turi 
Jaugiau* duoti pageltos 
ličius kurie žodžiu ir pavyz
džiu platina blaivylię. atrem- 
ų ant !iuo«on valion. kad vieš
patija turi •usiauriaii nenlie- 

>iinių girtuoklių laisvę 
■kriausti šeimyną, knd priva
li juoa už daryli sveikatos ir 
tarto vietose, kati praplati
ni. lai.vatinrę blaivylię gali
na mintyti apie įvedimų visa- 
i nosių* ir priverstinosios 
•laivybėe, kad tų darant rei
dą ucužkabinti tikėjimų ir 
tsnienų laisvi*.

Kardinolo nuomonės. 1h«1m*- 
otiės. teisingos. Kadangi 
minis neteko katilėli ru jmėiu 
uirdinolu. lai nežinome, ar jis 
iripažįiua. jog dabartim* svai
galų uždraudimas yra nnudin* 
m*. ar m-. Me* mintijame, kad 
is yra žingsnis pirmyn. Jis 
tėra taip genu ir taip tvirtas 
taip galėtų kuli, bet ju vu-gi

ildy Ii.

Bolševikų pavojus.

Ilolševikai yra tautybė* imi- 
i kintoj.-ii. .Iii* visų Lietuvos gy
venimų temptų am lodševi- 
kiško k'iiipulutua. Kaip tu.* 

' kurimlius tinka rusams ir Ru
sijai, tat linini* nerupi, l*et kad 
jis netinivu Lietuvai, tai pri- 
i m žįstu ir lietuvių soeijalistų 

' lubiausini civilizuoti vadai ir 
laikraAčiai Amerikoje. Tai-gi 
hn|š*-vikų armija Lietuvoje 
.eiškia mus tėvynės kuukiui- 
mų.

Ko nori ftvedai?

Ko-gi nori sričiai, kad jie 
žada savo kariuomenę siųsti j 
Lietuvę f Ar-gi švedui netikė
tai ta|K> karžygini*. einančiai* 
tarnauti už marių gyvenan- 
i'iniii kaimynui Lietuvai dėlto, 
kad tam kaimynui užėjo stam
bus vargas?

Ne! Aviliai uevirto idealis
tai*. vargstančių užtarėjai* Ik* 
ravo naudos. Avcdai altejoja, 
ar įvyk* Tautų Nųjungn tokia, 
kad nei mažoms tautoms ne
reikė** bijoti galingesnių kai
mynų.

Patys turėdami apie šešetų 
milijonų gyventojų, švedai ieš
ko su kuo galėtų susitarti rei
kale gintis nuo didžiųjų ga
lingųjų viešjiatijų. 1914 nL 
trys knmliai buvo susivažia- 
vę mieste Malinę. Kų jie su- 
tari-, to nieko* negirdėjo, bet 
išmanantieji *|M-ja, kad jie su
tari- Danijai. Norvegijai ir 
Avedijai laikytis išvien. Tri
jų skandinavišką karaliją su
tarti* jn* žymiai Mistiprinn. 

| im-1 vi* gi smiaro tiktai trečio* 
ar ketvirto* eilė* jiegų. Viso
se trijose ku ra 1 i jose yra upic 
10 milij. gyventojų, o pirma
eilė* karaliją 
100 milijonų.

Jeigu prie trijų Skaudiua- 
vijos karaliją prisidėtų Lietu
va su Latvija, tai jau butų a- 
pie 10 milijonų: jei dar prisi- 
dė«tų Estonija ir Suomiju. tai 
susidarytų |H*litižkn jiega apie 
20 milijonų gy ventojų. Švedi
jos politikai miri to* jiego*.

Jie auto, kad Lietuvos li
kimas dabar s varstosi, kad ji 
gali julekti lulšcviknim*. ten- 
kum* ar vokicėiaiM, dėlto šve
dų politikui nori savo puikiai 
išlavinta

švedai senai mintija apie Lie
tuvą.

Ta mintj švedų |iolitikai 
jnu turėjo pirm penkių metų. 

Ine* 1914 m. jie nudarė Lietu- 
j vių — Avinių Komitetų Stork- 
ii'ilme. Kari-* metu Švedai lie- I • • • •tuviam* veikėjams, vnžiuojan- 

1 tiem* |H-r švedijų rakė: “Ju* 
turite javų, me* turime gele
žie.*: t'idėsimc mainytis tais 
turtais abejiems nnt naudos”, 
.švulni primena lietuviam*,
knd sutarti!** sumanymas yra Į 
labai senu*, kml lenkų kara-' 
liaus Jono Kazimiero laikais 
lietuvių patrijotai didikai 
Rudzivilai jau dari- sutartį su | 

-sinis. Lenkai tudu tuos {ait
ri jutus pramanė išilavėjais nes 
Lietuvos visuomenė nvužlarė 
avo vadų, mačiusių toli į n- 

teilj.
Nėra pavojus ittautėtt

Iš Avinių pu*** nėra mum* 
pavojaus irttnutėti. Lietuviai 

' I ibitiu-ini vru |»alinkę prie 
lenkų; Mažosios Lietuvos žtnu- 

smarkiai kry|»*la prie vo- 
i-vių; rečiau pasitaiko lie- 

■ <;v ių.-ešknm ių rau gurbe* up- 
, m, Iniit rurais, bet visai nėra 

tuvio, norinčio nusiduoti 
• ėdu. Nėra nei vilti**.*, kad 

i .id.i nors Lietuvoj** atsirastų 
.aruln statyti* Švedai*. Nuo 
vulų mus skiria didelė BtiU *- 

ji juru. Tik turtingesnieji ir 
s.ie.rt-snii-ji žmonės tejjnlės 
i.iri-li rantikių su švnlais, o 
ie jau n<-|iasiduoda istautini- 

mo iMgundoms. Tuomi žvilg
sniu aveiloi yra mums paran
kesni už visus kitus kaimy
nu*. Lietuva visai nesenai per
galėjo ištautėjimo pavojų. Ji 
turi Imti ir įlalmr lėliai atsar
gi, kad neįpultų j naujas ii- 
tuntėjimo kilpa*. Dėlto ap- 
svarrtydami mvo Mantikių* su 
•veilai*. pirmiausiai žiūrime 
tautybė* reikalų.

(Tųsa ant 4 ]>usl.).

UNIVERSAL STATĖ BANK
------------------------ Yra tai Ohioagos-------------------------

Lietuvių finansinis Verdunas
BANKO TUNTAS JAU SIEKIA

1,303,556.30
----------------------DEPOZITŲ AUGIMAS-----------------------

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917............................
Gruodžio 31, 1917 ........................
Liepos 2, 1918 ................................
Lapkričio 2, 1918 ............................
Gruodžio 31. 1918............................
Sausio 23. 1919 ................................

. J16.754.95 
.. 288,556.89 
. 418,661.63
. 600.079.07 
.. 765,523.56 
.. 945.789.40 
31,003,850.08

tx..ulų Vsl-i'Jltu. Ila.-k>. auka i i- . art-lal --I -. l ■ t i 
su;>.u« ir .nUtim* ls.nl.--- ;s* sčtzl.-slu »sit. |..* i lt 
.. ’ . -. ■ n Im . t m -l * *i>u r. i u . i ■: i -’ i»

i -.n. r- . . ..u z- iiah«>»r
iim.nul M.iu- Ui.’.. in-*Uu ■ i—'u r ; .:U jl» . -:c* 'U i«- Ct-U Ir n.*l.n-l u fcnll brV, o.s Im-.lu,- turi .. r* Laii.luU.- ir l- e 

v x’.J riičlnull SJlAAM-s.i-O. <- -m vi-'r m* •ėr*.4>>ku -«,<■ tuiu dua- 
d. ,1. imu tortam* da dulcuij uHtlirt.im* — 1 'iLn taksst. l'ul- 
Itnal suuc Itanlui- >ra 1*1 .“I Ji Imlų Foiaa-ta* TairlovF*.

l'oHcrsal Mele įlanka* yra b -<lk saugus, be* Ir labai |<aran
ku ,Mu.kas. ma >ra muaru. I lart.ml.ri Ir hutai-.c- atkars'* Iki k;3« 
valaaultl. dundam imi** darbtoitoiLam* attiko Mito a>wnUl.ua 
buukliiu- ciksiu- ta ak-liraaku:.. na- derbo O- bu Juka, uuosto- 
lln. AUmc Irake kntvfcoaa gaa lu>n* ll tavu )>r>«:mt<.j kalboj bo 
krtų tarptalokyuda.

nAJTKO V.U.OYOA:
JOSHeii J. FU.Uk PKEMUKTT.VS.

WM. M. axtomox vn»mnzinEirTAk. 
JOH.N ll BAtiPOll MAK, VKX-KUX. Ut KAKUOUVA

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S, Halsted St, Chicago

Privesti Būti Odeliais!
AKUOTOJ Al gana tankiai yra kaitinami, kad jie e*ų dideli. Jeigu 

i yra kriminalia prasižengimą*, tai Armotir and Com- 
pradžios ji išaugo j 
riraomot atdarai iš-

PAKUOTOJAl g> 
buvimas dideliu _ 
pony yra knita to apkaltinimo. Ne» iš mažos 

milžiįtinki} ir patarnauja milijonams — jų marketas 
diria*-jam* — mėsų veža šimtu* mylių išvatotojams.

Uu-tin kaa m* p.vmkto. kad "lMirblni** 
laukia iMaliniim" ari* kitaip aakant ukl- 
ninkauia nebūtų nei Jokiu paraginimo nu
eini! rivullų. Jeigu J.o nemotų rieto, kur 
Juo. luirdurdi Jeigu daugiau cyrulių yra 
cautmina. luomui Ir luv-rkvtaa turi būti di- 
d emu.

AhliUVR ANI* CliAll'ANY r H A l>!l»K- 
IJAIS l'ŽTAT. KAI* Al GINIMU uHI'- 
I4f INIM'STKUA Y lt A f>HHClX Tai 
ai.kuo dalvkaa kad pakurtųjų Induainja 
ncr.nl iMVju ritulių aunulujuv turljo di
di II. Kuuiuvt nvuhų .kaulina didi Jo Ar. 
n>«ur <-rcani*n.ija lurljo ir <luWii. Nau
ju. planiua buvo būva volanu* dcl laikymo 
<ytulių, vtaokic I’.-c*niurnai buvo daromi; 
daugiau kvldumų karu Iravo padirbta, ku
rt* tūtuotų veltų

Kuuu>«4 praudrje kari, luome!, uu buvo 
l-r-sa t-etoū, u. Nv*iurict i lai. kad dar. 
muiakų truko. «ei»k.-;;« palaraariu...^ bu- 
VU laba, Mocaa ir kiti ntaiiinęunm. Ar- 
notir aad t'umpaay tr tilo* kvinpaaUaa 
buvo pllutl Kilių? ai.Uku vunu kuria 
ekrriau. nlImlavliHim dėt mulato. apari 
Iii radtejv įbuidi aiutUla karų irimą | dio. 
u, artu vept, taaatkainiie lenkto luljonua

Itaroviam* ir JtiratalMtaisvaru I mMM«|
*a vuaia lala aj»aalualmaia, mr. IMoaSJo. 
mr ,i>rui>.«U dumi, ryvenini n, linunl* 
rvtaalariuiaa kaj* |**pr**c*L

Su tMdidi'JImv cyrulių aufiiiuiuu i-aCrcai- 
nani malMo a4mlalMmriJal aucttsa kalnas, 
tuomet rrtėju rvikalaa prtUiųrtt netiktai 
■Imk bet ir Aura. Ir kanopa, ir kMaa 
4*1*» sr*-i*H<* kaMiena. nn tnrromr pri. 
temti būdavot) r.iuij) uam. ) dMytuuk- 
turu 41.au. rrtk-J<i būdavot 1 Maudau tai- 
djIaJV. katilu tr vi»u kitu reikalingu 4alę. 
ku Ir IL

Suari; u* non.ishun padėjimui, kilo. iUu- 
sylua — IMpi.lIno. kad tuliku, rimt, rri- 
kalavimu. per kare, laiku, pilnai aprūpi
nant karelrlJa Ir juretnj. ir taip pat ne- 
ul-ulrM.nl civiliu tumulų. kurk tarnavo 
ta 141 tai J ta reikalauja ullikrmanii pri- 
Matrm, corlauaio tualeto ui prietnatuaa 
kaina*.

Maudieaa. kuomet Kur. ra t«ur. | Antai. 
k<. kad Jai batu prlMatjla mamta ir 
>)M.*A| kncuki turi būti rprtiiHilU. Ar- 
.uotu* aad Cau|iaa/ »n tata p.'.oal prial* 
rjnJua. kad .atiku ridu. rctkulovIniM I-- 
«ak->lns»i Ir ekmmmUaal. o taami poaida- 
ro dldmad. ararlraa mm pirmiau

COMPANY
<v . . ✓

wnUl.ua
FU.Uk
ulrM.nl
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KONSTITUCIJA
LIETUVIU R.-K. VIENYSIS ItllNOIS--"^

T nuga*.

VALSTIJOJE

'tinkamai, nustoja savo valdžios, n i jo vietų! 
atstovai išrenka kitų.

31. Iždininkus sudeda kaucijų patikrini-
4 savu pa-:

(Tų-a.)
SKYRIUS 4 

Turtas.

32. Centro Vnldylia ir atstovui laiko savo 
posėdžius kas 3 mėnesius o reikalui esant, ir 
dažniau tokiu įnikti ir tokioje vieloje, knip' 
tas

čionais yra keletas musų lietuvių par
davėjų. Jų reikalaukite:

J«»wp|i Mm -mitri Xu. 11 
JuIm Manktts 3ta. li

!!••••* W»Mr «<» S2

Haitis* Vuiintv %<«. lis
U>2
IM

MES TURIME GERŲ VIETŲ DĖL 5 
AR G LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ. 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS.

Iro
13. Katalikų Vienybės tikslai labinu ide- U 

jinini, n«-gu materijnliui. Teeinu savo-reikalų 
vedimui ji turės savo iždų, kurs susidės iš nu-' 
rių mokesnių, rengiamų vakarų, piknikų, nu- -0 
kų ir palikimų ir kitokių šaltinių, kokio doru W 

~>udu bu< galima atrasti.
14. Organizacija gulės turėti judomųjį ir **>

7)
13. Visas turtas bus glotajje organizacijos "J 

iždininku po Centro Valdylios priežiūra.
SKYRIUS 5.

Šeimoj ir Visuotinieji Susirinkimai.
bET

16. lllinoi- Lietuvių R. K. Vienyta' laiko 
kas .metai vi-ų vieni tau draugijų susirinkimų 
•) 
b)

nejudomųjį turtų.

Panedelyj, Sausio 27 d., Klein Bros. turės pardavimo

$25,000 RAKANDU PIRKINI
IT £3»«-a + sc« 3 Didžiu lidirbėjn pervirši-stock'o m ?er.:ų kainu šiame sezone.
•O 1>U bimilb iTlumUbld Ateikite ir phk.te ant MUSŲ LENGVŲ IiMOKESČIŲ Pliano.

i ieloje, 
pažymėta paskutiniame nusirinkime.
33. Vedimui posėdžių ir visu reikalų Cen-I 
Valdytais, nuskirta yra sekanti tvmk:. 
Atidarymas posėdžio mi nuddn.
Perskaitymns protokolu ir jierrito jiosė- 
džio. •
Perskaitymas korespondencijų nrlia laiškų.' 
Išdavinius Centro Valdybos rajiortų. 
Išdavimas komisijų ir sekcijų raportu. 
Priėmimas naujų draugijų ir atstovi). 
Neužbaigti reikalui. 
Nauji reikalai.

Uždarymas posėdžio su malda.
SKYRIUS 7. 

Centro Valdybos Priedermės.
34. Prazitlvnlo priedermė-:
Prezidentas atšinro. viata ir uždaro Cen- 

tralinius Valdylios posėdžius sulig tam likti) 
tiesų; tai|>-gi atidaro seimų, užtvirtina įvairias I 

'komisijas snteikin joms reikalingas infomin- 
Jcijas, pasirašo ]>o visais dokumentais, užtvir-1 

'tina savo .parašu visas išmokėjimų ir įplauki-' 
inų rakandas, prižiūri visus valdylios ir komi
sijų nnrius, taip-gi visus atstovus, kad vi-i sa- Į 
Įvo pareigas atliktų teisingai pagal kiekvieno 
užduoties; užtaiko savo globoje Vivnyta'n <"'nr- 

iterj, ant>|>niidų. taip-gi iždininko kaucijų.
35. Ka|M'|iono priedermės:
Kapelionas rttpin-is kelti ir stiprinti Kris

taus idėjų vi«ame organizacijos veikimo ir 
-tovės satgylioje Krikščioniškos Dcmokratijo- 

; oladsių—prižiuri-s, kad “Vienybės” veikimas 
{nenukryptų nuo Kristaus mok-io'ir Katalikys- 
|tės įsakymų; rūpinsis kad tarpe visų lietuvių 
katalikų ir jų organizacijų viešpatautų meilė 
ir vienybė ir knd visi narini pildytų pridera
mai savo tikėjimo priedermes.

Kapelionas pradės ir baigs visus susirin
kimus, seimus ir valdybos posėdžius su malda, 
dalyvaus su sprendžiamuoju halsu visuose Vai-

7)

9)

SI .75 VALG0M2

Muilą. rnUuodamlI.
t w*m2* ttnU (uikrlK 1 «»rjr Jt*rrV« 
1 Emtpr Hadung t’uw«i*r
I Mkrlfe Malė Mmu9CM|««
I otm Olftr Nawt|K
I fuiLrlio U<m4 Mhj

klrtiardllu 
• UkOB

•i «h»l 
m »♦,«| pikai 
A»im<

S990

Prie Haiated ir Polk gat v.Hull House SAUSIO 26

stasys Šimkus 1/nuprDTA 
iifioui: nm vrAUNuLn I r|

!*«•>■!* MAlilJOKA ItAKAfSlCAtTC Bu4amu<« f>rl» vargoeii kr-
Bele pArlnktu drtni. Ir Kiuimiu.

l-ra4tln Intui 1:11. Itilutua ■*!!»>■ gi utį Ikruir, Mx4aln<> Ir 
rkutuKnBkSo kr«ulinr4J«.
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$175 TRIJŲ ŠMOTU SEKLYČIOS SETAS $118.00
\uf-to i ųio- ; urtišti-ka: ’ui'iflli '.•••to arži 

mudoiuiHilžio |nilišio; išmušta geru I-paniška

$15.00 
Clnffo- 

nicr

- j 
peržiūrėjimui vi-ų reikalų bei tvarkus, 
jieržiurėjiiimi ir pataisymui įstatų, tiesų iri 
taisyklių, 
apsvarstymui ir nusprendimui naujų su 
manymų.
|s ržinrėjimt.i ii sutvarkymui mukesčių ir 
visų pinigiškų įplaukų ir išlaidų, 
išklausymui ir priėmimui C--ntraliiiė« Vnl- 
<lybo« ir komisijų rapurtų. 
išrinkimui < '-til i alinės \'nhlyta>- ir komi-1 
*ijų, 
nprupinintui vi-u reikalų, kukius lietuvių 
tautos ir t<- orgnnizacijos gyvenimas nu- 
rodys.
17. Metinis visų vietinių Vienybių suri-i 

rinkimas vadinasi seimu.
Seimas yra augščiausia Valdžia ir jo nuta-l 

rimai prilygsta Vienybės įstatams.
IK Seimo vieta Ims visados Cliieagos mie

ste. laikų paskirs Ccntralinė Valdyba ir praneš 
apie tai kiekvienai vietinei Vienybei.

19. Seimas gali būt atliekamas vakarais
ir gali traukties tiek vakarų paeiliui, kiek to ' - , ,_f , .
reikės geram aprūpinimui visų susivienijimo ‘b*®’ poK'džiuoae ir tarimuose, 
reikalų: ‘ - - « - '

W 20. Kiekviena draugija, prigulinti prie “į?
Vienvbės, turi teise siųsti savo atstovus į ari- į? *" ,, ” _ - ‘ "
mų, nežiūrint, kokį skaičių narių turėtų; skait- ^ntr?. parapq°a Katalikų
tingesnes draugijos tun teisų siųsti po vienų 
atstovų nuo kiekvienų 25 savo narių.

21. Kiekviena draugijų privalo išrinkti 
^. Myo atstovus nvvėliniis ,30 dienų prieš seimų 

ir pasiųsti įgaliojimų protokolų raštininkui 
apie dvi sųvoiti prieš seimų.

Kiekvienas draugijos atstovas tur turėti 
mandatų nuo savu draugijos. Kickvieaas atsto
vas turi teisų Imti išrinktu į visokius urėdus, 
jeigu turi ntsakunėias kvalifikacijas, artai tam 
tikrus gabumus.

J atstovus tur Imt renkami rimčiausi ir 
daugiausiai apsišvietę nariui, 
j 22. Visi seimo nutarimai yra daromi di- 
Bciuma Labų;

23. (vairios komisijos yra renkamos pagal 
daugumo organizacijos reikalų ir atstovai ūki-

: riami pagal jų gabtnnua.
24. Seimu atidaro Centralinėft Valdybos deldiaraeijoa ir kiti raitai; jta išdirba visas 

prezidentas; atidarius mimų, renkamas seimo 
vedėjas Ir įvairios komisijos;

Jie yra renkami iš visų atstovų ir didžiu
ma balsų.

25. Seimo tvarka yra sekanti: 
seimo atidarymas su 'malda, 
paskirtim* komisijos peržinrėjimui man
datų ir kitų komisijų, 
jienkaitymas protokolo iš pereito mimo, 
išdavimą* raportų Centralinėa Valdybos 
ir komisijų, 
apsvarstymas visų vienybės reikalų, 
nauji reikalai,

ai. rinkimas Centratinės Valdylios ta-i kitų ko-, 
misijų.

h) užbaigimą- seimo mi inaldu.
26. A t storai, išrinkti seiiiun tarnauja tai^;

organizacijai per v 
sėdžiu- nors knrtn į 3 Imiicsias nma ir iuiziiiuu : ._ . , ; • , ..._  - , , ...1 reikalo j visus įplaukimus ir umokejunus ; tani tikras

e " ° • • i • . . ikiiyffts; sudeda pinigus į saugias. Centro nu-
27. Savo susmukimuose, atstovai npsvars- • • . , •... . . • .• , rodytas, bankas įmtikrma visus čekius savo imto Visokius stimiinvmuK ir kas priiaizinta gv-. ., , ’ . , ., , i i ’ • ,. .. rasų, ir išmoka visas rokundas, imtvirtintifsro. imvi-ln l-traline. . i'Tj^' il’rozidimtu ir Raštininko ^ražais. Visi iftmu-
PrtąiS.hniua kokiam yirs.mnkm, dėl to- wj|mai rivffll(> I)Ut tlnro||| IŽ41illinkn<

kių nors pnerarfių. | jo vietų «<^vai poidci-į^ gltj|w> |urtjf ||t
_ ; visas knygas, čekius, kvitas.

Įir visas rokundas privalo laikyti geriausioj 
tvarkoj ir, pabaigęs savo tarnystę, viskų turi 
pilnai sugrųžinti Vienybei.

40. Algas viršininkams bei visiems susi
vienijimo darbininkams paskiria atstovai me
tiniame, susirinkime.

41. Atsitikus dalykams, nepažymėtiems

S22.30 Knyginis rialas S14.90
Mt riidrliil nil 4 W*»l« k«*|U A« -
iH. rta n 4ir>wol« ar i .ii.h <hirlMi> p’Hl*. knip |riir<id<i ]MIVrl):»|n%

si-so ii u,ino — m- i Mušite. | Ant lengvu ižmokesčių.

c)

•I) 

ei

p)

«)
b)

«) 
d)

Vietiniu Vienybių kapelionai, gcrbiumie-

jni vikarai veiks ton paėion mintin, kaip ir

Vienybėn jie jei*, kaipo Katalikų Bažnyčios 
atstovai.

36. Vicc-prezidento priedermės;
V i ec-p rezidentai yra prezidento pagelbi- 

ninkata ir, reikalui esant, užima jo vietų.
37. Protokolų Raštininko priedermės:
Protokolų Raštininkas veda protokolu* 

Centro Valdybos posėdžių, arlia atstovų susi
rinkimų, priima visas kores]s«ndencijas ir laiš
kus. rašytus į vienybę ir perskaito juos Centro 
Valdylios posėdžiuose; v«da visos vienybės ro- 
kundas, užlaiko visų kuopų ir draugijų surnšų; 
taip-gi vardus visų atstovų ir jų antrašus; 
taip-gi užlaiko surašų visų Centru Valdylios 
komitetų bei visų skyrių ir komisijų, jų pirrn- 
sėdžių ir raštininkų antrašus; įrašo j knygas 
visus Vienybės finansinius dalykus; j jo ran
kas yra siunčiami visi įgaliojimai, raportai.

Vienybės reikalingas blankas ir kitus jiopieriuM 
ir paduoda Centro Valdybai užtvirtinti; jis pri
valo kiekviename laike žinoti visų Vienyta'-* 
stovį; metiniam gi seimui išduoda raportų iš 
visų Vienybės darbų ir abelno jo stovio.

38. Finansų Raštininko priedermės:
Finansų Raštininkas pildo protokolų raš

tininko pareigas knygų vedimo srytyje; veda 
visos rokundų knygas geriausioj sistemoj; 
kontroliuoja visus įplaukimus ir išlaidas, vi
sos jo vedamos knygos privalo būt geroj tvar
koj, reikalui esant, kud hutų gatavos kiek vi-- 
nu laiku peržiūrėti ir visos organizacijos stovį 
parodyti

39. Iždininko priedermė*:
Iždininkus priima visus pinigus, iiiliiu- 

n*ų met, ir atHelrn savo po-! . j k< ^tvjrti2 MVO ufcra5o
menoHusnrbmrdazmau*-  ̂jp|aukJ„įM jr u_..P ;

iknygns; sudeda pinigus j

KĖDĖS SI,05
S18.00 Stalas S10.00

>*•1 lu «irAuai. !•<*!*•»•
InU nršuulo ■ uk^nlu |cUMu,
ę iM-ifaa i«>aiu. i*.

3Or. | aatntlv

DVkAI! ŠAMPELINIAI GROCERNES DALYKAI
SI KIKKVIEZI SI lUIKlMI— ll I-IKI'I.IV HVK.ll 

(MiliM. < vknt- Ir 
DVKA1! Į «e k«>Mka« l-c-KU.
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I *c <M-
MMB

i kn»ii

mIisa ♦? L0 Vaikant* 
piicAtn k<il« *u 
•Įšilti % it *»?!'. kw« 
r - l;» •». I .-Iii
t»A«*kilia irv-i • r- 
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$1.33

Geros keik 
Ameriian
(taip kuip paveik—| 
ln*>

■, labili 
arktinio |

n... -
S12.30 Pilienines Lovos 

37.90
? «Miu matracui.
Vm •• 2Jur:in nrtai balto iMiifcv
• l.nu l<kata*i arta Me I •otolic

Mrtli '• U iMri KoaM (lilp. 
1 laukeli* biaM TaattMlr* 
I KIN-hmi KlrtKrr
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TAUTIEČIAI!
Šiuomi praie-šu gerbiamiems, knd npie Grnodžio-Dec. 15 

d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVE dirbami 
siutus, kotus, drvseii ir sijonus moterims merginoms ir mergai 
tėir.s ir ta- skirtumo dirliume nuo didžiausių iki mažiausių dra 
panų taipgi senos drapanas valome, kvarbuojnme, taisome it 
prašiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdinga1 
kviečiu atsilankyti pas mane, o Imsite užganėdinti.

M. POVILAITIS.
1730 So. Uoion Avė., Kampas 17-tos Gatvės

ria kitų; atsitikus kokiems
P.V-U „ T. „ų,„ komHiy. 1,^ rokuniį

| - ' SKYRIUS 6.
Centro Vadyba.

W 28. Centro Valdyba susideda ii Preziden
to, Kapeliono, iš dviejų viee-prezidentų, pro
tokolų. raštininko, finansų raitininko, iždinin
ko ir dviejų iždo globėjų.

3.000 JARDU ŠILKO
Sezono D-džiausias Šilko Pirkinis

Nauji, laimi gero* rūšies, vertės iki $4. f’iunnis įdedaiue 
nekunuos:

40 colių pločio Stora Satin Luxon
40 colių pločio Stora Satin Charmeuse
40 colių pločio Crepe Metcor
40 colių Ripple back Charmeuse ir kiti

Naujos Pavasarines Spalvos, Rose, taupė. Joffre mėli- 
m;s. Prancūziškas melims, African rudas, niekio gray ir 
penkiasdešimts kitokiu sjmlvu. Visas lota* parsiduoda 
už labai ž<enn kainu tiktai po

va’frtMdmU J g J?l ({SS

sxc!usive ūš
LAMPS

V/onderfuI Selectton
šimtų gražių tampu iš kurių galima Įtasiskiit' 

dėt ptignižiiiimo savo namo, ir tokios progos negali
ma praleisti.

PRIEINAMOS KAINOS
šiomis rasite netiktai gražių tampu liet ir laba' 

aitistiskn kurias aidimu gauti už laimi prieuiauu 
kaina.

A

Chicago, I1J

r u/ Tr/r/ortO#-- 
Ri.rivt.ljh S260

Commonvvealth 
Ediion 

Eledric Shaps 
T» w»<: »o«, »«<«■

KM lluetMi
HM sma oi«w« *»».

HUUUaMK.

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar
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LAIKYKITE PINIGUS TVIRTAME

Politiškas reikalas.

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

Grabam 
(įacKers

Wm. N. Jarnagin 
Prezidentas.

(Tų*a nuo 2 puri.)

Ekonominiai santykiai Išbandytame Valstybiniame Banke

ii R K U4WEUS
DENTISTAS 

3261 S. Hatalcd St, 
a» U»O <hK*<Ki

TINKAMAS MOMENTAS.
Itatair kuomet skaitome ra- 

I>ortlis SL V. t'eiisus Bureaii 
kuriame juirirndo, kad 1I1.68S 
žmonė* mirė nuo inftienzos 46 
liiiloraiiiMMtc miestuose, 1918, 
dabar tni kaip tinkamas Ini-j 
kas užtaikyti kovo kūnų ge
riu stovy j norint nuo to apsi
ginti. Kuomet tu jautiesi 
elipruM tai niekuomet tokios 
ligos tavęs nekliudys ir tuo
met luikterijos neturi progos 
dirbti savo pragaištingų dar- 
l<ą. The Ameriean Elisir of 
Bitter Winr yra tni kaip tin
kamas vaistus daluir vartoti, 
nes jis sustiprina jūsų musku
lus išvalo vidurius ir sustipri
na visa zystemų. Visose vais- 
tinyėiose $1.1(1 Kitus luitai 
reikalingas vaistas numuose, 
tai Triner Linimentas — Nuo 
šsisukimų. suputimtg reuma-> 

tizmo ir n<*uraJgijoa ir IL, jis j 
tuojau* palengvina nuo visų 
skaudėjimų. Užtat Triners 
IJniment turi trati laikomas 
po ranka. Vaistinyčiose 35c ir 
65c. )»»r par’-ti) 45c ir 75c. Jo- 
sepli Triner Company, 1333- 
1343 SL Ashland Avė. ‘ (Apg.)

Ant 3 Lubų
- - j . ; yra vartojamas per 

; KleinBros., kuriame 
$2 ; run<*as* dideli Player Pianai 

*r P‘ana»* Štai čionais yra 
jj) - x keletas pasiuiijimu už la-
•• bai prieinamą kainą iš prie

žasties musu didelio ir greito augimo biznyje.

2087-28 S. HA LSTED ST. g
ni.li ti nvo nvsv ou>l>osi<<« krautuves

Nepadaryk Klaidos IR ->B. MU, IT ...I, “

ii'imiKiuuummmiimmmmimimmmimummmmimiiimiimimimimimr

Politiškos ir kariškos prie
žastys verčia skandinavų ka
ralijos vienytis bei bandyti ap 
kabinti ir mus. Tos priežas
tys yra lygiai svarbios ir 
mums. Jei įvyktų ideale visų 
tautų sųjunga, tai tos prie- 
iastys išnyktų; bet skandina
vai išmano pasaulio politikų 

''Ir Abejoja apie tvarkos įvyki
mų jame. Mes turime daugiau 
vilties, bet nei mes kol kas 
dar nesame visai be baimės. 

/Taigi kol nėra, aiškios, teisin
gos ir pastovios visų tautų su
jungus, tol butų neprotinga 
persmarkini protestuoti prieš 
švedus už jų kariuomenės aiun 
tunų j Lietuvų.

Okupuotos blogumai.

Kviesti tų kariuomenę bu
tą} neprotinga, nes kviestoji 
karinė okupacija yra visuo 
met niekesnė už visokių iš
kviestų. Lžmkvivtus sveti
mų kariuomenę sunku jų iš
prašyti ir braugmi aisenia uz. 
jų užmokėti. Nepigus tas 
tarnas. Kada atseis mums 
daryti galutinų sutartį su 
švedais, kada pasirodys skir
tumų tarp jų ir uiųs girna 
svarbiuose dalykuose, tmi., 
mes pajusime, kaip nejuirau- 
ku yra mums tureli Hveuų 
kariuomenę Lietuvoje. Savin 
žvilgsniu švedai labai gml 
riai daro, pm-innudiMtami mų* 
vargai*, kini paskui t-u.i i.Jiii , 
mus norų (s ntaug gerui npru- 
| ii.'i nimų reikalus
Vargas be tautos autoriteto.

ne k.t įtartume. t -j*-r- 
nai nematėme kus šįmet bus. 
ltzjK*n>ni jaunų i.ių |uu>uio. 
linini. lubinu jialiko itž sene- 
nių veikėjų nuomones, šian
dien laisvių br-kštniil turimi 
pakęsti svetimus k:uiu<*m<m-.- 
įsikišimų j mus dalykus. Go
riau tegu išvedei įsikiša, negu 1 
kad kištųsi bolševikai, b ukai i 
»<r vokiečiai.

Dar nekartų gausime |>a- 
kentėti, kol išmoksime savoj 
tautos autoriteto klausyti.



Aeštadiaai*. sausio 25 1919

Lietuviai Amerikoje
WAUKEGAN, ILL.

ROSELAND, ILL.

per laikraščius.
T. F. 93 ak. Valdyba.

Taip-pat taisau automobilius 
senus ir nauju*, turiu 7 metų 
prityrimų.

Av. Mykolo Ark. draugija 
paaukojo Tautos Fondui Lie
tuvos laisvės reikalams $25.00. 
Tų aukų peikė man, kad pu-

VY010'’ SFAUSTUVE 
BUS.

tai butų didis ar mažas. $1.00 pradėjus laupyti moka- 
Musų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pa

tai kode! negali būti

Pradekite Jus Naujus Metus 2^^^22^21222
su pasidejimu taupinimui pirmutinėje grynai lietu visoje Stale Bankoje Amerikoje

I
• Turiu gražų. filt.-j r.utomobi- 
l’ų, knrj galima |nsisamdyti 
pigiai, dol vestuvių, krikštynų, 
laidotuvių ir taip jnsivnžinčji- 

'mui ir kitokių reikalų.
.

r. i* L, U 
luU.ėt

vė gryno pelno
tų dolierių.

IVaukegnnicčiai pageliau j. 
tauki t u panašių vakarų.

Vakare buvęs.

Katalikai “subytino“ U. 
berilu.

r> d. atsibuvo pra
kalbėjo Dr. J. J. 
Į prakalbu žmonių 

ntperdaugiausiai.

METROPOLITAN STATĖ BABK 
Parankiausia ir Stipriausia Banka dėl Liet? .’’? 

807-809 W. 35 th St., kam p. Halsted s t
Bankos valandos: nuo 9 ryle iki 4 po piet kasdien. Utar. iki 9 vai. vakare 

Subatomis iki 12 vai dienos ir nuo 6 iki 9 vakare.

jDr. M.Stupnicki
• 3109 80 Morgas 8treet 

chica«k>. ninou
TrMoaa* Varto MM.

NAUJIENA!
M PAŠYTI latei mitai tomas.

Sausio 
kultus. 
Bielskis, 
atsilankė 
umt nekurie pabijojo, kad ne
reiktų kelis centus |uuiukoti 
tėvynė* reikalam*. Nors žmo
nių buvo mslaug, bet laike au
kų rinkimo “subytiiiu’’ libe
raliu. štai Detroitu duosnųs 
žmonės:
!•'. Gustaitis .............. $110.00
Kun. K. Skrypka............ 50.00
V. Gilius .........................50.00

. Juudvuikis .............. 35.0J
Gc.vdis................ :.. 35.00

... Gustaiti* .................. 3WW|

Mes priimsime jūsų padėlį ar
me 3%
vietui ir valstijai, laikyti jų turtus ar taupinamus pinigus pas mus, 
saugus pavienių žmonių
Jeigu jus turite pasidėję pinigus kokiame kitame ) m rike, tai tiktai atneškite jūsų Innkos kningntę. «> mes pareikalau/imc pinigu iš tu* liaukos 
su nuošimčiui*. Pinigai padėti bile d’vnn šiam mėnemje, gaus nuošimti nuo Sausio l-maa 1919.
PASARGA. I *askol<» ir Bendrovė: Draugija* ir jų uri įninka! turi atminti Šį naujų metų, apmokėti jų išėmus ir lu-mių pašalp.".-čekiais musų 
Bankos. Jos bus kaijs> kvitų duplikatai. Ai metodą yra iš goriausių suvedimui kningų ir atskaitų. Musų viršininkai ir pngelbininkui noriai 
jums patarnaus ir žiuri*, kad ju*ų rokundo* butų gerai v« damos.
MUSŲ PARDAVIMO SKYRIUS. Mc parduoilumc ir perkame 6*. morgičitis. Perkame ir |«rdu<»dame namus, lotus ir fantui*. Perkam.- ir j»ar- 
duodame VALDŽIOS 30KDSUS. Apsaugojai... juaų nauiuu ir rakandus geriausiose butiipanijosi*. Apsą ■*<». ši-po* išuuomuojamoii nuo3 dul. me
tams ir daugiau.- .

“Gurbų vakaras“

Sausio 19 d., 1919 m.. Lie- 
vių svetainėje, Av. Antano dr- 
ja buvo surengus puikų va
karų, taip vadinamų “Gurbų 
vokaių”. Vakarus buvo tuu.ui 
linksmas, kad buvo ir vakarie
nė. gardžiai gabių šeinnmn- 

Skių pagaminto. Prakilnios 
Waukegano motery* ir paue- 

pasirūpino kiekviena pa-

—ati po vienų gurbų su 
gardžiais valgiais ir kaip aukų 
padovanoti av. Antanu drau
gijos rengiamam vakarui.

Vaka-o vedėjas, J. A. Bak
šys, pranešė susirinkusiems, 
jog visi sui>c*.i g r Imi bus 
| atduod.ii:-i, ii kui.s už gi. r 
hų daugiau duos, tas laimės 
gurbų su valgiais, u laimėjęs 
gurbų turi užimti vietų su tų 
vjmta, kurios buvo gurins.

J pusvidnudj l.-tiko j:iu būvi 
visi 
visi 
\o.
gn*. . 
žaidė 
lenai > 
tako 
c. raug

Imi būna lengva jam ši 
svetima žemelė.

Giminės ir pažįstami, norė
dami gauti platesnių žinių a-1 
pie velionį, kreipkitės Šiuo 
adresu:

J. K. Sunkus,
Box 36,

E. Vandergrift, Pa.

DETROIT, MIOH.

gurini išjnr.luuti ii 
gardžiai vakarimiti 
Vakarienei tu-ibai 

(suminąs lini s. :-J j„ 
luotui link 
Lihmgč. 1. 
ai £ v. Antai:
LaU» ll.š

jtjritami

Gruodžio 28 d., praeitų mr- 
I tų, nuo pinučių uždegimo per- 
i sūkirė su šiuo pasauliu An- 
/ tanas Dilkus, 32 metų am

žiaus. Amerikoj išgyveno 13 
metų. Buvo nevedęs. Paėjo 
ii Kauno gub.. K rakina vos 
parapijų-. Paliko nubudime 
brolj Auicetų Dilkų. A. u. A. 
DilkOs buvo dorus vaikinas. 
>Mėjo katalikiškus

s Mrkraščius ir geras knygas. 
J Taipgi darbavosi Tautas Fon

do reikaluose. Prigulėjo prie 
& L. B. K. A. 133 kp. Taip
gi prie dviejų vietinių palai
pinių draugijų: fiv. Juosapo 
ir tv. Kasimiero. Prigulėjo
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ATPINGA SVIESTAS. 
KIAUŠINIAI

TARYBA IS 35 ALDER 
MANŲ

I

’i jutu pir*.itm-kaitin "• 
knikitti>i>>- vaisumu- juinlui. 
tu- valau • ’pit ■•. Ncta-ln- 
•taiga atpi-i* ė < -iil.'ii- -.i.rii1 
nitai )-*• i—nt<i |- i dvi praeiti 

" savnili.
Kiniišitiių tuziii.i- 

rentų, tri bulvių l'«i •Mirų 
Iltį centų.

I'ti.'iikoj-ima. jog ta- inni-to 
atpigimas įvyksta t«»hl. 
šiiindio nmi to ttui.'iati čia 
•nl;«* kaip tnlkinii'kni. tnij* 
ti vyriausyln-.

Talkininkai ]>igo.tito mai-t** 
sau apturi iš pii-tim'— Ameri
kos ir .\u-lraliji*-.

Datar nini-tu- turi- atpigti 
ir mažesnė-*’ l.rautuvė-e.

Šeštadienis. sausio 25 1919

IČ PUIPACnę IIPT1IVIII |‘w,ėje. ( borą- narius priėm*IS UnluAUUO LIlIUvIŲ didžiaurin delnų plojimu ir 
visų veiduose buvo galinta 
matyli linkumumų. I.’fukin 
Ule danginu pngrįžtnnt.

L V. C. A. choras mokinasi 
..jH-ra ‘‘Karnnvilio varpus” 
laimi pasekmingai. Jau tai , 
gia itu-iti i pu-,- knygų*. Kuo 
toliu, tuo gražiu eina. Bet i 
kas bu*, knita vi.-ų išmoka ir Į 
užtrauk- su solistai*. Tai tik
rai bus ko paklausyti. Visai 
nestebėtina jei cliorui viskas 
puikini sekasi. Priežodis su
ko: ••Kur vienybč—ten ir ga
lybė**. G kadmiui via priguli 
tiktai žymesnis Cliicago* jau
nimas. tarpe kurių gyvuoja 
vienyta'-, kurie ir -ndnro m- 
lyl*ę. |

Taigi, ateityje galima daugi 
tikėtini*.

KOLONUy.
LIET. DARB. SĄ GOS Ch. 

APSKRIČIO SUSIRIN
KIMAS

I

.• iitpiuo bi niiknnii tik Xi nl<b*r- I jutkinuui 
skaitliuos atstovi) 

Bus 
nei-

JO'-' 
už
r

YRA POPEROS TRAU
KINIUOSE.

Katė- itii-ln Kalionintiio-** 
traukinių virj'.imo-e buto už 
ilruii-ta koiii|amij«im vilt ui 
duoti ju.jH‘iw- l<-lii<tuiial;niiiM 
tašyti laiškus.

Ihitair titrai -uvaržynias 
j-annikini.i'.

SOCUALISTAI NUBAUSTI.

Anų dieną |M>itaiig** bylu 
milijonieriau- eocijnlisto
Bros* Llnyd. kurs ]M*raiai ru
denį buvo mi savo šoferiu ir 
su socijnlistu Koop suareštuo
ta* ir kėlimų la-tviirkė* gat
vėm*.

Prisiek ilsieji teisėjui IJoydų 
nubaudė 25 <lo|. |Ktl*nudi**. 
Koojmį vienu «!<»!.. gi šoferį 
paliuoanvi*.

Lloyd neužmokėjo ]kiImiii- 
•dcs. Pasakė, kini n]M*liu<i.-iųs 
augštesnin teisman.

Loyd yra ta« pat. kurs tote
me byli*.* mėlti pasirtikė, jo- 
gei ramlonų vėliavų daugina' 
gerbiu.', knip šalies žvaigždėtą 
vėliavų.

mauni vietojo Tu, kaip dabar
y ra.

Aldcriiianai turėtų būt n-n- 
įkaini k»!nri**in-. I»-1 n«- dviem 
, melniiiA.

\nif>*‘,ian»'iii nlen itld.-rmn-’ 
milu- |H-|- im-tiis lureių luit j 
<įiM«i. Bntar yra $3.5tsi.

Mii-'t** tarytai turėtų skir-, 
ti luie-to l.b-rkų ir i.>litiink:t. I

Turėiu būt atšaukiamas i.š 
larnyls’' majoru- ir nhh-rma- 
nni |s* motų ttimytais. t** rei- 
kalniijnnl 15 auoš. tad-avu-ių 
)nli*-ėių,

Ait*is nliunino- įmo.-tui mi 1 
taupytų tijuo milijonų <lol. kits 
motai.

Ihttar bilių siiir»ty> |Nlti 
ihp-'Io taryta. Jei jis bu. |<nt-| 
’.i'lii liitybuje, tttojaus bu* i 
pa-ių-ta- vntaliju* b-gi-lntu- 
ri*u.

Vnriiiiii šita- n-fontio.- -U" Todėl .-knitlingai atsilankyki- 
)*•■' ligi ateinančių rinkinių, te į I 
>ei prielankiai atsineš taryba, kričių susirinkimų, 
gi paskui legislntura.

\ldenuiiiiii skait liaus 
iiiiiž.initna- — mažai kam yra 
-vartais daiktas. Bet išrinktų ___ _______ __ __________

atšaukimas tai draugijos rengia didelį kon-

Lietuvių Darbininkų Sųjun* 
po- l'hicngos Apskričio susi
rinkimą-. darni metinis, atsi
bus ui*leliojo, sausio .'G d.. 2 
vnl. |k* pietų. Dievo Apvaizdos 
l»nr. svetainėje 
didžiausio
iš visų Apskričio kuopų, 
dalelių ir l*egalo svarbių 
kilių ap'VnrstĮinui.

Taiko- konf*T»-neijoj 
-Tnr-toma ir

i darbininkų reikalai.
•gu Aveicarijojr prasidės visa- 
]*u-nulini' darbininkų kon- 

Ign-a-. Lietui ini. darbinin
kui turi tikrai (Nidaryti jį vi- 
sapnsnuiiiiiu.prisidėdnini su sa 
vo atstovais. Lietuviui, darbi
ninkai neturėtų ibisileisti prie 
to. kad ta* jų kas butų nutaria 

1 link darbininkų luomu. Tni- 
1 ni n*slė|ioj*-, L. D. N. (‘iiiea- 

g<*« Apskričio susirinkime 
bu> -'var-toiua kaip butų gu- 

' litini turėti ir lietuvius, krikš- 
i-innis demokratus, atsiuvus 
tiiine vi-apa-aulininiuc dariu 

I ninku kongn-M* Šveicarijoje.

bus
viso pn*nnlio 

A’euž.il-

PRANEŠIMAI.
CIIK'ACIOS BLAIVININKAMS 

ŽINOTINA.

POLICIJOS KILNOJIMAS.

Policijos viršininkus Garri- 
ty juiskellh-. jogei jis ]s»rai 
šimtų policmouų sumainysiu* 
vietas.

Cliicagoje dažnai jiolicnio- 
nai kilnojami iš vienų nuova
dų į kitas. Nako, tas daroma 
miesto gerovei ir pačių |wlic- 
monų didesniam naudingu
mui.

8OCIJALI8TAI ISKLAUSI 
NŽJAMI.

Knip šiandie prieš teisėja 
Ijnndi*- |Htaii*aigsių i«kl;i<i»in>'*> 
jonui. ar apkaltintos surija- 
listUs 
kitai- 
gaivi
ne.

Ib-rv.-r iš Mitamtkev >u 
savo keturiais drangai** 
priduoti :i|**liii**i.ią. nr

NEBUČIUOKITE KŪDI
KIŲ!

š.-ši dil.i*j *l’< < li’ą.ii* putli4- 
I t; i-icži |ų ttit|»- vaikų pro- 

'■tu l:ntn|*nuijii .u obalsiu: 
♦X-1 i'ė’imkite kttdikių!'*

Tu' veiklumą -u tikslu su
mažinti tarpe vaikų limpan
čias liga.', y;wč gi influenzų.

Tokia kamnnnija s* nai bu
vo n iknlinmi. N«> daug kūdi
kių nukenčia nuo bnėinviinn.

GYDYTOJAI SAUKIAMI 
PRIEŠ “GRAND JURY".

Mirė Vanda Nkrzy|«*znk j** 
dūoa tai operacijos, kurių at

I). S. Cliicagv* Ap»-

nu-Į
Darbininkas.

IŠ NORTH SIDES.

šešios North Sides katalikų

kiekvienam valdininkui 
tižiai svarbu* klausiniu*.

eertų nedelioj. sausio 26 d.
I Shopnhofcuu RVetainrjc. Kon-

UŽMUŠTA M METŲ nnfR. Įccrtaa prasidės 5 vai. |>o piHų. 
AKT.* i konc**rtns bus vienas iš

, puikinusių ir gražinusių kou- 
autiHiuiliiliaue ratais ktt- ĮccrtV- kokie tik kada buvo l Iii- 

l>r. IVilIiam «»«***♦ A>“rt- Mykol° P*- 
gat ^H'U****0 ^horu ir senių dal

inio 10 metų niergdėj Clara “M J™ l«>‘vi«rti |mxižyinėję 
Sclmltz, 2(C4 Lnrrnta-e gnt. L’hicagoje sulįstai, kaip p. J. 

--------- ----------- ; Kudirka ir kiti.
GAVO 60 DIENŲ KALĖ- Broliai ir mncryn, lietuviai! 

JIMO. :ĄjK koiifcrtus yra rengiamas
Andni Nta^ viešimivjj,Bbui- 

eunrašlindas Įlota rl Tmeev.1 »«««••
* • kurs mėgino vadint irs šaln*| 

armijų? oftcii riuini, neteista 
ilrviikinuts oficieriv uniformą.

Suareštuota* Tra«*y polici
jų? nit<**-adoje mėgino pasi
karti. IJrt tas jam nepavyko.

Datar jis už tuos visus sa
vo prasižengimus nutaustas 
<10 ilieiių kalėjimu.

Pu 
riumui važiavo 
Blnm-lmnl, 758 Cmtrr

ŽUVO 16 METŲ MERGAITE

Ties Veatem avė. ir Flour- 
noy gal. gntvekarm užiuuse 
skersai gatvės praeinančių 16 
metų mergaitę Ilosalinų C**le- 
man. l.TG No. \Vliipple gnt.

Mergaitė laivo ėjusi tunui, iš 
dariu*.

IŠKRITO PER LANGA IR 
ŽUVO.

Am. Lietuvių Rymo Katulikų 1 
Pilnųjų Itlnivihinkų Apskritys 
laikys milžiniška «ii<dr>nkimų. | 
Dalu Apn-imlo* pu n p i j< • tmiky-1 

i kl.N kaiataryj, 26 d. saurin. 1919 
I m., 4 vai. |k> piltu

te ritamieji ku<>|ių atstoiai, nm- 
lum-l.iii- kuoskaiilii'itiniiMhi airi- 
lankyli j ta aoririnkiuių, nes bus 
laimi a varliu*. Turirimo tatig 
dalykų aptarti. Nežinia kame 
priežastis, kad mažai lankosi at
stovų j Apricririo vusirinkimua. 
Butų geistina, kad nom dabar 
skaitlingai atrihuikytų.

4p. nit. O. VMgiuti.

Iš T0WN OF LAKE.

KONCERTAS ir BALIUS
6 NORTH-SIDES DRAUGIJŲ.“-/.obrforinųasios Sąiungas h/aadai

Nedelioj, 26 d. Sausio-Jan., 1919 m 
SHOENHOFFEN SVET., Milwaukee ir Ashland Avės. 
I*r»ti.a Z «at. lak.nv. smalaie stUdarT. 4 tai. I»nc** --IS- Ir Mr ,palai.

c. Kimi amo ji nseoMENft:
Žinota, knd tautai nHkalInni naUaiClM Ir >«nrllq |>rtrcUudv» narna. pwtat>tl. Tam Ukalol rrnctnmM 

ntaa Konerrta. Ir Iteliua.
C.rrbUtmrJlc. p.r.mkar* Tuomi par»miUtr «u»vo Unt» Ir pat?-. ««vn. NK įima. 14 mn, nrJlno <*ro n»- 

lAltii'-fL kada ).nn bu* mkallnsu prirctAUtbu
l'ri-Ml- kliu, dabar prie tu naudlMo darbo! . Solo dainuos p. Justinas Kudirka.

KVIRCf k • XORTH S1DKS DRATaUCM.

DRAUGYSTE PANŲ NEKALTO PRASIDĖJIMO $V, MARIJOS PANOS
A

RBNOIA

: Vargingų Laikų Šokį
V

NEDELIOJ, SAUSIO-JAN? 26 D.. 1919
Šv. Jurgio Parap. Svet, prie 32-ro Place ir Aubum Avė.

!*ra4lia <* Tat vakare
V t ai VrttiviM Ir betuvaatAa b* skirtumo amžiaus mate uikvh-.'iatr. i r taikinio ll į miltų prmtPtri Varvinei 

l-ntku kurto jus tiuMrblna na tol Uak uiti u (arvdlniy: jo tafTtrv« Utvicda jun lakai uIlaii* *lm«. taa jtta
link* intn*< 'r br nknrv firtjuokino.

|

PUSBADŽIAMS SKURJL

vok

IA NORTH AIBES.

I

o

1

atvykite Kuairinkimatt.
Kp. Valdyta.

Labdariu nuiriuiimaa.
Ni-dėliojr. k.umo 26 d.. 5 

vakare, fir. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, Labdarių 1 kj». laikys 
metinį suririnkinų. Tarp kitko 
bus renkama šienui ariama kuo
pos valdybe. Tat visi talslnrtai 
laika

Northridte d Įstrik t o Lietuvių 
kareivių Amerikoniškoj Armijoj 
Hclpimo Nųjumtuo įvyks susirinki
mas, uidėUojr, sausio 2G <L tuo
jau po pamaldų, ftv. Mykolo Ar- 
kaniuio bažnytinėj svetainėj.
1644 Valiausia Avė. Visi na
riai ir kurie dar nepririrašė. esa
te kviečiami į minėtų susurinkimų. 

Kailininkai.

Kryžiaus, W. Pullman, III

iinitntiinmmiitriiitnii

PUIKUS MASKINiS BALIUS
Rengia

Dr-te Atradimo Šv.

Ar. fkbiriM draugijai nt-

Nedėlioję. Mario 26 <L 2 vaL 
!>o pietų, šv. Kiyžistu parapijos 
svetainėje, šv. Etatnclua moterių 
ir mergaičių drtugijn laikys me
tinį stuirinkimų. .Tat geririamos 
nario, tcikritėi visos saririukimau 
atsilankyti, nro reikės mums daug 
dalykų aptarti. Tolrfyta.

lfi TOWN OF LAKE.

NEDEUOJE, 26 SAUSiO-JAN., 1919 m. 
Bral's Straaih SveL, 158 L 167 St. ir Indiana Are.

ROtkLAND’E Pradžia 8 vai. po pietų
Gerbiamosios ir gerbiamieji, pirmų kartų rengiame iš Wcst PulĮmano-draugijų. Sten

giamės kuogeriausiai kiekvienų užganėditi atsilankusi.

TEATRAS BALIUS
PARENOTAS DVIEJŲ l«AU>rtJŲ

SV. PRANCiSUUS ii $V. PETRO IR POVYLOėhj ir netudių prieglaudos nn- 
■ m<* fuiidnn. Kas šiandie išdrįs 

akyli, kad iiiuuik, lictuvinnis. 
. ereikia našlaičiams ir sene
li nu prieglaudos namo. Taigi 
ir ; :s kouccrtaa yra rengiamas 
tam. kad pelnu galėtume padi
dinti našlaičių ir senelių pris- 
glaudus namo fondų.

Taigi visi, kaip nortbudie- 
eiai, taip ir iš vsos Chicagoa 
lici apielinkės lietuviai, valio j 
-į imlunių koncertų. Ten musų 
jauniams — choras ir žymus 
solistai palinksmins mus. o 
mos savo centais paremsim<< 
taip gražų ir naudingų užma
nymą — įsigyti lietuviškų. 
iiAšhiiėinins ir seneliams prie
glaudas namų.

Tnt-gi visi valio j Nortli Si- 
•les šešių draugijų rengiamų 
koncertą.

Po koncertui bus šokiai; bus 
luinus užkandžiai. Pajūris.

L. VYČIŲ CHICAGOS AP- 
8KRIČI0 CHORAS.

Pie-biteriau ligoninėj** per 
langų nuo (»-to,io nugšto išoko 
ligonis llarry Tavlor, 54 mc- 
*ii amžiaus, ir žuvo inoiiienta- 
luii.

1.‘- <*niuės valdyta tvirtina, 
•og ji* neturėjęs j »kių gimi
nių.

Sirgę* širdies liga.

APKALTINTAS BUVĘS 
KALĖJIMO SARGAS.

i

Prisiekusiųjų tetaėjų teis
ina* pri)mžin<> kultu buvusį 
pavieto kalėjimo sargų John 
Kliupt«-r už leidinių perinai i« 
kalėjimo |*nta'-gti keturiem* 
piktadariam*.

L. V. C. A. Oi. buvo j ka- 
iNNueuų išleidęs 13 savu gi

rų dainininkų. Nekuria ii jų 
fmaiekė Prancūzijos lauku* ir 
prisidėjo prie sutriuškinimo 
ėokictijos militarizmo, o kiL 
buvo pasirengę keliauti per 
jūres, bet jau nebereikėjo. 
Pradėjus grįžti karininkams 
namon, Nugrįžo ir musų cho
ro trys nariai, laikant praei
tų praktikų pasirodė svetai
nėj mu«ų senai laukiami pa- 
rfai: n. P. Hriabta, V. JMįĮį

AMERIKOS LIETt’VIi; KA- 
UEIV1V DOMAI.

NcdHioj. ty. sausiu 26 dM 1919 
m., lygiai 2 vai. po pkių. Būro 
Apvtizdn* terapijos svi'taim’je. 
prie lK-tos ir t'uiuu gatvių stri
bus antras ii eilės kareivių lavi- 
nitnmi mari ras. Todėl icricėia- 
mi visus fiur. Valstijų knriutue- 
liės kareivius atsilankyti padur
tame laike. Taipgi kiirviaiue ir 
šiaip jaubuiiliu*. kurie i*ori prisi- 
•sarti. Valdgba.

Bu* susaldinta

"ŪMAS KHIAF ir "IUMS IEBASVPTA

Ned4 Sausio-Jan. 26,1919
Dim tau. tat., IBtu Ir INn M.

Programą Up'ldys L. Vyčių 24 Kuopa
‘ PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

KKSGfcJAL

OIDZlAUSti ĮIETUMU |RWTJĮt flRIGASOJE

NEMOKEI PINIGUS BLREIKAU) 
•Muų krautuvė—vien* i* didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negana 

Mokinėlių laiikama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užtakota visokius laikrodžius, žiedas, iUuH-
niua ir deimantintas; gramafonua lietnviikais rekordais ir 

rusiškų ir pritašką iidir- 
ikų, kokių tik reikia. Dir

sėtai. Kurie prisius trijų
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