•umsiTY * Ri'irs vmq
M

m

1 • • • • • » •

• • • » « W Į » ^ — Į i p M • 1 • fc Jg

DRAUGAS fi!

,91

į&nm mm^*^mtmim —• m i

LITHl AN1AN DAILY FRLEKD

FIRST EDITION

Fabltehed Daily Except Sundays by
DRAUGAS PUBL1SHING OO., Inc.,
1800 W. 40ih St., Chioago, Illinois.
Piione: Mcfiiuley 611 -1. Establ. 1008
*

One Year
gis Months
Tbursday $ Edltlon

$5.00
$3.00
$2.00

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publfehed and di^tributed ander permic (No. 488), ftuthorizcd by Utie Act of October 8, 1817, ou tile at the Post Office oi Ghtoago, Illinois.

KAINA O CENTAI
PRICE ** CENTS

EHTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1918, AT CHIOAGO, ILLINOIS UNDER THE AOT OF MAROH 3, 1878.

streikuoja Anglijoje
Rusų bolševikai sutinka su
konferencija
Talkininkai Rusijoje šaukiasi pagelbos
TŪKSTANČIAI DARBINLN-, TALKININKAI ŠAUKIASI
KŲ IŠEINA STREIKAN j
PAGELBOS ŠIAUR.
ANGLIJOJE.
RUSIJOJ.
200.000 jau streikuoja.

By the order of the Presldent, £ «, Burleson, Postmaster General.

CHICAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, SAUSIO (JAN.) 29 D., 1919 M,

200,000 darbininkų

Prisibųoma bolševikų kariuo
menės spaudimo.
Belfast, sausio 29.—Praėįusį pirmadieni čia įvyko didelės darbininkų riaušės, kokių
Londonas, sausio 29.— Pasnebuvo nuo karės pradžios.! taromis dienomis
šiaurinėj
Policija turėjo smarkių susi- T*"sijoj pradėjo smarkiai veikrėmimų su riaušininkais. Vis- ** bolševikų kariuomenė prieš
gi šituos išblaškė.
neskaitlingas talkininkų spėkas
Riaušininkai užpuolė ir ak-1 - Bolševikai ypač spraumenimis apmetė laikraščių o-'l ( l ž i a s i P r i e ž amerikonų ir rufisų duris.
*
\*U koliumnas.
Del to spaudimo ameriko
Londonas, sausio 29.—šian nai su rusais buvo priversti
die Anglijoje streikuoja suvirs apleisti miestą
Shenkurską
200,000 darbininkų.
Pasako kurį tuojaus užėmė bolševikai.
jama, jog per sekančias 24 va
Suprantama, jogei talkinin
landas streikininkų skaitlius kų kariuomenių vadai šiauri
padvigubės.
nėj Rusijoj pareikalavo jjaSvarbiausia streiko priežas gclbos, t y. daugiau kariuome
tis — tai trumpesnės darbo nės, kad sulaikyti bolševiku
valandos. Vienur darbininkai veržimusi pirmyn.
Sbenkursk yra už 190 my
reikalauja 40 valandų darbo
savaitėje, kitur kiek daugiau. lių nuo Archangelsko pietų
Bet nedaugiau 44 valandų sa šone.
Kituomet bolševikai buvo
vaitėje.
Taika kol-kas nepramatoma, pagrūmoję, jog jie ten talki
kadangi sutrumpinus darbo ninkus suvarysią į Baltąsias
valandas pačiose įstaigose yra jūres. Rasi, dabar tuos savo
reikalinga įvesti
reikalingi grasinimus ir ima pildyti.
Šiaurinėj Rusijoj
siaučia
tam tikslui pertaisymai.
baisus šalčiai. Amerikonai su
Tik vienam Belfaste strei
žeistieji vežami rogėmis.
kuoja apie 100,000 darbinin
Talkininkų kareiviai visur
kų del trumpesnių darbo va
didvyriškai kovoja prieš bolše
landų.
vikus.
Londone streikuoja 18,000
del didesnio užmokesčio.
BOLŠEVIKAI PRIIMA PA
Streikai prasideda ir pietįKVIETIMĄ KONFE
nej vahjoj.
RENCIJON.
Be kitko Anglijai grūmoja
ir geležinkelių
darbininkai Jie tuo būdu mano praplatinti
gene rali u streiku.
savo propagandą.
Visa šalis apimama streiku.
Londonas, sausio 29.— Iš
NEUTRALĖS ŠALYS NORI Stockliolmo pranešama, jog
saloje Prince konferencijoje
DALYVAUTI TAIKOS
rusų bolševikai dalyvaus. Jie
KONFERENCIJOJE.
į ten pasiųs savo atstovus.
Iš v Gelsingforso pranešama,
Paryžius, sausio 29.— Neu
tralių valstybių atstovai čia jog bolševikų valdžia Maskvo
ėmė darbuoties, kad taikos je svarstanti tos konferencijos
konferencijon butų Įleisti ir klausimą.
Daily Mail korespondentas
šitų šalių atstovai ir ten turė
iš (Jelsingforso tuo žvilgsniu
tų balsą įvairiais reikalais.
Šveicarijos . pfezidentas A- praneša.
V Skaitant naujausius bolše
dor pranešė, jog neutralėms
pranešimus
šalims reikia turėti atstovus vikų oficijalius
prie taikos konferencijos sta matosi, jog bolševikai pasiųs
savo atstovus salon Prince ne
lo.
tiek
susitaikymo
reika
Tą
reikalavimą
paremia lais, kaip tik nuo,saviai agita
Skandinavijos šalys.
cijai. Nes tai geriausia proga
Sakoma, tuo tikslu busiąs
jiems paskleisti bolševikizmo
sušauktas neutralių šalių at
propagandą išilgai pasaulio".
stovi) susirinkimas, kurin bu
siąs pakviestas ir prezidentas
PRANCŪZAI KIJEVE.
Wilsonas.
Mažesnės kariavusios tautos
Paryžius, sausio 29.— Iš
išdalies jau patenkintos. Kaip Viennos pranešama, jog pran
Belgijai, taip Serbijai leista cūzų ir rumunų kariuomenė
turėti savo atstovus keliose vakar inėjo Ukrainos sostinęn
konferencijos komisijose.
Kijevan.
\

PIRMOJI LAIDA

BUS PASKUBINTA KAREI BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ KA ROJALISTAI MUŠASI POR
RĖS UOSTĄ.
TUGALIJOJ.
VIŲ DEMOBILIZACIJA.

METAI-V0L. IV.

No. 24

Trumpesnes Darbo Valandos
Audininese

Copenhagen, sausio- 20. —
Lisbona, sausio 27. — Sosti
Vokiečių bolševikai visai neti nėje rojalistų sukilimas nu
kėtai užpuolė "VVilhelmshaven malšintas. Bet kitur jie ima
Washingfton, sausio 28. — miestą, ir uostą, įveikė Eberto viršų.
Darbininkai nori 8 vai. i ninkai, išdirbę 8 valandas, i i į
Armijos
štabo
viršininkas, valdžios kareivius ir užėmė
Tarpe pačių
republikonų
dienoje.
jaus apleis dirbtuves. Antrvgen. Mareli, vakar militari- visus vienuosius bustus ir pakilo nesutikimai. Ir tai dar
,
tojaus ir vėl ateis jie kiekvie
niam senato komitetui prane bankas. į
taip, kad rezignavo visi miniNew York, sausio 29.— Po
nas prie savo darbų.
Po šito bolševikų teismui steriai.
šė, jogei kareivių parvežimas
karės prie darbo, krizio prisi
Tad nebus nei streiko, nė |
iš Europos jau sutvarkytas. pavesta teisti ir žudyti 'visi
Niekas negali pasakyti, kur deda dar
vienas svarbus
kitko. Darbininkai savo nuta
Kas mėnno bus pargabenama suimti jų priešininkai.
šiandie apsiverčia buvęs Por daiktas. Įvairiose darbo šako
Pertrauktas susinėsimas ge tugalijos karalius Manuelis. se organizuoti darbininkai, rimą praves ramiai kaip nie
300,000 kareivių. Taigi per
I pusmetį visi kareiviai bus na ležinkeliais m Wilhelmsha- Vieni tvirtina,jog jis esąs Lon katrie dirbo ilgas valandas, kur nieko.
.Tei pakils kokie nesutiki
ven.
mie.
done. Kiti sako, jog jis jau reikalauja aštuonių
darbo
mai,, tai juos pakels ne dar=
Portugalijoje.
valandų dienoje.
Namiškiai bus paleisti
ŽMOGŽUDYSTĖS PRIME
Šitas reikalavimas jau apė bininkai, bet patys fabrikan
veikiau.
TAMOS AMERIKONAMS.
PAĖMĖ KAIZERIO NUO mė kai-kurias darbo šakas. tai, kurie, rasi, mėgins pasi
Šioj šalyj lavinimo stovyk
SAVYBĘ.
Kai-kurios įstaigos pačios, net statyti prieš darbininkus.
Paryžius, sausio 28. — Seilose yra apie 750,000 karei ne departamente (apskrityj),
darbininkams nereikalaujant,
Nebus gerovės.
Paryžius,
sausio
28.—Buvęs
vių. Šitie visį kareiviai bus kur yra Prancūzijos sostinė,
pravedė aštuonias darbo va
Suprantama, kadir ramiau
vokiečių
kaizeris
provincijose
paliuosuoti vieno mėnesio .lai per gruodį mėnesį atlikta 34
landas. Geriaus gražumu da sias bus darbininkų pasielgi
ku, išėmus tuos, katrie bus pa žmogžudystės, 220 dienomis ir Alzas ir Lorraine turėjo pilį bar, kaip paskui priverstinai. mas, tečiau jis visvien suketel
likti dar specijalei tarnybai. naktimis užpuolimų ir 500 vi ir žemės plotus. Viskas ver
8 vai. darbas paliečia audi audrą audeklų išdirbystėje.l
tės
$110,000.
Ligi prtfeito šeštadienio pie sokių muštynių.
Ir iš to lengvai galės pakilti]
mines.
Dabar tų provincijų pran
tų iš Prancūzijos jau 104,000
Visa tai atlikę amerikoniš
krizis toje darbo šakoje. Nei
cūzų viršininkas buvusį kai
Perniai
metų
pabaigoje
aukareivių parkeliavo.
ki kareiviai, daugiausia armi
zerį atsavino nuo tų nuosa diminiai darbininkai turėjo visi juk darbdaviai norės su-[
jos dezerteriai.
tikti su tokiuo sauvalių darbi-i
10 divizijų bus anapus.
vybių.
konvenciją. Tarpe svarbesnių ninku pasielgimu.
Pasekmingesniam prieš tuos
Kiek kareivių ilgesniam lai piktadarius veikimui perorga
jų nutarimų buvo — pareika
Bet tai naturalis daiktas.
PER
METUS
MIRĖ
30,000
kui turės pasilikti Europoje, nizuota amerikoniška policija
lauti 8 darbo valandų dieno Senai darbo žmonės stovėj<
•
VETERANŲ.
tai tą apspręs pats preziden Paryžiuje.
ja
ir darbavosi už trumpesnes!
tas AVilsonas, pažymėjo gen.
Tasai
jų
nutarimas
karės
Washington, sausio 28.darbo valandas. Šiandie jau]
m e t u te iau bllvo
Mareli.
BOLŠEVIKAI RUOŠIASI Per praeitus rnetu s Suv. Vai*
P*™i™tas matomi to darbavimosi
vaįj
Ir
tik
dabar
apie
aną
išnaujo
Bet dabar kur-kas daugiau
stijose mirė .'50,000 civilės ka
DIDELĖN OFENSYVON.
šiai. Žmogus ne visuomet ga
išgirsta,
kuomet
darbininkai
kareivių bus sugrąžinta namo,
rės veteranų.
li but vergas. Reikia jam iri
Christiania,
sausio
28.
—
Atą
nutarimą
nusprendė
pra
ne kaip išpradžių buvo sakęs
atsilsio ir liuosesnių valandų.
PAKVAIŠO
SENIS.
not
laikraščio
Bergen
Tidenvesti
gyvenimam
maršalas Foch.
1
Šiandie
darbo
valandos
ilgos.
LTnited Textiles Workers of
Gen. March manąs, jog il de, iš Archangelsko sugryžęs
peš Moines, Iowa, gausio 28.
Audiminių darbininkų orga
gesniam laikui Europoje bu vienas talRminkų ofieieras, - Charles Voyce, einantis 80 America pirmininkas John
sią palikta tik 10 divizijų a- kurs pasakojo, jog bolševikai įmetus, nusižudė, k a d - " s u t a u - Golden pranešė, jog tos orga nizacijos pirmininkas Goldenl
su ateinančių pavasarin ruo-| , . , , ,
.
.
v.
nizacijos darbininkai (taigi sako, jog trumpesnės darbo
merikonų.
x- • didelėn
J-J u
e
pyti daugiau maisto šios sa- audiminiai) nusprendė tą at valandos daugiausia palies šil
šiasi
ofensyvon.
Bolševikai mėgino sudaryti lies kareiviams. Mat, jis nie- mainą padaryti be jokio strei ko, medvilnės ir išdalies vii-j
PASITRAUKIA NUO BOL
kam tikęs ir bereikalo maistą
nos audimines.
armiją iš poros milijonų vyrų
ko visoj šalyj.
eikvojąs.
ŠEVIKŲ ŠIAURINĖJ
ir pakels ofensyvą pietinėj
Audeklų gaminimo indus
Užmokestis tokia pat.
RUSIJOJ.
Rusijoj.
trija labai prasiplatinusi Nau*|
KRUPPO ĮSTAIGOS DABAR
Darbininkai savo reikalavi jojoj Anglijoj. Ten yra pusė]
Londonas, sausio 28. — Pie
DIRBA AMERIKAI.
EXTRA ALGOS KAREI
me neprisimena užmokesties. visos tos industrijos.
tuose nuo Archangelsko vei
Šiandie ten kaikuriose dirlį|
VIAMS.
Coblenz, sausio 24. Kituomet Golden sako, jog jie nori dirb
kiančios amerikoniška ir rusų
»
Kruppo ginklų įstaigose gink ti 8 valandas dienoje su tokia tuvėse darbininkai dirba nuo]
kariuomenės -apleido miestą
Washington. sausio 28. —
lai buvo gaminami išimtinai pat, kaip ikišiol, užmokesti- 54 ligi 60 valandų savaitėje.
Šenkurską.
Kongresan induota bilius, kad
Tad 48 valandos savaitėje,
vieniems vokiečiams. Bet da mi.
Pasitraukė į šiaurius ir už vyriausybė
paleidžiamiems
Atmaina įvyksianti ateinan kaip dabar norima pravesti,;
ėmė trumpesnę mūšio liniją, kareiviams išmokėtų extra al bar ten dirbama Amerikai.
Vokiečiai pristatė ameriko čio vasario 3 dieną. Tą dieną suprantama, nemažai palies
nes anoj linijoj nebuvo galima
atsilaikyti
prieš
bolševikų gas.
_
>_ _
...
. . nams armotų sulig armistici- visi tos organizacijos darbi- fabrikantų kišenius.
spaudi**.
• T u o .*'ks " kare, v vmi
g** jos sutarties. Daugeliui tų ar
PO AUTOMOBILIUM ŽUVO
UŽDRAUS ATEIVYSTĘ
stomi i kelias rųsis. Tiems, motų truko visokių dalių. Tas
PER 4 METUS.
MERGINA.
POPEŽIUS TAIKO LENKUS katrie yra buvę mūšiuose, tu dalis dabar gamina Kruppo
,
rėtų but mokama už ilgesnį įstaigos.
SU UKRAINAIS.
Vakar palei Mieli i gan a ve. i
laiką. Kitiems — mažiau.
Tą sumanymą, sako, paremia
ir 16 gat. automobilius suva
Amsterdam. sausio 29. —
Paryžius, sausio 28.—Šven
Sulig biliaus, vieniems ka
darbo organizacijos.
žinėjo ir ant vietos užmušei
tasis Tėvas Benediktas XV reiviams turėtų but išmokama Anglų kariuomenė Kaukazo
lenkų su ukrainais sutaikymui extra alga už 12 mėnesių, ki fronte eina pirmyn. Užėmė
Washington, sausio 29..— Anna Shadaris, 2018 So. Peogeležinkelį, Žemesniojo kongreso buto im ria gat.
paskyrė arbitrus: monsignorą tiems — už pusę metų, dar ki Trans-Kaukazo
Šoferis Alexander W. FotzRatti,
popežiaus
delegatą tiems — už 4 mėnesius ir už paskui Petrovską ir Astracha- migracijos komitetas patvir
nių ties upe Volga.
Varšavoje, Poznaniaus arki 1 mėnesį.
tino sumanymą, jog su taikos ke suareštuotas. Jis yra autoTokios
žinios
parėjo
iš
vyskupą Bilčevskį ir Lvovo
Tas bilius palyti taippat ir
padarvmu visokia žmonių a- j mobiliąus savininkas. Gyvena
Berlyno.
arkivyskupą Šeptickį. s
paliuosuojamus jurininkus.
ieivystė į Suv. Valstijas turi: P° n u m - 2 ° 1 7 Walton gat. j 3
but uždrausta per sekančius
Fotzke mėgino prasilenk
su kitu priešais atvažiuojan
keturis metus.
>
Immigracijos komitete yra čiu automobiliu. Staiga pasu
9 nariai. 7 balsavo už uždrau ko, automobilius spruko ant
šaligatvio ir užmušė praei
dimą, gi 2 prieš.
nančią merginą.
Pasakojama, jog tą suma
nymą stipriai paremia orga
AIRIAI SAVO VEIKIA.
nizuotas darbas. Senai yra ži
noma, kad už immigracijos
Londonas, sausio 29.—Sinnnepaprastą suvaržymą nuolat feineriai vis dar parlamenstovi Amerikos Darbo Fede tuoja ir organizuoja nesenai
racijos viršininkai.
paskelbtai Airijos respublikai
10 divizijų pasiliks Pran
cūzijoje.

ta

BERNSTORFF TAIKOS
KONFERENCIJON.

čia yra vokiški lakstytuvai, kuriuos vokiečiai pavedė talkininkams
sutarties.

sulig

armisticijos

Berlynas, sausio 29.—Čia
vakar sužinota, jog vokiečių
atstovybėje į taikos konferen
ciją ineis: grafas von Berastorff, buvęs
ambasadorius
Suv. Valstijose, ir princas
Lichnowsky, buvęs ambasa
dorius Anglijoje.

patvarkymą.
Anglijos vyriausybė
ą
sinn-feinerių veikimą šaltai
atsineša ir nekliudo. Nežiniaį
kas toliaus iš to išeis.
Clounmel'e, Tipperary, pro
vincijoj, proklemuota karen
stovis, anot pranešimo iž Dub
lino. Kaip minėtam mieste,
taip ir Cashel'e garnizonai
sustiprinti.

v*

2

•
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jiegoms susilpnėjus, Troc
kis pasinaudojo tuomi, ir
praplatino komunizmą ant
kitų žemių su pagelba savo
raudonosios gvardijos. Toji
jau briaujasi į Lenkiją ir
užėmė dalį Lietuvos.
Vokiečiai mums Lietuvo
je neleido suorganizuoti sa
vo kariuomenės, dėlto mes
dabar priklausome nuo bolševikij malonės.
Bolševizmas panėši į vapsu lizdą: kiekvienas vabalas jame daro ką nori, jei
tik nepareina į kelią kareiviems-vapsoms, t. y. raudo
najai gvardijai. Bet pasiro
džius priešui iš lauko visas
lizdas sukyla gintis ir gil
ti.
C ai ne su visomis p. Rosenbaumo nuomonėmis galė
tume sutikti, bet reikia pripa
žinti, kad jos yra naujos Amerikai ir išreiškia mintis
šviesaus žmogaus, žiūrėjusio į
dalykus iš arti. Pusėtinai įsi
gilinus j p. Rosenbaumo nuo
mones apie bolševikizmą ga
lima jose atrasti du sunkiai
sutaikomu, beveik priešingu
kits kitam dalyku, bet dabar
mes tik paduodame jo nuomo
nes, taip kaip išreikštos įtek
mingame Ne\v Yorko dienraštvie, nematvdami reikalo kritikuoti jas.

Iš Lietuviu Amba
sados Paryžiuje.
Binghamtonieciai,
Lietuviij ambasados atva
Vyraii.

r"

* f I *»

žiavimas į Paryžių naudingas
ne vieniems lietuviams. Jos
narys ir užrubežinių mus da
lykų* viceministras,
lioscn
baunras, atvažiavęs į. Pran
cūzija, talkininku
spaudai
suteikė reikalingų žinių, ku
rių ji neturėjo.
P. Rosenbaumo nuomones
apie bolševikus paduoda "Xew
York Times", 25 sausio, 19 U)
m. Tos nuomonės yra šitokios:
Pasaulis klysta mintyda
mas, kad Rusijos bolševikizmas vra viena didelė organizacija, apimanti tą pla
čią šalį. Yra priešingai.
Kiekviena Rusijos dalis, net
kiekvienas kaimas turi visi
ška neprigulmybę ir laisvę.
Bolševikų jiega yra tame,
kad kiekvieno miesto ir kai
mo gyventojų dauguma pri
ėmė bolševiku pažiūras. Tos
pažiūros yra komunistiškas
socijalizmas. Iki šiol buvo
kova neturinčių su turin
čiais, neturinčių buvo dau
giau negu turinčių. Dėlto
užėjus daugumos valdžiai,
turintieji neteko nuosavy
bės.
Kalbos apie
bolševikų
žiaurumus arba terorą yru
perdėtos, nes jie vis-gi re
miasi dauguma. Bet yra ir
tiesos tose kalbose, nes bol
ševikiškoji dauguma varu
verčia mažumų priimti jos
teikiama, tvarką, visuome
nės ir savininkų turtą skai
tydami savo turtu. Tamsu
mas ir melas padeda bolše
vikų nuomonėms plisti.
Kita bolševikų jiega yra
raudonoji jų gvardija. Ta
nėra visuomenės armija, bet
tat yra asmeninis Trockio
įrankis, kuriuomi jis naudo
jasi, kaip kitąsyk Romos
imperatoriai naudojosi pretoriniais kareiviais.
Pats Trockis vra didelės
valios žmogus, tikras realis
tas, visai nežiūrintis doros
savo tiksluose ir priemonė
se. Jis, kaip Bismarkis, žino
ko nori ir moka naudotis
aplinkybėmis. Jis žinojo,
kad komunizmą galima ivykinti Rusijoje tik pada
rius taiką su Vokietija ne
žiūrint, kiek ta taika atseis.

Nedėlioję, 1!) sausio, 1919 m.,
7 vai. Makare Bingharntono
lietuviai susirinko savo sve
tainėje prie Clinton str. Pir
mininkavo vietinis klebonas,
kini. Kazimieras Ambrozaitis.
Prakalbas laikė jis ir daugelis
politišką veikėju iš pirmojo
apskričio.
Yi'so surinkimo tikslas buvo užreikšti protestą prieš
lenku ii- bolševiku nasikesinii

/
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mą užgriebti Lietuvą. Pažy
mėtina, kad surinkime daly
vavo ir socijalistai lietuviai.
Jie pirmutiniai ir kuoaiškiausiai peikė bolševikų priemo
nes ir apsėjiino budus.
Susirinkimas padarė rezoliu
eiją, meldžiančią Suvienytų
Valstijų Vyriausybę suvaldy
ti lenkų imperijalizmą. ir ap
saugoti Lietuvą iš po svetimo
jungo. Rezoliucija
nusiųsta
prezidentui AVilsonui.
Šitą žinią būtume
galėję
padėti tarp korespondencijų,
bet ją dedame tarp redakci
jos pastabų, nes norime iš
reikšti pagarbą Bingliamtoniečiams už gerą darbą gerai
padarytą. Jie ne tik užprotes
tavo prieš Svetimtaučių pasi
kėsinimą pavergti Lietuvą,
bet mokėjo j tą dalyką įtrauk
ti kvietinius amerikiečius, ku
rie visą atsitikimą labai gra
žiai aprašė savo laikraštyje
"Binghamton Press ",20 sausio
1919 m. Norėtume, kad ir ki
tos lietuvių kolonijos padary
tų panašiai, jei kurios dar
tebėra nepadariusios.
GROSERNINKAI TURI
APSISAUGOTI.

Atpinga kai-kurie maisto
produktai. Bet ne visi groserninkai nori prisitaikinti prie
to atpigimo. Jie pesenovei
ima augštas kainas ir išnau
doja žmones.
Daugelis tokių groserninkų
dabar šaukiami teisman* Val
džia prieš tokius turi įnagį.
Maisto tvarkymas šalyje vis
dar veikia ir reikia jo laikyties. Už žmonių išnaudojimą
groserninkai turi prieš save
ve kokią bausmę: Netekimas
"licencijos",
pabauda ligi
Tai-gi tą taiką jis ir įkūni 5,000 - dol. arba metai kalėji
jo.
Vokietijos kariškoms mo.

POPEŽIUS IR AMERIKA.
Gruodžio mėnesyje, rašydami
apie YVilsono santikius su Šv.
Tėvu, mes tvirtinome, kad popežiaus atstovas neatvažiuos
pasveikinti kardinolo Gibbons'o, jei Suvienytų Valstijų
Prezidentas neapsilankys Va
tikane. Po to mųs rašymo Pre
zidentas nukeliavo į Rymą, pa
simatė su Benediktu XV. Šian
dien Šv. Tėvo atstovas, arki
vyskupas Bonaventūra Ceretti,
jau yra Amerikoje.
Delegato atvykimas.
J i s į New Yorką atvažiavo
nedėlioję, 19 sausio drauge su
profesorium Rodė riek'u Mc
Eachen, amerikiečiu. Tas yra
Arkivyskupo Ceretti sekreto
rium.
Nesenai paskirtasis
New
Yorko arkivyskupas, P. J.
Hayes, su savo pagelbininkais,
su žymiais pasauliečiais kata
likais nuvyko pasitikti Šv. Tė
vo atstovą. New Yorko uosto
viršininkas, Thomas E. Rusii,
pats nuvedė juos ant prieplau
kos ir su jais įlipo į laivą LapĮaud, kuriuomi buvo atvažiavęs
Arkivyskupas Ceretti.
Oficijalis
jo atvažiavimo
tikslas yra pasveikinti kardi
nolą Gibbons 'ą, susilaukusį
50 metų vyskupavimo. Nema
žiau svarbus yra ir antrasis
tikslas atsimokėti Amerikai už
mandagumą, kurį padarė jos
Prezidentas Šv. Tėvui. Arki
vyskupas Ceretti yra pirmu
tinis kardinolo P. Gasparri'o
pagelbininkas. Tat reiškia, kad
jis Ryme turi labai augštą vie
tą.

Vaisingi darbai.
Augštieji Bažnyčios asme
nys, brangindami ir pildydami
mandagumo
reikalavimus,
drauge atlieka ir stambių nau
dingų darbų. Tai-gi ir arkivys
kupo Ceretti atvažiavimas į
Ameriką neliks vienu tik man
dagumo darbu.
Popežius neturi slaptų tik
slų, dėlto neveda slaptos dip
lomatijos. Bet nevedant slap
tos diplomatijos dar nėra rei
kalo klegėte klegėti apie kiek
vieno savo žingsnio tikslus.
Nei Šv. Tėvo, nei jo atstovai
neturi samdytos spaudos rekla
muojančios juos. Nei nesamdy
tai iš įsitikinimo mylinčiai juos
spaudai jie nesigiria savo pie
nais. Kada tie pienai įvyksta,
tada.juos pamatome, nors ją
įkūnytojai tyli.
Žinant, kad popežiaus at
stovas nevien del mandagumo
čia atvažiavo, vis-gi užeina
noras patirti, ką jis čia veiks.
Kasdieniniems Bažnyčios or
ganizacijos reikalams užtenka
paprastojo delegato, arkivys
kupo Bonzano,
gyvenančio
\Yashingtone.
Arkivyskupas
Ceretti prisidės prie nepapras
tų šio laiko reikalų, kurių įkū
nijimas daug priklauso nuo Amerikos.
Tokis šiandienis nepapras
tas didelis reikalas yra Tautų
Sąjunga. Jos įkūnijimas dau
giausiai priklauso nuo Ameri>
kos. Wilsonas neabejotinai tos
Sąjungos nori, bet AVilsono
darbo pasekmingumas priklau
so nuo visuomenės pritarimo.
Beveik penkta dalis Amerikos
gyventojų yra katalikai. Tar
pe 19 milijonų katalikų Ameri
koje yra visokių žmonių: vieni
pritaria AVilsonui ir Tautų Są
jungai, kiti nepasitikėdami žiu
ri į tai.
Arkivyskupas Ceretti, beabejonės, matysis su visais žy
miausiais Amerikos katalikų
vadais. J i s jiems, spėjame, pa
sakys* kiek naudos yra pasau
liui iš Tautų Sąjungos. Tas

privatinis Arkivyskupo pasi
kalbėjimas su žymiausiais Amerikos katalikais duos Wilsonui penktos dalies Amerikos
gyventojų paramą.
(
Popežius šito patarnavimo
VVilsonui negali padaryti, tamtikru oficijaliu aplinkraščiu,
ues Tautų Sąjunga yra politi
kos reikalas, o į pasaulinius
politikos reikalus Šv. Tėvas
nenori įvelti savo autoriteto.
Kaipo žmogus, kuriam rupi
žmonių giminės gerovė, jis pa
naudoja jam prieinamas pado
rias priemones, kad gerą daigtą sustiprintų, kad sumažintų
kliūtis, galinčias kilti iš asme
ninių ar tautinių priežasčių.

MUSįj MOKYKIJ REI
KALAIS.
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ŽVIRBLIO LIZDELIS.

vienuolių davė mums čia^ iš
eivijoje, mokyklos typą, kuris
Diktatoriaus manifestas.
apgina ir sustiprina dvi mūsų
dvasios didžiausi brangenybi,
Aš, žvirblių respublikos dik
būtent katalikystę ir lietuvys
tatorius, Vanagas Pirmasis,
tę.
apgarsinu visiems savo res
Vienas iš žymesnių mūsų
publikos piliečiams, kad juos
tautos pedagogų, kun. M. Gus
visus dar likusius gyvus la
taitis, pabuvęs Amerikoje ir
bai myliu. Nenuilstamai rū
prisižiūrėjęs mūsų
mokyk
pindamasis tvarkos išlaikymu
loms, sugryžęs į Lietuvą Mok
ir žvirblių visuomenės gerove
slo Draugijos
suvažiavime
šių metų žiemą perkeliu į pa
skaitė referatą apie tai, kaa
vasarį ir vasarą. Šito dekreto
mokykla, vedamoji stserų lieišpildymas prigulės nuo žvirb
tuvaičnj vienuojhj yra labiau
lių pilietiško susipratimo ir
siai lietuvių tautai tinkama ir
taip-gi nuo mano nuožiūros.
pageidaujama. ' Nenuostabu,
Duota mieste Karklynas Didy
kad paskui reformatas M. Ysis metais nuo žvirblių ir va
čas, Chicagoje Šv. Kazimiero
nagų sąjungos įkūrimo penk
vienuolijoje atsilankęs, prašė
taisiais.
seserų Kazimieriecių siųsti \
Direktorius Vanagas I
Lietuvą kad ir kelias dešimtis
Didysis.
seserų
mokytojų.
Žinoma,
Kaziime rietės tik Lietuvoje,
RED. ATSAKYMAI.
ant tautiškos dirvos ir savo
sąlygose galės išauginti idealį mokyklos typą. Čia jos. A ^ n ™ ^
"Dveji metai neturi taikinties prie Amerikos sukako" iš Chicago Heights.
Negalime talpinti, kol Tamista
sąlygų ir reikalavimų. Bet
faktas yra, kad Kazimieriecių neprisiųsi savo tikros pavardės ir
dvasia ir idealai — yra bran
adreso.
gus visai mūsų tautai ir kad
joms lemta patapti svarbiau
gerai. Jis yra pilnas vilčių net
siomis ir naudingiausiomis
mūsų jaunųjų kartų švietėjo per susitvarkymo perijodą, jei
valstijos, nuėstai ir miesteliai
mis ir auklėtojomis.
dabar pradės viešuosius dar
K. F. K.
bus, kad suteikti darbo, kurio
trukumas gali apsireikšti per
PRAŠO DARBININKŲ
visą susitvarkymo perijodą.
PAGELBOS.
Taigi jis ir ragina šalies
darbininkus panaudoti savo inDarbo sekretorius prašo dar tekmę jų apielinkėse, kad tuo
bininkų pagelbos statant mies jau pradėti darbą prie mo
tų triobesius ir pataisymus. kyklų statvmo, mašinoms tro"Panaudokite savo intekmo besiu, kelių, kanalų, ir kitų pa
į įmesto tėvus, jūsų išrinktuo našių dalykų. Tokie darbai
sius ir kitus miesto valdiniu- yra kiekvienam naudingi, gali
kus, kad tuojau pradėti staty būti lengvai pasiekiami ir su
ti nmnicipalius ir miesto pa teikia daugiausiai progos visų
taisymus". Taip atsiliepia klesti darbininkams.
Darbo Departamentas į visos
šalies darbininkus.
Ties Lake gat. ir Wabash
\Y. B. Wilson, Darbo Sek ave. aną dieną, siautė didelis
retorius nesibijo sąlygų, kurios gaisras. Padaryta 25,000 dol.
įvyks laike susitvarkymo peri- nuostolių. 2 gaisrininku su
•
-•
jodo. Jis tiki, kad viskas išeis žeista.
>

Nesenai p. Demokratas ei
lėje savo straipsnelių prirodi
nėjo reikalingumą sveikos apšvietos ir gerų mokyklų, no
rint užtikrinti ir apsaugoti lie
tuvių tautai tikrą laisvę.
Man norėtųsi ant visų pono
Demokrato išvedžiojimų pa
statyti tašką ir pasakyti, kad
tokios pageidaujamos mokyk
los jau pradėta mūsų tautoje
steigti: tai tautiškai - katali
kiškos mokyklos, vedamos lie
tuvaičių Šv. Kazimiero sesV
rų.
Tikrai pageidaujamo mūsų
mokyklų typo negalėjo mums
duoti nei Lenkijos poniškoji
Tarptautiniai popežiaus
tvarka, nei carų biurokratiš
vargai
koji valdžia, nei guo labiau
Šv. Tėvas dirbaį kad paleng vokiečių militaristų priespau
vintų tarptautinių reikalų sut- da.
varkymą.Tuom tarpu yra žmo
Mūsų draugijos: " S a u l ė " ,
nių, darančių popežiui painių. " Ž i b u r y s " ir " R y t a s " žymiai
Prieš įstosiant į karę Italija prisiartino prie klausimo iš
1915m. išreikalavo iš Anglijos, rišimo, kada padėjo pamatus
Prancūzijos ir Rusijos, kad tos mūsų tautinei mokyklai, kad
pažadėtų po karei padaryti po ir su perdideliais svetimais
pežiui nemalonumų. Minėto {priemaišais. Bet šitos draugi
sios trys viešpatijos apsiėmė jos negalėjo išauklėti gerų
"Saulės
kursus
ir su Italija padarė slaptą su mokyklų.
tartį. Prezidentui
Wilsonui baigdavo ne vien katalikai,
atvažiavus į Europą, Italijos bet ir "pirmeiviai", o ir ka
karalius nelaukė svečio atva talikai nebuvo priruošti prie
žiuojant į Rymą, tik pats pir katalikiško vaikų išauklėjimo.
Kaip ne keista — bet rei
mutinis nubėgo pasitikti į Pa
ryžių. Tas apsėjimas augštyn kia pripažinti, kad prie to
tautai
kojom pastatė tarptautinius į- pageidaujamo mūsų
pročius.ltalijos karalius tą pa mokyklų typo bene arčiausiai
darė, norėdamas, kad \Vilsona:? buvo prieita čia,, išeivijoje.
nevažiuotų į Rymą ir nebūtų Triūsas, pasišventimas, ištver
pas popežių. Tečiaus Wilso- mė a. a. kun. Staniukyno ir
nas nenorėjo statyti pasaulio prakilnių lietuvaičių seserų
augštyn kojomis, į Rymą nu
važiavo, su Benediktu XV pa resnį darbą ir geriau išpildė
sikalbėjo.
negu karaliaus tarnai, tai po
pežius ir dovanojo tą veikalą
Popežiaus dovana.
gerbiamam svečiui. Tai ir vi-,
Šv. Tėvas Wilsonienei dova sas sąryšis tarp dovanos ir po
nojo Guido Reni'o paveikslą.
litikos.
Reni skaitosi tarp didžiausių
Kun. Pr. Bučys.
pasaulyje artistų. Anglų kal
bos žmonės labiausiai mėgsta
jo paveikslus, dėlto jie jų di
dumą ir supirko. Bet vienas iš
geriausių G. Renio paveikslų,
Šv. Petro prikalimas
prie
Kryžiaus, yra Vatikane, Šv.
Petro bažnyčioje. ,~
Šv. Tėvas nedavė VVilsonienei patį originalį paveikslą,
nes gerbia italų tautos norą,
kad didžiųjų jos senų artistų
veikalai nebūtų išvežti iš tėvy
nės. Bet Vatikane yra geriau
RA žinomas dalykas, kad gyvulių dastatymas mainosi kiekvieną dieną
sia pasaulyje mozaikinių pa
ir sulyg to ir kainos nustatomos. Bet NĖRA taip suprantamas da
veikslų dirbtuvė. Tos dirbtu
lykas, kad reikalavimas žviežios mėsos taip baisiai mainytųsi ir
vės artistai keletą metų dirbo,
kol iš mažų įvairios spalvos
akmenaičių sustatė Guido Re
nio paveikslo kopiją. Ta kopi
ja yra taip pat- brangi, kaip
originalas, bet ji šįmet už
Kuomet mėsa yra gatava plaute, ji • prisiatimas pasidaro labai sunkus, tuotuojaus
yra išsiunčiama į Armour sky
met daugiausia gaunama žuvies ir
baigta daryti, dėlto italai nie
rius, kurie randasi apie 400 miestų. "Ši
paukštienos, arba ten pat iš vietinių
ko neturi prieš jos išvežimą
ta mėsa yra siunčiama neparduota Šipirkėjų gaunama šviežia mėsa — iš ši
to skyriaus maiiageris gavęs stta. mekitur.
tų visų priežasčių reikia pritirti daug
morandfj kiek kainuoja šita mėsa. Tuo
Paveikslas rodo, kad Rymo
met jis turi gerai apskaitliuoti, kad bu
nesmagumų.
valdžios tarnai pirmąjį popie
tų uždarbis ir kad kitu nenuskriaustų.
Skyriaus manegeriai visuomet turi —
Jis
turi ja parduoti atdarame markete
žių šv. Petrą pastatė augštyn
nes yra reikalaujama nuo jų kad kiek
kartu su kitais pakuotojais ir vietiniais
kojom ir prikalė prie kryžiaus.
pardavėjais.
Jis taip pat turi daug
viena savait6 viskjj išparduoti ką aplaiKadangi paveikslo gamintojas,
nesmagumų, del permainų ore ir kitų
ko ir tas daug kartų priverčia parduoti
dalykų.
Guido Reni, mirė 1642 metais,
žemiau negu kaštas.
kadangi to paveikslo kopija
Kuomet pasitaiko " nepaprasti atsiti
Jeigu statistikos butų išteirautos, tai
pradėta daryti prieš Ameri
kimai '' • pavyzdin kaip nesenai buvusi
rastųsi kad parduodamos kainos Ar
kai įstojant į karę, o pabaigta
mour and Company šviežių mėsų
epidemija Ispaniška Influenza. Statis
Prezidentui besirengiant į Eu
beveik iš virš paduotų priežastikos surinktos per Armour Company
v
ropą, tai aišku, kad .popežius
eių.
parodo kad per šia epidemija pirkimas
tuomi paveikslu nedavė nie
šviežios mėsos nukrito 25 nuošimčius.
Iš šitų paduotų faktų gali skaityto
kam nei kokio priekaišto. Be
jai spręsti, kad Armour ir Company
nediktas XV dovanojo tą pa
Nepaprastas didelis karštis, arba di
niekuomet negali nustatyti mėsos kai
veiksiu Wilsonienei dėlto, kad
delis sniegas kuris užverčia talius kad
nų.
tai buvo paskutinis ir geriau
sias popežiaus dirbtuvės vei
kalas.
•

•

-.

•

•

4.

Armour Negali
•

Y

Kada Viktoro
Emanuelio
tarnai nnntijo kaip pastačius
Benediktą XV augštyti kojo
mis, tai to Benedikto dirbtu
vėje veikiantieji artistai minti
jo apie genijalį Guido Reni'o
paveikslą. Kadangi artistai ge-

ARMOURA^COMPANY
Neparduokite
Jie Yra Geriausias
%

WĮmm^m^mm^

mm

Savo Laisvės
Paskolas
Investmentas
Visam Pasaulyj

'
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Sausio 19 d. Tautos Fondo
12 skyrius bažnytinėje svetai
nėje laikė susirinkimą. Su
sirinkime buvo išdalinti Tau
tos Fondo lapeliai - paliudiji
mai tiems, kurie aukojo au
kas nuo pradžios karės iki
šiam laikui: pirma sušelpimui
nuo karės nukentėjusių lietu
vių ir dabar Lietuvos laisvės
reikalams. Skyriaus raštinin
kas, sutraukęs į krūvą, prane
šė kas ir kiek kada aukojo.
Paskui pasakė gražią prakalbėlę svečias, p. P. Jakaitis, iš
Worcesterio, Mass. apie au
kas. Paskui dar kalbėjo mū
sų gerb. klebonas, kun. Pet
raitis,

ka, uždarė susirinkimą, kun.
F. Kemėšis atkalbėjo maldą.
Liet. Vyčių Pittsb. Apskri
Pirm. — M. Mažeika,
Rast. — Pr. Zdankus.
čio susivažiavimas įvyks va
sario 2, 1919 m., Homestead,
KURO ADMINISTRACIJOS
Pa., Šv. Petro ir Povylo poDARBO BIURAS PA
bažnytinėje svetainėje, 6-tą. va
LAIKOMAS.
landą vakare.
Visi atstovai kuopų yra Suv. Valstijų Kuro Admi
užkviečiami atsilankyt, nes y- nistracijos Darbo Biuras veiks
ra svarbus susivažiavimas.
pakol nebus užbaigtos' taikos
L. V. P. Apskr> rast.,
tarybos.
A. Ančiutė.
Sutarčia, paskelbtąja liepos
23 d., 1918 m., vishdarbii.inkų
reikalai, surišti su anglių ka

simu, pavesta pilnai jurisdikci
jai Kurd Administratoriaus.
Toji sutartis buvo padaryta,
sutinkant l>arbo Sekretoriui ir
Amerikos mainierių unijai. Su
tartyje yra incfcėta išlyga, sulyg kurios nesutikimuos tarp
darbdavių ir darbininkų, daly
kas turi būti pavestas Kuro
Administracijai galutinai nus
pręsti, bet darbo nestabdyti.

ANT PARDAVIMO

tt * » » » « » » — - •

ALEI. MASALSKIS

Našle yra priversta parduoti ant 2
gyvenimų mūrinį namą."su 4 kam
bariais, moderniškas, elektros šviesa,
bufetas ir visi kiti įtaisymai ant Aberdeen, 1 blokas nuo Garfield Bulvaro.
Atsišaukite
Mary W. Murphy,
2787 Leland A ve.

GRABORIUS
Lietuvis
gra
belius. Atlie
ka • i s o k i a s
laidotuves k o pigiausiai. Tu
riu savo karabonus ir auto
mobiliu*.
Taipgi dides
nę dali grabų
patys dirbame

ANT RANDOS STORAS
Šis mažas miestelis, gulin
su visais parankumais, yra elektra,
tis už šešių mylių nuo E. Vairgazas, didelis basementas ir stonia
del automobiliaus, randa pigi, labai
dergrift, Pa., kuriame randami
gera vieta del lietuvio.
Atsišaukite
nedidelis būrelis lietuvių. Čia
tuojaus pas savininką sekančiu ad
resu:
gyvuoja viena lietuvių drau
3307 ATJBURN AVE.
J. Z., 12300 Emerald Ave.
Reikalinga lietuvė mergina daktare*
Telepbonaa Drover 4111
gija- vardu Lietuvos Sunų,
ofise, gera užmokestis, vakarais ne
reikia dirbti.
Atsišaukite tuojaus . PIRKITE KARAS TAUPY
nes dauguma lietuvių priklau
l>r. Geo. M. Gla&er,
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
so, prie K.\Vandergrift'o kata
3149 So. Morgan St.
likiškų draugijų, k. t.: Šv.
i
Jurgio, Šv. Kazimiero ir S. L.
.
.
R. K. A. 133-eios kp. LeechKatalikų Vienybės Centro,
ADVOKATAS
burgas yra mažai kam žino
mėnesinio susirinkimo, laikyto
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
mas, nes laikraščiuose neteko
Dievo Apveizdos par. svetai
69 W. TVASHINGTON STREET
patėmyti, nei jokios žinutės iš
nėje, sausio 14 d., 1919'm.
Kambaris oOV
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Tel. Central 6478
jo padangės bei lietuvių vei
1) Pirmininkas M. Mažeika
f
Ofisas
aut Bridgeporto
kimo. Reikia pažymėti, kad
atidarė susirinkimą, kun. F .
•108, SO. MORGAN STREET '
MVLSU Taupymo Skyriuj, Vaults ir Foreign Exchange skyriuose bus atdari dair Leechburge yra susipratu
Tel. Tardą 784
Kemėšis atkalbėjo maldą.
bar
nuo
9
išryto
iki
9
vakare.
.
s
Gyvenimai, 812 W. 33M 8c.
sių lietuvių nors ir mažas bū
Kunigas Petraitis papasako
2) Protokolai iš praeitų su
Mus
apgvarta
paskutiniame
metė
taip
pakilo,
kad
pasidarė
negalimas
daiktas
Tel. Tards 4481
relis. Kaip kitų kolonijų lie jo daug indomių žinių, kas ka sirinkimų (gruodžio 10 ir 17
w—~
mus klijentus aprūpinti nuo 7 iki 9 vai. vakare. Taigi nusprendėme laikyti mus
tuviai neužmiršo atiduoti Ka talikų yra nuveikta ir kas yra d. 1918 m.) ir priimti su ma
banką atdarą, visą subatos dieną, kad mūsų atsiemėjams- suteiktume geresnę patar
lėdų dovanų savo tėvynei, taip veikiama. Papasakojo taip-gi žu pataisymu.
iiiiiiiuiimimiimmiiiiiimiiiiiiii
navimą ir kad apsaugotume nuo susigrūdimo, kokis paprastai būdavo subatos vaka
ii leechburgiečiai
Resid. 933 So. Ashland BĮ v.
indomių žinių iš Tarybos po
3) Aiškinta apie visuome
rais.
Telefonas Haymarket 2644
Painformavus Tautos Fon sėdžio Nevv Yorke, kuris atsi niškus kursus. Nors jie buvo
Tikimėsi, kad mus klijentai pasinaudos sumainymu banko valandų ir ateis at
do 108 sk. valdybai, pasidar buvo sausio 16 d.
pavesti L. D. S. Chicagos Ap
likti savo reikalus dieną.
>
bavo p. B. Vereneckas, kurs
Mūsų kolonijoj aukos Lietu skričio Iškalbos Lavinimosi
Rusas gydytojas ir chirurgas
parinko aukų eidamas per na vos laisvės reikalams vis dar Rateliui įvykdinti, tečiau per
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
mus tarpe savo kolonijos gt'tos tebelaukia ir tai stambios. An- paskutinį Katalikų Vienybės
m
Ofisas: 3354 So. kalsted BL, Chlc
valios lietuvių.
Surinko b\3
STOCK
Telefonas Drover 9693
tai. Aušros Vartų draugija sa Centro susirinkimą pasirodė,
dolierius.
VALANDOS: 10—11 ryto I—I p<
YAKDS
vo susirinkime, laikytame kad Katalikų Vienybei įkū
pietų
7—8 vak. Nedėliomis 10—11
Aukojo:
sausio 7 d., paaukojo iš iždo rus turės didesnį pasisekimą.
STATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiliilllllllllllltttlliillll
Po 10 dol.: B. Vereneckas,,}. 100 dol., Šv. Onos moterių ir Tas ir padaryta.
Šileikis, L. Petroka, J . Petro merginų draugija metiniame
4) Apie spauzdinimą kon
ką.
susirinkime, kuris atsibuvo 8 stitucijos ''Drauge". Matas
•
Didžiausia Valstijine Banką už Vidurmiesčio
Po 5 dol.: J . Meidus. A. d. sausio, paaukojo taipgi 100 Mažeika aiškino, kad kalbė
Kvietkus, B. Blekis, K. Kaza- dol. (ii švento Pranciškaus jęs su prof., kun. Bučių, & mmmmmmmmmm
vyrų ir moterių draugija meti "Draugo", redaktoriumi, ta
la, A. 1 titanas 3 dol.
Pinigus perdavė 108 sky niame susirinkime sausio 19 me reikale ir kun. Bučys pa
riaus valdybai. Geistina bu U., girdėjau, paaukojo net 500 reikalavo angliško vertimo
Mokykis Kirpimo ir Designlng
konstitucijos, su kuria galėtų
tų, kad P. B. Vereneckas va dolierių.
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai ų
Tokiu būdu dabar musę kreipties prie arkivyskupo dė
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini]
rytų Uj\ prakilnų darbą ir to
mas
paadrys j u s žinovu į
liau, platindamas apšvietų ir Tautos Fondo skyrius, kaip lei gavimo palaiminimo orga
laika.
Mes turime didjiausius ir geriat
katalikiška spauda tarpe savo liranešė raštininkas, turi su nizacijai ir paskui, galėtų atsius kirpimo-designing ir siuvii
skyrius,' kur mes suteiksime prakt
kolonijos lietuvių; ragintų rem rinkęs suvirs trys tūkstančius spauzdinti sykiu su konstitu
ka patyrimą, kuomet jus mokysU
cija. Tuomet M. Mažeika
Elektra varomos mašinos mūsų slt
dolierių.
Tai
kaip
pasirodo
ti katalikiškas įstaigas ir orga
vimo
skyriuose.
kreipėsi prie kun. lg. AlbaAtholio
maža
lietuvių
koloniJus
esate užkvlsčiami aplankyti
įiizacijas, platinti katalikiš
pamatyti ruusy mokyklą, bile laika
vičiaus
kasi
ink
angliško
teks
dieną ir vakarais ir gauti speci
kus laikraščius ir knygas, nes ja!
to.
Kun.
Albavičius
prižadė
kai pigią kainą.
Nuo pradžios susitvėrimo
skaitymas gerų knygų ir lai
• Petrenos daromos pagal Jūsų ml<
jo
pats
kun.
Pr.
Bučiui
pri
rą
— bile stailės arba dydžio, ir
kraščių atveda žmones ant tik Tautos Fondo skyriaus, sulig
Vienas iš didžiausių ligų yra tai Priel varas. Pasi
le amdų knygos.
statyti.
ro kelio ir parodo visas klai raštininko pranešimo, Atholio
saugokite šitos ligos. Pignlkos ir kiti vaistai gali tiktai
MASTER DES1GNING SCHOOL
J. F. Krasnicka, Perdėtlnia
5)
Apie
kalbėtojus:
.fui.
das, kurias papildo būdami lietuviai yra suaukoję virš
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo118 N. La Salle gat., prieš City Rj
Kaupą ir J. Karose. I. llekh>
5,000 dol.
tamsybėje.
ittet nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
Atsišaukit ant 4-to augito
paaiškino,
kad
jie
tiktai
trum
Bravo
Atholio
lietuviai.
Visiems aukotojams ir ge
sti (iaiutai prašalinti šita negerumą. <Jamtos būdu rei
pam
laikui
atsilankė
CbicaK. G.
ros valios lietuviams, taipgi
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
gon;
pasakė
vieną-kitą
pra
.
p. V. Vereneekui,
tariame
ne
tai
prietvaras
yra
rezultatu.
kalbą, bet maršruto nebuvo
PHILADELPHIA PA.
nuoširdų ačių.
galima surengti.
Prigelbėkite gamtai vartojant
T. F. 108 sk. Valdyba.
\
•
6)
Kaportą
iš
pirmo
sky
Sv. Kazimiero parapijos pa•
rapijonai turi du nuliūdimu. riaus išdavė I. liekis. Nie
Dr.A.R. Blumenthal 8. D.
ATHOL, MASS.
ko
taip
ypatingo
nenuveikta.
AKIŲ SPECIJALISTAS
Nesenai palaidojo a. a. kun.
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 i i ryto iki?
Sausio 15 d. Pilnųjų Blaivi Šedvydį, gi dabar neteko Tautos Fondan per Laisvės
del Prietvaro
9 vaL vakare. Nedėliomis 9 iki 1]
ninkų 24 kuopa laikė metinį gerb. kun. Zimbiio,: kuris liko Savaitę surinkta virš $6,600.
4649 8. Ashland Ave. kamp. 47 84.
susirinkimą. Susirinkime nu nukeltas Šv. Jurgio parapijon Visokie kiti užsiėmimai iki
Telefonas Yards 4317
Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
šiol trukdė veikimą Kat. Vieį
Porth
Richmond'ą,
vieton
Telefonas
Boulevard 6487
tarta nemažai svarbių dalykų.
vojingas.
Nepalieka
skausmu
po
vartojimui.
Stanolax
nvbei.
Praeitų metų valdyba išdavė mirusio kun. Šedvydžio. Geri),
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuri<
raportus, iš kurių pasirodė, kun. Zimblys mūsų parapijoj 7. Raportą iš antro skyriaus
f|II!1t|lllft||IMMl|«|t»Mt|;|XlUiaiUll
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
Skyrius,
kad praeitais metais beveik išbuvo apie aštuonis metus. išdavė*J. Mockus.
g Jut>£]b>H G. WOLON
tas vaistas, bet kaipo mechaniškas lubrikantas kdi'.
nei nepasidaugino narių skai Šv. Kazimiero parapija labai auga ir veikia. Ciceroje per
|
Lietuvis Advokatas
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
čius. Tas parodo, kad praei apgailestauja netekus dide Laisvės Savaitę Tautos Fon
89 SO. LA SALLE S T A S E I
S Gyvenimo Tel. Humboldt 17
išvaro.
tai metais kuopa kaip ir pir lio ir nenuilstančio veikėjo. dan surinkta $3,300. Aukos
Vakarais 1911 W. l l n d Stres*
mininkas mažai darbavosi. Šį Jo prakilnus darbai niekados dar vis plaukia.
Tel. Rockwell 6999
Klauskite
STANOLAX.
Neimkite
niqko
kito.
CHICAGO, ILL.
neišdils
iš
mūsų
minčių.
8. Apskaitliuota, kad ikimet valdyba pasižadėjo dau
tlIllilIlIlilIlIlilIlIHIlfUltUMtUtttflIlIl
giau pasidarbuoti. Valdyba Kiek jis užšalusių širdžių už šiol Chicagoje Tautos Fondan
8TANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
*
degė
Dievo
meile,
kiek
sušel
per
Laisvės
Savaitę
yra
su
paliko ta pati, ty. pirm. — J.
ninkus. Jeigu jusit vaistininkas neturi tai parašykite
SS*
pė
našlaičių
ir
pavargėlių,
tai
rinkta
suvirs
$35,000.
Suma
Jesinskas, pirm. pag. — A.
mums o mes tuojaus jam dastatysinie.
nyta, vienbalsiai ir entuzias
Tamošiūnienė, nut. rast. — P. sunku butų ir suskaityti.
t
Gydytojas, Ohlrurgaa,
Paliulis, fin. rast. — B. MarLinkime tat gerb. kim. Zim- tiškai išnešta, kad Chicagoje
Parduodamas
16
uncų
buteliuose
kaičiutė, Ižd. Ant. Vociekaus- bliui nenuilstančiai darbuoties iki Sv. Kazimiero dienos (ko
1B20 So. Halsted 8t^ CbJoe«a,
Kalba lietuviškai, latviškai
vos
4
d.)
būtinai
surinkti
T.
kas.
Šv. Jurgio parapijoj Dievo
Ir rusiškai.
Fondan
tiek,
kiek
per
seimą
Valandos:
10—12 rytą; 4—f
Iš svarbesnių nutarimų ver garbei ir žmonių gerovei.
vakare.
Tel. Canal 48C7
buvo
paskirta
visai
Amerikai,
84—
ti pažymėjimo: apvaikščioti
Vystanti Šakelė.
(INDIANA)
ty.
$50,000.Patarta,
kad
sekanblaivybės savaitę 2 d. vasario.
CHICAGO
» 910 SO. MICHIGAN AVE.
1
tin susirinkiman atstovai ir at
Toje dienoje visi blaivininkai
'VYČIO" SPAUSTUVĖ
Pr. A. K. RUTKAUSKAS
stovės atsivežtų visokius su
prieis išpažintin ir prie Sv.
BUS.
Telefinaa McKinley 6784
manymus, kaip iki $50,000
Komunijos. Taip-gi tą dieną
GYDO VISOKIAS LIGAS . .
—
bus surengtos prakalbos. Nu "Vyčio" spaustuvės reikalu lengviausiai ir greičiausiai ga
S467 South Westera Boulevard
lima
butų
prisiirti.
Kampas V?. 15-tos gatvės
tarta pakviesti už kalbėtojus
——K
maršrutas.
} » » — ^ — mm»»»mm*m»m f » « i — !• MI»»» » • » •
9) Tartasi, kad Centro sky
gerb. kun. R. Saurusaitį ir
A6, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
"Vyčio spaustuvės reikalais
' Aš latfai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
riams padirbtų pakvitavimų
vietinį kleboną, kun. Petraitį, lankysiuos į kuopas:
sija. nevirinJuius pilvelio, nuslabnėjluias. Kraujo, inkstų. Nervų ir
kurie plačiai išdėstys blaivy
abelnas spėkų nustojitims viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kaa
Sausio 30 d. pas 4-tą kp. knygeles. Tas atidėta iki se
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
DR. M. HERZMAN
bę.
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pag-elbop.
Dievo Apveizcfbs par., Cliica- kamojo susirinkimo. .
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bittrfrio, Kraujo valyto
18 RUSUOS
10) Nutarta atspausti laiš
Vasario 5 d. yra rengiamas go je;
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
Gerai lietuviams žinoma* per
minėtos gyduolės pradėjo mano .pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
kus, del inteligentų: vienus
Vasario 2 d. pas 79 kp.
vakaras. Bus suloštas gražus
metų kaipo patyręs gydytojas,
Kraujas iSSivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
rorgas ir AKU8ERIS.
kviečiančius juos į susirinki
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
veikalėlis: " N e mirtis, bet pi ]>etroit, Mieb.; .
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių Išgerdavau kas sa
Ofisas ir Labaratorija: i # S i
Vasario 5 d. pas 25 kp. Cle- mus, kitus prašančius įstoti į
nigai*'. Pelnas yra skiriamas
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
18th S t , netoli Fiak St.
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jauCiuos
organizaciją.
įsigijimui krutoniiems paveik veiand, Ohio.
VALAND08: Nuo 14—11 Piežųl
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras niylistų geir
e—8 vaL vakarais.
Teta**
radėjui ir linkiu vlseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
11) Nutarta sekantį susirin*Vėliau bus paskelbta toli
slams aparato. Tą aparatą
Canal 8110.
I
SALUTARAS,
GYVENIMAS:
8411
So,
kimą šaukti po dviejų savai
galės kožna kuopa parsigaben mesnis maršrutas.
1 REMIU A L INSTITUTION J. Bakrenas, Pro/.,
Street.
čių, ty. sausio 28 d., 1P19.
ti ir rodyti krutamus paveiks
Matas Zujus,
1707 So. Halsted St.,
TelepUone t a n a i 6417,
Ulueago, 111.
VALANDOS: 4—0 ryto
i i • •• •
<<<
lus.
,
Vjrfio" red. 12) Pirmininkas, M. Mažei K —
i^ i »^'» » • • • • • » » * > '
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PROTOKOLAS.

V. W. RUTKAUSKAI

Depozitoriams Pranešimas!

DR. A. A, ROTH,

Mušt; Turtas Yra Suvirs DEŠIMTS MILIJONU DOLERIŲ

BANK

ASHLAND AVENUE, Kampas 47-tos Galvės

NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE
•

l

"4

SIRGTI

e*

I

DR, LEO AW0 TIN

•

STANDARD OIL COMPANY

*

m

1

x

« « > « H » i

• : :

ffrt&adįroig,

DRAUSAS

sausio

29 1919

=

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
• • » • » » • » • » » » ^ » » » » » • » • į>.

KATALIKIŠKOS

ŠVENTAS.

•

" D R A U G O " &ĖRININKŲ

IS BRIGHTON PARKO.

SUSIRINKIMAS.

nedėlioj, prieš a r po gavėniai.
P o to sekė žaislės ir šokiai. Ši
tas žaisi es vedė nesenai par
važiavęs kareivis, vytis P e t r a s
Sriubas.
Visas j a u n i m a s linksminosi.
Kuomet iki soties pasilinks
minta, tai žaislių vedėjas su
statė visus į poras ir pamo
kino maršavimo.
Be to d a r
pamokino visokių kūno marikštinimų, kurių jis mokinosi
b ū d a m a s kariuomenėj.
Visi linksminosi iki vėlu
mai. A n t galo sudainavę Lie
tuvos ir Amerikos himnus, iš
siskirstė į namus. Gegužis.

SERGĖKITE SAVO AKIS.
Perviršius

Kapitalas
$200,000.00

A"

$25,000.00

Praeitą, ketvirtadienį Liet.
Vyčių 86 kp. laikė mėnesinį
>*•*.*
$ v . P r a n c i š k u s Snlez.
Šiandien 29 dieną, š. m., 7:30 susirinkimą.
Narių susirin
Ketvirtadienis, Sausis 30 d.
/
vakare, bus metinis "Drau kiman atsilankė virš 40.
fcv. Maitina.
go"
šėrininku susirinkimas
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
Visųpirma buvo pareikalau
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
šv. Kryžiaus parapijos svetai ta, k a d nariai, kurie buvo išKuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo,
kuomet raidės liejasi į k r ū 
GAVO LIGI GYVOS GAL nėje, Town of Lake (kampas anksto
paėmę
pardavinėti
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r r a 
šai, tai tuomet y r a ženklas, kad
VOS KALĖJIMĄ.
46 ir Wood gat.)
įžangos tiki et us v a k a r a n , ^ku
reikia J u m s akinių. Mano 15"'metų
-Yra t a i Chicagospatyrimas priduos J u m s geriausią
Visi '' Draugo'* šėrininkai ris atsibuvo sausio 12 d. kad
patarnavimą Už prieinamą kainą
P i r m kol i n mėnesiu Chica- y r a kviečiami susirinkiman. sugrąžintų pinigus ir nepar
net' taip žemai net iki $3.00.
gojo sulig teismo nusprendi Kiekvienas su savimi būtinai
duotus
tikietus.
Kaikurie
JOHN SMETANA
mo pakartas
Deimis Ander- t u r i t u r ė t i paliudijimą, kad
nariai jau p r i d a v ė
pinigus
Akių Specijalistas
son už poliemono Lavino nu- y r a šėrininkas. Kitaip svetai
ir sugrąžino neparduotus tikie
1801 S. Ashanld Av. Chicago
BANKO TURTAS J A U S I E K I A
žiulvma.
nėn nebus įleidžiami.
tus. K u r i e d a r nepridavė, lai
Egzaminas suteikiamas dykai.
I š v a k a r o p i r m pakorimo
K a m p a s 18-tos gatvės.
Nereikia pamiršti, jog susi pasistengia sekančiame susi
L.
VYf'IŲ
36
KP.
SU*
3-čios lubos virš P l a t f o aptiekos.
j a m buvo leista pasikalbėti su rinkimas prasidės lygiai 7:30 rinkime, k u r i s atsibus sausio
K a m b a r i s 14, 15, 16, 17 ir 18
SIRINKtfMAS.
savo t i k r u broliu J o h n , 17 vakare.
Tėmyklte j m a n o parašą.
————_—
30 d., priduoti. T a s reikalin
Valandos: nuo 9 vat. išryto Iki &
meti), kurs taippat buvo lai
Ketverge, sausio 30 d$ Ljet. vai. vakare.- Nedėlioj nuo 8 vai.
gas tam, kad komitetas galė
DEPOZITŲ AUGIMAS
komas kalėjime už salinuiVyčiu 36 kp. laikys susirinkimą. ryto iki 12. valandai dieną.
tų
pranešti
už
kiek
buvo
par
MOTERYS NENORI DALY
ninko Ksęsrert n u / u d v m a .
Susirinkimas bus svarbus, nes aKovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) . . - , $16,754.95
duota
iš
anksto
t
i
kietu.
V
A
U
T
I
POLITIKOJE.
Dėsnis Anderson savo bro
part kitų svarbių reikalų, bus da
Rugpjūčio 4, 1917
288,556.89
Paskui
svarstvta
v a k a r o linamos roles naujo veikalo, dra
liui patarė, idant jis neužsi
Gruodžio 31, 1917
418,661.63
Karšt uolės sufragistės šian reikalai, kurį kuopa žadėjo
mos "Rytų Pilis". Taigi ir visi
mintų atlikęs piktadarybę, bet die džiovina sau galvas, kodėl
Liepos 2, 1918
600.079.07
VYRISKŲ
DRAPANŲ
rengti
antrą
nedėldient
po
Ve
artistai - mėgėjai kviečiami susi
Lapkričio 2, 1918 . . . :
765,523.56
teisme pasakytų visą teisybę Chieagoje taip n e d a u g mote
BARGENAS
lykų.
Paaiškėjus,
k
a
d
tuojau
rinkti.
Gruodžio 31, 1918
945,789.40
ir prisipažintų kaltu. Dennis rių balsuoja rinkimų metu.
Naujamadiniai,
daryti
a
n
t
u»po Velykų y r a r e n g i a m a l a u g
Kp. Valtlyha.
Sausio 23, 1919
$1,003,850.08
. sakymo siutai ir overkotai, ver
d a r pažymėjo, j o g štai jis by
J o s tvirtina, jog Chicagoje vakarų, o taipgi tai vienoje,
tės nuO $30 iki $50, dabar par
los metu nenorėjęs prisipažin esama apie 70I),0(H) moterių pi
siduoda po $15. ir**|25.
L. V. 4-fos KUOPOS NARIAMS
tai
kitoje
kolonijoje
atsibus
Perkelkite savo pinigus į Universal State Banką.
Naujai daryti gatavi nuo $15
ti esąs kaltas ir štai turis pra liečių, kurios turėtų
ŽINOTINA.
regis atlaidai, ir k a d a n g i prie pas
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
Jeigu laikote kur kitur, tai palikit mums savo knygu
$7.50 iki $18.
žūti.
truot ie s ir linkimų metu bal tatymo t i n k a m a i tokios dra
Pilnas pasirinkimas kailinių
tę, o męs pinigus perkelsime—tamistai nereikės gaišti
Ketverge, sausio 30 d., 1919 m'.,
Brolis paklausė brolio pata suoti.
pamuštų overkotų.
nuo darbo. Nelauk ilgiau, padaryk tą šiandien.
mos, kaip " Sibiro Ž v a i g ž d ė ' ' L. V. 4-ta kuopa laikys susirin
Visai mažai vartoti siutai ir
rimo ir prisipažino prie pik
Bet iš jų visu nei pora šim įeikia didelio prisirengimo,
overkotai vertės nuo $25 iki
kimą. Yra labai svarbių dalykų
tadarybės.
$85. Dabar $5 ir augSCiau. Ke
tu nedalyvauja
politikoje ir reikia d a u g dalykų, reikės to
linės
nuo $1.50 Iki $4.50. Vaikų
UctuviiĮ Valstijinis Bankus a u k a taip sparčiai dėlto, kad yra
aptarimui.
Taip-gi
gerbiamas
Teisėjas Kersten užvakar ji nebalsuoja.
siūtai nuo $3.00 Iki $7.50. Va
stiprus ir sanpus b a n k a s ix> aštriausia valdžios priežiūra ir p o
kių daigtų, kurių negalima 'Vyčio" redaktorius atvažiuos su
lizos Ir kuporai.
nuolatine užžiura ištikimų direktorių ir pasekmingų b a n k o valdi
n u b a u d ė kalėjimu ligi gyvos
Tad dabar prieš pavasari bus niekur gauti ir kuopa tu spaustuvės
ninkų, turinčių platų ir ilgmetinį patyrimą bankiniuose reikaludse.
reikalais.
Svarbu,
ATDARA KASDIENA
irai vos.
r n i v c r s a l State B a n k e žmonių sudėti pinigai yra pikiai apsau
nius rinkimus sufragisčhi va- rės pasidirbdinti, dėlto pasta kad visi nariai apie tą dalyką ži
Nedelioinis ir vakarais.
goti ir niekad negali žūti, nes b a n k a s turi gerą kapitalą ir per
virši siekiant} $22S,O0O.0O, o su virš 400 šėriuinkų savo turtu duo
dovės
nusprendė
visokiais tymas to veikalo scenoje Chi- notų ir užmanymą paremtų. Tai
S. GORDON,
da depozitoriums da didesni užtikrinimą — žodžiu sakant, Uni
DUODA 1.000 DOL. UŽ VY prieinamais budais šaukti mo
versal State B a n k a s yra tai "Lietuvių Finansinė Tvirtovė".
eagoje t a p o atidėtas a n t ru gi visus meldžiame j susirinki
1415 S. Halsted St., Chicago, III.
RO SUGRĄŽINIMĄ.
Universal State B a n k a s yra netik saugus, bet ir labai p a r a n 
teris prie registravimosi
ir dens. Vietoj to, L.Vyčių 36 kp. mą pribūti punktuališkai 8 vai.
kus b a n k a s , nes yra a t d a r a s l t Miniuko ir Subatos vakarais iki 8:30
3 6 —
valandai, duodant progą d a r b i n i n k a m s atlikti savo asmeniškus
A. F. Augustinas, rast.
balsavimo.
choras bendrai su Šv. Cecilijos
bankinius reikalus 1H* a t s i t r a u k i m o nuo darbo ir be jokio nuosto
Mrs. Lewis Platt, 274$ W.
lio, š i a m e banke kiekvienas gali kalbėti savo prigimtoj kalboj be
Tam tikslui j o s rengs susi choru, prie Šv. Kryžiaus pa
kitų tarpiuinkystės.
16 gat., mn\jusi naminiu rei rinkimus, skatins p*»r laikraš
P h o u e Boulcvard 160
rapijos, Town of L a k e koloni
BANKO VAIiDYBA:
kalų teisman pranešė, jog jos čius, panaudos " m u v i n g pikjoj, surengs po Velykų didelį
.IOŠF.PH J. KMAS, P R E Z I D E N T A S ,
v y r a s ją pametęs ir su kita ko ėerių' teatrus ir 11.
parengtas Liet. Vyčių 13 kp.,
\VM. M. ANTONISEN, VICE-PREZIDENTAS,
koncertą.
Tam tikslui.tapo
Gydytojas
ir
Chirurgas
kia
gražuolėle"
gyvenąs
J O H N f: BAGDMTNAS, V I C E - P R E Z . IR KASI F R U S.
Bet vargiai jos atsieks sa išrinkta komisija, kuri susiži nedėlioj, vasario (Feb.) 2,
Xew Yorke.
vo sumanymą. Xes yra mote nos su augščiau minėtu choru 1919, School Hali svet., 48-tos
Teisme jinai pasiūlė 1,00't liu, kurios yra geros motinos,
i r ' S o . H o n o r e gat. Pradžia G
«
Valandos: 11 r y t a Iki S po piet
ir surengs koncertą.
7 to 9 v a k a r e .
dol. bile vienam policmonui, žmonos ir seservs. J u uždą vivai. vakare.
Nedėliomis 10 ryto lkl 1 po
Susirinkiman atsilankė p .
kurs nukeliautu Xe\v Vorkan,
pieta.
B u s loštas veikalas M Palo
niai ne politika, bet pavyzdin M. Zujus, " V y č i o " redakto
1757 W. 47-th St.
suareštuotu jos v v ra ir IMI rm i s Ežero D u g n e " , trijų veksgas
šeimininkavimas
ir
vai
rius
su
p
r
a
k
a
l
b
a
ir
aukų
rin
Resld. 1007 S. Oakley Boul.,
k
vežtu Chicagon.
nių drama.
P h o n e Seeley 420
kimu
"
V
y
č
i
o
"
spaustuvės
rei
keliu
auklėjimas.
Matyt, jis bus pargabentas
Visi tėmykit subatos numerį.
kalams.
P
o
prakalbos
buvo
Politika
dažniausia
neapsi
—
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pie
)>e tu siūlomu pinigu. Xes
tų,
Subatoj n u o 0 vai. ryto iki 12 pietų, Utarninko ir Subatos v a 
PaleSkau savo tetos Barboros Aukkaltinamas
už pametimą ir eina be purvu, d e r a moteris renkamos aukos. S u r i n k t a su
k a r a i s iki 8:30 valandai.
sorlkes. Ji d a b a r yra vedus, jo* p a 
Telefonas Boulevard 7179
nedavimą šeimynai užlaikymo. nenori susitepti tais purvais. pasižadėjusiais a r t i 40 dol. vardes po vyrai nežinau. JI paeina
DR. P. ŽILVITIS
Aukojusių pavardės bus pa iš K a u n o Gubern. Raseinių Pav.
Mrs. Le\vis Platt turi <lu PUIKIAI PATAIKĖ TRYS
DAKTARAS
Tenenių Parap.
AuSbikavo
Sodos.
garsintos vėliau.
ER
*
Turiu labai srarby reikalą, ji pati
vaiku.
CHIRURGAS
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlimillllllllllllllllllllllllllllllllllll
PUSBERNIAI.
Priėjus prie naujų inešimų, arba kas apie Ja ttnotų meldžiu at

Trečiadienis, Sausis 29, d.
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UNIVERSAL STATE BANK

Lietuviu finansinis Verdunas

PRANEŠIMAI.

1,303,556.30
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TEATRAS IR BALIUS

LIETUVIS

Dr.M.T.

*

UNIVERSAL STATE BANK

4-

3252 S. Halsted St., ŽT Chicago

TARYBA REIKALAUJA
APMOKĖTI KAREIVIUS.

Aplink 49 gat. ir l)rex(\
boulv. vėlai vakare ėjo detektivas seržantas E d w a r d Po\vers.
Tik staiga iš vieno užkam
piu išlindo trys pusberniai ir
jų lankose sublizgėjo revolve
riai.

tapo iųešta, kad gavėnios lai
ke surengti vakarą ir pastayti scenoje kokį rimtą veika1;;. Įnešimas t a p o p r i i m t a s ;
i š r ' n k t a komisija
paieškoji
mui svetainės, gi reziserius sn
artistais - mėgėjais sto 0 v į
darbą.

P a s t a r a j a m posėdyj Chieagos miesto taryba padarė re
zoliuciją, kad vyriausybė vi
sus paleidžiamus iš tarnybos
kareivius ir jurininkus apmo
kėtų nors šešiems mėnesiams.
Kaip_ m a t y t , t a i L. Vyčių 36
Detektivas nelaukė jų ko
Didžiuma paleistą kareiviu
kp. veikimu p r a d e d a lenkti
mandos, tik pirmiaus p a t s pri
ne tuojaus g a u n a darbą ir to
visas Chicagoj ir apielinkėj L.
šokęs prie jų suriko:
dėl kaipo tokiems pinigai rei
" M e s k i t e ginklus ir pakelki Vyčių kuopas.
kalingi gyvenimo pradžiai.
Valio L. Vyčių 36 k p !
te r a n k a s ! "
Rezoliucija pasiųsta kongre
Kp. Koresp.
Pusberniai
tuojaus
paklausė.
sam Kongrese fr be to tuo paIŠ NORTH SIDES.
Xes jio jau gerai pažįsta de<v-iu. r e i k a l u p a d u o t a V>ilius.
tektivų ypatybes.
Seredoj, sausio 22 d., 1918
Praeinančiu žmonių detek- m., įvyko L. Vyčių 5-tos kuo
SUTRUMPINA DARBO
tivas paprašė pašaukti poliei- pos savaitinis susirinkimas.
VALANDAS.
ją, gi pats visus tris laikė pri Narių susirinkiman
atsilan
H a r t , Scbaffner. & Marx spirtus prie namų sienos.
kė skaitlingai. Protokolas ne
įstaigoje
1,500
darbininkų,
Tuojaus atvažiavo policija ir buvo skaitytas, tik buvo ke
kurie nepriguli prie rubsiuvių
pusberniai atsidūrė nuovadom letą svarbių svarstymų. Ypa
unijos, s u t r u m p i n t a darbo va
T a i Walter Niehols, 21 me tingai kaslink v a k a r o , kuria
landos ligi 44 vai. per savaitę.
tų, 2118 So. Ashland ave.; J u 
Darbas kasdien prasideda lius Rink, 18 metų, 3512 Eme- me L. Vyčių 4-ta kuopos ak
mums
sulošti
kaip 8:30 ryte ir baigiasi 5:30 rald ave. ir Felix Mitke, 18 toriai ketina
veikalą.
Nutarta
užkviesti
v a k a r e . Pusiaudieniu
viena m., 1140 West 34 Place.
valanda y r a liuosa. Oi šešta
įsi jie plėšikai. Du iš jų
dieniais visuomet bus dirba
jau y r a buvę pasitaisymo įs
ma tik ligi pusiaudienio.
taigoje. Atlikę daugelį užpuo
Aštuonių valandų
darbas
limų. Gal jie išgiedos ką, nors yra praleidžiama teatruose ir
dįenoje pravesta ir Sears, Roe
kituose pasilinksminimo vietose.
ir apie kitus savo sėbrus.
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
buck & Co. įstaigose, k u r dir
Tai bent gerai pataikė.
met tu gali girdėti savo n a m u o 
b a 15,000 darbininkų. Virš
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką a n t gero grafafono,
laikio d a r b a s bus pusantro
REIKALINGA ŠIMTAI
kurj mes parduodame ant leng
k a r t o tiek apmokamas.
vų jšmokesčių
. DARBININKŲ.
S u p r a n t a m a , kad neužilgo
$1.00 Į MENĖSI.
Viešųjų darbų d e p u t y komi- 36 dainos i r muzikos DYKAI
ir kitos didžiosios
firmos
•
t u r ė s sutrumpinti darbo va sijonierius B u r k h a r d t prane
Kožna mašina gvarantuojama
landas. I r tas bus labaį nau ša, jogei šimtai darbininkų Rašykite m u m s šiandieną, o
tuojaus išsiųsime j u m s gra
dingas d a i k t a s k a i p firmoms, yra reikalinga gatvių ir gat mes
žu iliustruota katalioga DYKAI
t a i p darbininkams. P a s dar velių valymui. Valymas pra
Eagle G r a p h o p h o n e Co.
bininkus, katrie d i r b a trum sidėjo vakar.
104 Kast lOtli Strcęt,
pesnes valandas, yra daugiau
Darbininkai gali atsiliepti Dept. 10,
Xew York.
energijos ir vieko.
wardų yarduose.

Tūkstančiai Dolieriy

sišaukti sekančių adresų.
Ona Gedmlntalte
po vyrui Dimskiene
M M 8. WeUs 8tr.
Chicago, DJ

S315 South Halsted Gatvė
OHIOAGO, I L I J .

nm

Į

i

Dr. G. M. GLASER

ANT PARDAVIMO, a n t 2 pagyve
nimų 2924 W. 38 Place, 5 Ir 6 k a m 
barių, |500 Cash o kitus a n t ištuo
kęs* i o.
K a i n a $3950, gatvė išmo
kėta.
McDonnell,
2630 W. 38 St.
e
Atdara nuo 9 iki 9 kasdieną —
Nedėlioj.

PATRŪKIMAS UŽMUŠA
7,000 PER METUS.
Septyni tūkstančiai kiekvieną metą
yra paguldomi su certiflkatals pažy
mėtais "Nuo P a t r ū k i m o " kodėl? Už
tat kad neprlsižlurėjo save kaip rei
kia.
Ką tu darai šiandieną.
Ar ir
t u n o a t k r e i p i d o m o s į t a i Ir n e u ž s i 
žiurai save.
A r g-iil g e r i a u s i a n e š i o j i

diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš grrpvančią sieną.
Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti
ir tavo muskulos silpnėja.
Bet y r a kitas dalykas, kurj tapo
nesenai išrastas, kuris tave PALIUOSUOS ir. kuri tu gali turėti savo na
muose.
Tai yra PLAPOA metoaa,
kuri t a u pagelbės tuojaus.
PLAPOA PADUŠKAITE
kuomet
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos.
Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo.
Prlslųsklte savo vardą j Plapoa Co.,
Block 3090, St. Uouls, Mo., o gausi
DYKAI a n t išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas.

i 5315 So. Ashland Ave.,

K*

|

Chicago, 111. i

5

P R A K T I K U O J A 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
3 l 4 t So. Morgan St.. Kertė SS St.
CHICAGO, I L L .
Specijalistas
MoterlSku, Vyriškų Ir Valką
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo S lkl 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas
Telefonas Vardą 687.

A. T. BIELSKIS BROS.

1

5
Taisome, tepliojame ir d a r o m e
naujus automibilius. Lietuviai kreip
kitės p r i e savų žmonių. T a i p p a t turime a n t p a r d a v i m o Tirsero Limousine K a r ą .
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PUSPADŽIAMS SKŪRA.

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

Mes siūlome geriausio aržuolo skuros p a d a m s šmotelius nuo 20c iki
36c už porą, geriausio aržuolo sfcureMokinama: angliškos ir lietuviš
les nuo 70c iki $1.^0 už svarą, vinis, kos kalbų, aritmetikos, knygvedys'•!* • • " t l ylas.
guminiai apcacaj, plaktukai, t ė s , s t e n o g r a f i j o s , t y p e w r i t i n g r , p i r k -

• • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • > , g t

r

Dr.M.Stupnicki
3109 So. Morgan Street
OHIGAGO, DLLDTOIfl
Telefonas Tardą 5039.
Valandos:—8 iki 11 iš ryto;
b po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo i lkl 8 vai. vakarą.

a p e a c a m s peilis, g u z i k a i ir k i t o k i o s
r e i k a l i n g o s tulšis už labai ž e m a s kai-

nas, ateikite ir persitikrinkite.
Leather & Finding Store

K. Kaplan & Sons
4608 So. Ashland Ave.

lybos,

teisių.

Suv.

Valstijų

abelnos istorijos, geografijos,

istorijos,

poliu- -

klnėfl ekonomijos pilietystfs, dailia-

rašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
5 po pietų: v a k a r e nuo 7:30 iki 9:30
3106 So. Halsted St..
Chicago, m .

Telefonas Yards 8404
United States Food Administration License No. 96901

» » • » • • • »>a

1

Tai. Drover 7M1

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEHTISTA9
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
Nedėliomis pagal sutarimą
471S SO. ASHLAND AVEsTUV
arti 47-toa Gatvės.

Dr. LEONARD C. BORLAND
Gydytojas ir Chirurgas
209 SO. STATE STK.
K a m p a s Adams gatvės.
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1? 1S ryto.

BANK
COFFEE

Težinau
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po S&o.
GKR1ALSIB
SVIESTAS

Riešučio Sviestas
lisbai geras po

51c
Telefonas P u l l m a n 60

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IR
CHTRCRGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave,
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1
Iki 2 po pietų — 6:80 iki 8:80
vakare.
Nedėliomis n u o l t
Iki 11 išryto.
! » < , » » » » • • • » >>»}{
gg»»»,»w »»•

COOOA
solyginciu
beut r kokla,
H svaro

Geriausias Storage Sviestas, svaras u i
WEST SEDB
18S6 Blue Island av
1644 \v\Chicago av, 1217 S. Halsted st.
1S7S Mllwaokee av. 1832 S. Halsted st.
9054 Milwaukee av. 1818 W. 12tta st.
1045 MiHraoJkee av. 8102 W. 22nd st.
SAU W. Nortn av. 2830 W Jasdison st.

1119

m
J į\ p
I^U

Ą

49c
57c

17ORTH SIDsl
406 v^.Divteioti s*.
SOUTH SEDE
718 W. Ifortb av.
3082 Wenthworth a 2640 Lincoln av.
8427 S. Halsted st. 841SM,
4729 8. Ashland av.

