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Princas Max kandidatas
į prezidentus
Prancūzai nepasitiki Vokietija
PROKLEMUOTA SVAIGALŲ PROHIBICIJA.

PRINCAS MAX KANDIDATAS Į PREZIDENTUS.

S. V. sausio 16 d.. 1920, įstoja! Taip pranešama iš Berlyno.
"sausumon".
AMSTERDAM, sausio 30.—
WASHINGTON, sausio 30. Viennos
laikraštis
Neues
— Vakar čia paskelbta pro- Journal iš Berlyno gavo žinių,
klemacija, ;og svaigalų prohi- kad Vokietijos socijaldemobicijos priedą, šalies Konstitu- kratų ir demokratų partijos
cijoje
reikalingas
valstijų kandidatu į Vokietijos preziskaitlius patvirtino.
; dentus nominuos buvusį kancTad su sausio 16 d.. 1920 lierį, Badeno princą, Max
m., visose Suvienytose Ameri- (Maximilijana).
kos Valstijose ims veikti svaiSteigiamasis susirinkimas įgalų prohibicija. Su ta dienf, V yks mieste Weimar, kur šianvisoj šalyj bus uždrausta vi- die tam tikslui jau priruošiasokius svaigalus gaminti, par- m 0 s tinkamos vietos suvažiadavinėti ir vartoti.
j vusiems atstovams.
Po proklemacija pasirašo Į Weimar su Berlynu sujun
laikinas valstybės sekretorius giamas tinklais telefonų ir te
Polk.
legrafų. Jau pasiųsta ten du
Be šito su liepos 1 d. bus už pasižymėjusių ir ištikimųjų
drausta svaigalus gaminti i kareivių batalijonu. Tiedu bapardavinėti visu demobiliza talijonu bus susirinkimo sar
cijos metu.
gyba.
Vadinasi visuotina prohibi
cija šioj šalyj įvyks anksčiau, ČEKAI-SLOVAKAI EINA
ty. ateinančio liepos mėn. 1 d.
ANT SAKSONIJOS.
PRANCŪZAI NENORI AP
LEISTI PAREINIO.
Jiems reikalinga apsisaugoti
vokiečiu.
Coblenz, sausio 30.—Marša
las Foch nesenai išreiškė opi
niją, kad praneuzai kartą \ i v
ėnię Pareinj (upės Rheino pa
kraščius), ateityje jau netu
rėtų jo apleisti.
Tos opinijos laikosi ir gen.
Gourard, su kuriuoCliampagne
apskrityj kariavo ir ameriko
nai.
Jis vienam susirinkime taip
išsireiškė:

Sutraukiama skaitlingą ka
riuomenė, parabežiu.
Amsterdam, sausio 30.—Su
lig gautų žinių, čekų-slovakų
.skaitlinga
kariuomenė
su
traukiama parubežin
tarpe
Bohemijos (Čekijos) ir Sakso
nijos.
Čekai-slovakai jau paėmę
Saksonijos miestelius Perembu, Grucnthal, Neuwelt ir
Freistadt, anot pranešimo iš
Zittau# Saksonijos.
Visu parubežiu
prasideda
smarkus mūšiai čekų-slovakų
su saksonais.

"Kuomet įvyks taika, namo
*kas sau iškeliaus anglai ir a- PAKILO RIAUŠĖS ATVY
merikonai. Bet prancūzai čia
KUS AMERIKONAMS.
turi pasilikti ant sargybos ir
saugoti tą strateginę barije- 5 žmonės užmušta ir 30 su
rą".
žeista.
Dar pažymėjo, jog po laimė
Laibach, sausio 30.—Iš Marjimo tos baisios karės ir po tą
baisių aukų, prancūzams ne burgo pranešama, jog tenai
galima palikti tbe specijalės tuojaus pakilo baisios riaušės,
apsaugos tų svarbių vietų, per kuomet atkeliavo amerikoniš
kur, pakilę vokiečiai, ir vėl kas komitetas ' ' dabarkation
staiga galėtų užpulti Prancū eommittee", kuriam vadovau
ja pulkininkas Milės.
ziją.
Riaušių metu 5 žmonės už
Amerikonams čia uždrausta
nuo vokiečių pirkti maistą, mušta ir 30 sužeista.
Jugo-slavių armijos vadas,
išėmus kopūstus Ir kitas dar
žoves. Tai padaryta todėl, gen. Majster, sakoma, numalidant vokiečiai neturėtų pama-įšinęs riaušės.
Marburg yra Stirijos mies
to tvirtinti, jog jie ameriko
tas, Austrijoj.
nus aprūpina maistu.
RIAUŠĖS BELFASTE.
Belfast, sausio
čia ištiko riaušės.
kai
ištrnškino
krautuvių langus.
kių išnešiota.

30.—Vakar
Streikinin
svarbesnių
Daug pre

H. IK X

Brest, sausio 30.— Čionai
atplaukė naujas Suv. Valstijų
superdreadnautas New Mexico. šitas laivas lydės garlaivį
George Washington, kuomet
juo namo keliaus prezidentas
Wilsonas.
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No. 25

Iš Taikos Konferencijos
JAPONIJOS IR KINIJOS
REIKALAVIMAI.
Anglija paremia Suv. Valstijas.

priešinsis Amerika su Angli
ja.
Anglija stovi ui savo salas.

Australija ir Naujoji Zelan
dija stovi už buvusias vokie.
Paryžius, sausio 30.—Karės čių salas Ramiajam vandenykonferencijos vyriausioji t a - | n e . Sako, tos vokiečių kolioAmsterdam, sausio 29. —
Vienna, sausio 29. — Iš UnArchangelskas, sausio
ryba kasdien posėdžius t u r i ' nijos turi prigulėti joms, ne
Verčiau atnaujinti karę, kaip garijos sostinės
Budapešto Praeitą sekmadienį bolševikai
pavesti talkininkams žymų pranešama, jog Rumunijoj pa- dėjo pastangas išmušti ameri prie uždarytų durių. Iš tų po- kam kitam.
Taippat paminėtos
šalys
skaitlių Vokietijos prekybos kjlusi revoliucija.
Revoliuci konų ir anglų kariuomenę iš sėdžių nieko negalima patir
laivų, kokių jie reikalauja! — ja šiandie ten siaučia visoj ša užimtų pozicijų aplink Tulgas, ti apie tarimus, išėmus tą, pažymi, jog prieš Japoniją
reikia apsaugoti ypač Karolikas paskelbiama oficijaliai.
šaukia daugelis vokiečių laik lyj, kaip Rumunija yra ilga ir
7
palei upę Dvina, pietrj tuose
Sausio 28 dieną vyriausioji nų ir Marshall salas, kadangi
raščių, kokie cia tomis dieno plati.
nuo Archangelsko.
taryba buvo užimta Japoni tos salos turi strateginę reikš
mis apturėta.
Valstiečiai sukilo visoj ša
Bet bolševikams nepavyko jos ir Kinijos reikalavimais, mę..
Į tuos laikraščius, supranta lyj praeitą šeštadienį ir tai su
atsiekti tas tikslas. Nors jie taippat buvusiomis vokiečių
Suprantama, kaip Australi
ma, intaką daro prekybos lai viena paskirta valanda.
buvo kur-kas skaitlingesni, kolionijomis Aprikoje.
ja, taip Naujoji
Zelandija,
vų savininkai, katrie bus atPaliuosuoti iš tarnybos katečiau atblokšti su dideliais
yra stipriai paremiamos Ang
savinti ir neteks įrankio kon reviai susijungė su valstie
Nežinomi
japonų
reikalavimai.
lijos. Nes tai Anglijos domini
nuostoliais.
kuruoti prekyboje su kitomis čiais, pradėjo briauties į( mies
Dešinėje upės pusėje ne
Kinija, kiek žinoma, parei jos. Gi kaipo tokias Anglija
šalimis.
tus ir susirėmė su veikiančia
skaitlingas amerikonų patro kalavo, kad po taikos įvyki- visuomet gynė ir gins.
Laikraščiai pažymi, kad te kariuomene. Pasiliejo kraujo
Rusijos stovis nežinomas.
nus susidūrė su priešininkų nimo jai butų sugrąžintas pugu bus pertraukta armisticija, klanai.
Konferencijos taryba jokių
Kiau-Ghao,
kurį
Buchareste^ anoj depešos, patrolium ir pastarąjį atmušė siausalis
tegu bus atnaujinta karė vie
atgal.
1914 metais Japonija atėmė žinių dar negavusi iš Rusijos.
toje paėmimo prekybos laivų. per visą praeitą sekmadienį
v
Rusų partijos ir patys bolše
nuo vokiečių.
Pa
Kairėje upės pusėje talki
Nes toksai pasielgimas, anot kovota miesto gatvėse.
Japonijos reikalavimai ne vikai į konferencijos suma
ninkai sučiupo 150 bolševiku
tų laikraščių, sunaikins šalies naudota kulkasvaidžiai.
nymą nesiskubina atsakyti.
žinomi.
Apie
tai
neminima
ofiLabai daugelis žmonių nu miške. Ne tik juos išblaškė,
valdžią ir suardys steigiamąjį
Kiek žinoma, sušaukiamoje
žudyta, dar daugiaus sužeista. bet jų keliolika paėmė nelais cijaliam iš tarybos posėdžio
susirinkimą.
talkininkų konferencijoje, sa
pranešime.
vėn.
Talkininkai nusprendė dalį
loje Prince, apsiima dalyvau
prekybos laivų paimti andai PRIEŠINASI PADAUGINTI
Paimti nelaisvėn bolševiku, T i k **%***> jog Japonija ti bolševikai. Bet kitos rusų
atnaujinus armisticija.
POLICIJĄ.
kareiviai pasakoja, jog jie b u - ! n o r ' n t l « * ^ J W f
^ L J i partijos atsisako su bolševi
berijos
pakraščiuose.
Reiškia,
ve pienavę generalį ataką
kais kad i r susieiti.
Vokiečiai kreipsis į rytus.
Chieagos policijos viršinin prieš talkininkus. Ir miške kad jei japonai turės pasi
Pro f. Max Weber iš Heidel kas ( r a m t y reikalauja dau jų buvęs didelis sakitlius. Bet traukti iš Kiau-Chao, tai jfe Kolionijos busią, internacijobergo laikraštyj Frankfurter giau nors tūkstančio policmo- jie paklydę ir taip pasiskirs turi gauti ką kitą.
nalizuotos.
Zeitung rašo, jog dabartinė nų. Bet viešojo veikmingumo tę^ neskaitlinguosius b
r
oKkas nieko 'nehuTarta nei
f Anglija stovi su A
ant Vokietijos kritusi nepalai biuro direktorius Keeler ne
reikale vokiečių kolionijų, ku
Talkininku žvalgai suseka
ma daugiausia paeina nuo An mato reikalo, kad Chicagai
Iš kitų versmių patiriama,
jog žymus skaitlius bolševikų jog Amerika tam Japonijos rios karės metu atimta nuo
glijos. Tokia yra opinija vi butų
reikalingas
didesnis
sutraukta į apleistas talkinin reikalavimui stipriai priešina vokiečių.
soj Vokietijoj. Anglija dides skaitlius policijos.
Prezidentas Wil šonas yra
kų pozicijas. Jie iš ten anuo si. Ameriką paremia Anglija.
niam vokiečių pažeminimui ir
Sako, kuomet bus uždaryti
sumanęs, kad tas visas kolio
pavergimui imasi visokiausių saliunai, tuomet sumažės pik tomis apšaudo kitas tuščias
Amerika bendrai su Angli nijas internacionalizuoti, ty.
priemonių, sako minėtas pro tadarybės. Bet policijos virši pozicijas, manydami, kad ten ja tolimuose rytuose nori pri
palikti tarptautinėmis kolioni
yra priešininkas.
fesorius.
taikinti
prezidento
Wilsono
ninkas tvirtina priešingai.
jomis. Jos turėtų but tautą
" J e i talkininkai pripažins
Bolševikai žudo gyventojus. taikos principus, ypač svetimų sąjungos komiteto arba val
teritorijų užėmimo reikale.
lenkų ar čekų politiką,kuri su se ir Lorraine nebūtų tiesiog
dybos globoje, bet kolionijų
Iš Shenkursko atbėgusieji
laužys mūsų teises, rašo prof. atkirsta nuo Vokietijos, bet talkininkų pusėn žmonės pasa
Tolimieji rytai yra labai gyventojai butų laisvi, galė
Weber, arba jei mes busime butų leista tų provincijų gy koja, jog aplink Shenkurską svarbus daiktas kaip Ameri tų valdyties, kaip jiems tinkapavergti, tuomet Vokietijai ne ventojams nubalsuoti, kur jie bolševikai skerdžia gyvento kai, taip Anglijai. Tuo tarpu ma.
liks kitokio išėjimo, kaip tik nori prigulėti.
Tas sumanymas yra ypatin
jus.
Miestą Shenkurską su yra numanu, jog Japonijai
orientuoties toliaus į rytus,
Vokietija taippat stovi už deginę.
norisi ten pasisavinti kai-ku- gas. Talkininkų atstovai be
kur stovis, su Rusijos atgimi savo kolionijas, kurias karės
riuos svarbesniuosius Si beri veik sutiktų su visais pienais.
—
mu, bus senasis stovis".
metu prarado.
— Washington, sausio 29. jos pakraščius. O gal Japonija Tik jie iškalno pažymi, kad
Bet praėjo tie laikai, kuo
Šiandie vokiečių idėja at
— Iš Archangelsko gauta ži nori ir geros dalies tų pakraš tautų sąjungos globojimas bu
kreipta svarbiausia į savo sar met vokiečių reikalavimai ga
čių.
tų be jokių išlaidų.
nių,
jog
amerikoniška
kariuo
lėjo
but
pildytini.
Šiandie
lies ekonominį stovį. Vokie
Bet tai tik sumanvmas.
Tam, žinoma, priešinasi ir
menė
šiaurinėj
Rusijoj
yra
ge
čiai prisilaiko savo senų rei Vokietija suklupdyta ir turi
kalavimų. Jie nori, idant Len pasitenkinti tuo, kas jai palie ram stovyj. Turi labai ma
Tai butų didelę neteisybe.
KAD " SAUS A", TAI VI
žus nuostolius.
kijos dalis ir provincijos Alza kama.
.
Jei jau kartą bus pravesta
SIEMS TURI BUT
"sausuma", tegu tokia bus
"SAUSA".
lygi visiems, kaip turtingiems,
Tariamasi apie pravedimą įs taip neturtingiems. Atlikti vi
sur kratas ir nuo visų atimti
tatymo daryti kratas na
ištekliuje laikomus svaigalus.
muose.
Tokiuo nepaprastu sumany
Springfield, 111., sausio 30. mu susirūpinę ir tie, katri
—Vietos legislaturoj tariama yra viešai balsavę už prohibi
si apie pagaminimą specijalio cija. Nors už prohibicija jie
įstatymo, kuris leistų tam balsavo, bet vargiai jie palai
tikriems valdžios agentams kys naują sumanymą.
Ne
intariamus privatinius namus daugelis pirmiau balsavo tik
perkrėsti, ar juose nelaikoma todėl, kad padaryti sunkeny
paslėptų svaigalų.
bių kitiems.
Su liepos 1 d. visoj šalyj bus
Bet jei jie stos prieš kratų
" s a u s a " . Bet žinovai tvirtina,
sumanymą, tuomet aišku, ko
jog tos " s a u s u m o s " nebus
kie jie yra žmonės.
turtingų
žmonių
namuose.
Turtingieji savo namuose turi
puikius požeminius sandelius. PRAŠALINO BOLŠEVIKŲ
PASIUNTINĮ.
Tuose išanksto susikraus dau
gelį svaigalų ir paskui galės
Copenhagen, sausio 30.—
juokties iš " apsausintos" ša
Dr. Suertz, rusų bolševil
lies.
Tuo tarpu darbininkai, kat valdžios atstovas Danijoje, su
rie šiandie nedaugiau svaiga savo visu štabu išsikraustė iš
1. Inėjimas į St. Quentin perkaso tunelį, kuriuomi naudojosi vokiečiai; 2. Dalis Ameri lų suvartoja už prasčiokus Danijos. Šios šalies vyriausy
kos miltų Graikijos uoste Piraeus; 3. Garsus* Guido Reni paveikslas "šv. Petro kryžiavi darbininkus, turės vilkti vieni bė jam^bųvo pranešusi, kad
jis čia nėra geistinas.
mas",
kurio kopiją šventasis Tėvas Benediktas XV dovanojo prezidentui Wilsonui. " s a u s u m o s " sunkenybes.
Sako, verčiau atnaujinti karę,
kaip pasiduoti.

B u ch arešto gatvėse veikia
kulkasvaidžiai.

Talkininkai pasekmingai gina
pozicijas Archangelsko fronte.
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Lenkai ir Ukraina.
Užvakarykštės
telegramos
pranešė, kad Šv.Tėvas nori su
taikinti lenkus su ukrainais.
Tat begalo sunkus uždavinys.

Visame kas paliečia popežhj
tarptautinės telegramos būva
trumpos ir dažnai klaidingos.
Tai-gi ir minėtoji telegrama
buvo trumpa tuomi, kad ne
pasakė koki nesutikimai taip
dviejų tautų tapo paduoti popežiaus nusprendimui. Ta te
legrama taip-gi ir klaidinga,
nes ji Bik*zewskį vadina Pozuaniaus arkivyskupu. Pozngniuje yra tik vyskupija. Ji yra
suvienyta >u (iniezno arkiv\skupija taip, kad nuolatai tas
pats asmuo būva Gniezno ar
kivyskupu ir Poznaniaus vys
kupu. Dabar Poznaniaus vys
kupas ir Gniezno arkivysku
pas yra Dalbor. Juozapas Bilczevvski \s, buvęs Lvovo univer
siteto profesorius yra Lvovo
arkivyskupas, lotyniški) apei
gų. Grafas Andrius Szeptycki
yra taip-gi Lvovo arkivysku
pas, bet rusiškai-gregiškų apei
gų. Bileze\vskis yra lenkas patrijotas, Szeptycki s yra u k rai
nas patrijotas.
Šv. Tėvas matomai sustatė
komitetų i r trijų angštų asme
nį) — lenki) atstovo BilczewsIrio, ukrainų atstovo Szeptyckio ir neinteresuoto popežiaus
delegato Katti. Tos trijų as
menų grupės u ž d a r u y s nebus
galutinai išrišti klausimų, bet
galutinai jį ištirti ir vis*) su
rinktų bei apdirbtą medžiagų
pristatyti Ryman. Nors tele
gramos to nemini, tečiaus tą
galima įspėti iš buvusių Baž
nyčios istorijoje atsitikimų ir
viešpataujančių joje įpročių.
Kadangi yra skirti du Lvovo
arkivyskupai, tai galima spė/i,
kad jų uždavinys yra ištirti
tuos lenkų ir ukrainų nesutiki
mus, kurie paliečia Lvovo mie
stą. Lenkai ji savi naši ir Uk
rainai savinas i. Lenkai buvo
pakėlę ginklus ir ukrainai bu
vo pakėlę ginklus del to mies
to. Talkininkai pasakė abe
jiems, kad ribų klausimus ne
valia išrišinėti karėmis. Tur
būt dėlto Šv. Tėvas tapo tei
sėju' tarp lenkų ir ukrainų.
Kaip su ukrainais lenkai
pykstasi del Lvovo, taip su lie
tuviais del Vilniaus. Jei įveik
tume bolševikus išvyti iš jo,
lenkai pasinaudos savo stip
riomis įtekmėmis Byme ir pa-

klausimą Šv. Tėvui išrišti. Jie
tikėsis laimėti, nes popežius
niekuomet neturėjo savo atsto
vo Vilniuje ir jo nežino, nes
lietuviai neturi savo, atstovo
Ryme ir nesirūpina per prie
lankius Šv. Tėvui asmenis pri
statyti jam žinių, galinčių būti
naudingomis Lietuvai.
Dar
yra ir trečia priežastis len
kams pasitikėti laimėjimo: da
bartinė' lietuvių užrubežinių
dalykų ministerija, nors leng
viausiai galėtų įsteigti savo
ambasada p a s p o p e ž i ų , nesi
rūpina tuomi.
Amerikos visuomenė galėtų
užkimšti tą spragą ir prašalin
ti pavojų.
•

Bolševilrizmas Ame
rikoje.
Anglijos karės laivai ne
ima pilotų įeidami į svetimų
uostų; Anglijos diplomatams
nėra netikėtų daigtų. Tečiaus
bolsevikizmo išdygimas ir įsi
galėjimas Rusijoje buvo netikė
tas ir Anglijos diplomatams.
P a p r a s t ų žmonių pasaulis sta
čiai nustebo tuomi.
"Spartakų pasirodymas Vo
kietijoje, industrijalistų teis
mas Amerikoje pastatė klau
simą kaip plačiai eis bolševikizmas ir ar nėra pavojaus
Suvienytoms Valstijoms susi
laukti tų pačių pyragų, kuriais
dabar bolševikai vaišina Ru
sija.
Siu dienų vidujinis ir augštesnysis mokslas duoda žmo
gui gana daug kvarmų. Pasi
taikius
netikėtam
atsitikimui šių dienu šviesuolis per
verčia savo atmintyje sukrau
tas kvarmas, pasirenka viena
iš jų, j jų sukemša netikėtąjį
atsitikimų ir gyvena sau ra
miai toliau, mintydamas, kad
viskas aišku.
Taip pasidarė iš bolševi
kams Europa supurčius. Amerikos inteligentai iš istori
jos rankvedžių atsiminė, kad
priešingus kultūrai minių su
judimus «padaro badas ir tam
sybė. Abiejų
Rusijoje buvo
užtektinai, dėlto atsirado bolševikizmas. Nei bado, nei tam
sybės nėra Amerikoje; dėlto
čia bolševikai neviešpataus.
Tečiaus reikia
atsiminti,
kad ne vien badas daro bol
ševikus. Nei Trockis, nei Le
ninas ne iš bado bolševikais
lapo. Apie tamsybę ir bolše
vikus taip-gi nereik perdaug
kalbėti: Be labai žyniaus inte
ligentų skaičiaus bolševikizmas nebūtų galėjęs išbūti
daugiau metų ir dar suorga
nizuoti armija, užpuolančių
kaimynų tautas. Bolševikams
inteligentijų sudarė klaidinga
universitetų pakraipa, atidalijiusi dorų nuo mokslo. Šitos
klaidos Amerikoje yra tiek
pat daug kaip ir Rusijoje.
Kita bolševikų dalis yra įtužusios ant turtuolių ir apšviestuolių minios. Tos susidaro
ne vien iš badaujančių. 1916
m. pavasaryje nemaža buvo
darbininkų šeimynų, kurios
uždirbdavo po tūkstantį rub
lių į mėnesį. Paprasčiausias
padienis darbininkas,
nieko
nemokantis ir jokių įrankių
neturintis imdavo nemažiau
5 rublių į dienų. Ir tie beveik
visi tapo bolševikais. Mat
bolševikijos inteligentai pasa
kė jiems, kad darbininkai gali
dar daugiau pasipelnyti na
mų ir bankų indėliais. Rusijos
darbininkų visuomenėje sųžinė
buvo neperaugščiausia, dėlto
ji nesudarė kliūtis bolševikijai. Rusijos fabrikantai
ir
valdininkai buvo pridirbę tiek
neteisybių , ir skriaudų, kad
jų perpilnai išteko nuraminti

Prie Lietuvos Atgimimo
Istorijos,
Rašydama* a. a. kun. A.
Staniukyno gyvenimų, išsita
riau, kad nabašninkas įkūrė
Seinų seminarijoje lietuviškų
klierikų knygynų.
Dabar iš liudininkų teko pa
tirti, kad tas knygynas įsilnrrė pirma negu kun. Staniukynas įstojo seminarijom
Knygynų sudarė
lietuvių
klierikų draugija. Jos įkurto,jai buvo: Jonas Strimavičius,
S. Pautieuius, Varnagiris, A.
Banaitis ir J . Stankevičius.
Tat įvyko rudenyje 1886 metų
Tos
draugijos
pirmininku
klierikai išrinko seminarijos
vice-regensa, kanauninkų Elizejų Strimavičių, nors tas
nedalyvavo surinkime ir nebu
vo prie draugijos įkūrimo. Įkurtojai išrinko vice-pirminin
kų, ketvirto kurso klierikų,Jonų Strimavičių, ir tam pavedė,
kąd kviestų profesorių pirmi
ninkauti.
Jonas Strimavičius, klieri
kas, nuėjo pas kun. Elizejų
Strimavičių, profesorių, viecregensų ir kanauninkų, pra
nešti draugų sumanymų. Ei
damas su juomi klierikas nesi
tikėjo rasiųs, kad profesorius
taip mylėtų Lietuvų, taip su
prastų mųs kalbos grynumo
reikalų.
Kalbėdamas
apie
tuos'daigtus vice-regensas nu
metė šalin visų oficijališkumų
ir gyrė grąžiusias klierikų pa
stangas. J i s matė, kad jie nori
pataisyti senesnėsės kartos
klaida^

gų kontrabanda ir Tilžėje iš
leidžiamas laikraštis " Š v i e s a "
ėjo klierikams per pirmininko
ranka*.
Mėnesiui praslinkus po įsi
kūrimo prie draugijos prigu
lėjo 18 klierikų. Antanas Sfaniukynas įsirašė
rudenyje,
1887 m. '
Lenkas regensas, kanaunin
kas Povyias Krajewski's, neoficijališkai žinojo, kad yra lie
tuvių klierikų draugija už
draustoms knygoms skaityti,
truputį šnairavo ant vice-pirmininko, tečiaus nei
kokių
priespaudos priemonių nevar
tojo. J i s turbūt suprato, kad
seminarijos profesoriai nebūtų
jo prilaikę kovoje su lietuvy
be. Nėra ženklų, iš kurių gali
ma butų spėti, ar žinojo apie
tų draugijų tuometinis Seinų
vyskupas,
lenkas,
Petras
Wierzbowski , 8.
Lietuviškos draugijos įkūri
mas klierikui Jonui Strimavičiui nepakenkė. 23 balandžio,
1888,jis baigė seminarijų ir ta
po paskirtas važiuoti vysku
pijos lėšomis į augštesnius
mokslus į Peterburgo katali
kų Akademijų.
Vėliau jis tapo tos pačios
seminarijos profesorium, pas
kui buvo Suvalkų gubernijos
atstovi) rinkėju į Durnų ir taip
žymiu veikėju, kad šiandien,
turbūt, nėra mokančio skaitvti
lietuvio tėvynėje ir Amerikoje,
kuris nežinotų kun. Jono Strimavičiaus vardo.
Tas kuni
gas dabar, kun. Šedvydžiui
Užimdamas oficijalę pilnų
mirus, tapo jo įpėdiniu Šv.
atsakomybės
vietų general
Jurgio klebonu Phila, Pa.
gubernatoriaus F . Gurko ir
Šiandien matyt, kaip pro
Caro Aleksandro I I I laikais
tingai kun. Strimavičius pa
kun. E. Strimavičius turėjo
darė, kad draugams patarė
būti atsargus. J a m išrodė, kad
kviesti profesorių į draugijos
klierikai patys gali sau vieni
j pirmininku. 1886 metais D-ras
vykinti grųžųjį tikslų.
(šliupas jau buvo padaręs sa
Tada klierikų atstovas pa vo didžiųjų klaidų priplakda
vartojo visų savo iškalbų. Jis mas bedievybę prie tautinio
pats, draugi) renkamas pirmi lietuvių atgimimo. Ta klaida
ninku, buvo jiems padavęs pražudė " A u š r a . " Lietuvybės
mintį, kad profesoriui paves priešai butų galėję lengvai pri
ti tų vietų. Klierikas suprato metinėti šliupizmų klierikams
didesnio prityrimo ir mokslo tėvynainiams. Kanauninkui,E.
naudų taip svarbiuose daly Strimavičiui, esant draugijos
kuose, tai-gi galų gale pri pirmininku ir per savo rankas
kalbino kanauninkų tapti slap leidžiant visus uždraustuosius
tos klierikli draugijos pirmi spauzdinius, to užmetimo ne
ninku. Tos draugijos tikslas galėjo būti nei šešėlio. Tai-gi
buvo mokintis naikinamos lie Jonas Strimavičius regėjo tei
tuvių kalbos, įsigyti smarkiai singai ir toli į ateitį.
draudžiamų lietuviški) knygų.
Pažymėtina, kad iš penkių
Toje draugijoje
viename seiniškės draugijos įkurtojų
posme nebuvo lygybės, būtent vėliaus keturi baigė mokslus
mokesčiuose. Draugijos nariai su universitetiškais laipsniais,
klierikai dėjo po 15 kapeikų gautais įvairiose augšeiausiose
kas mėnesį, o kunigas pirmi Europos mokyklose.
ninkas po 3 rublius. Visa kny
Kun. Pr. Bučys.
sųžinę sukilusiems prieš juos
beturčiams.
Amerikos darbdavių sųžinė
taip pat neskaisciausia.. Agi
tatoriai ras užtektinai me
džiagos, norėdami darbinin
kus suerzinti. Kapitalistų lai
kraštija tiek. rašė apie doros
idealus, kol vyrai keliavo į Europų lieti kraujų, o dabar tie
patys dienraščiai parodo šlyk
ščiai nuogų ir purvinų egoiz
mų, kada reikia pasaulį tvar
kyti. Bolševikų inteligentija
sunaudos tų visa.
Tai-gi yra sąlygų patogių
bolševikams ir Su v. Valstijose.
Norint jų išvengti, reikia
pirmiausiai liautis spaudoje
vedus .kapitalistų luomo poli
tikų tarptautiniuose dalykuo
se, toliaus, reikia vengti viso
kių skriaudų dirbtuvėse; pas
kui, reikia visuomenėje be luo
mų skirtumo stiprati sųžnės
jie'gų.
Jei to viso nebus, galim su
silaukti cbaiąo
galybės ir
pas mus.

GRIGAmS IR "NAUJIENOS"
•

P-no Grigaičio atsisakymas
is " Naujienų" redakcijas pa
darė žymų įspūdį tarp jų skai
tytojų.
Kaikurie dori lietu
viai buvo įtikėję jam. Ar tas
įtikėjimas išeidavo jiems ant
naudos, tai kitas klausimas.
Bet p. Grigaitis vis-gi yra pri
gulinčiai mokslus išėjęs žmo
gus ir ne bolševikas. :
J a m atsitraukus iš " Nau
jienų" jų skaitytojai nebereikalo prisibijo,kad Chicagos soeijalistų dienraštis subolševikės.
Mums nedaug rupi vidujinės
socijąlistų perversmės.
Bet
ir mes turime pažymėti, jog
Grigaičio pasitraukimas
iš
"Naujienų", reiškia necivili
zuoto gaivalo įsigalėjimų tarp
Chicagos socijąlistų.

K U » . P. KAENDER8,

RELIGIJŲ mm IR
ĮVIKYBĖ.

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksmų drama.

(Žiūrėk "Draugo*' nuni. 19).
Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.

Tylor'o nuomonė.
Anglų mokslininkas E. B.
Tylor visas religijas bando iš
vesti iš aninmmo.
Minėtasis
rašytojas
sako, kad vaikai
mėgsta ir su negyvais daigtais
apseiti, kaip su gyvais: susimušę galvų į stalo kojų plaka
tų stalų lyg gyvų kaltininkų.
Taip, sako, ir pirmieji žmonės
buvę lyg vaikai, neatskirdavę
gyvų nuo negyvų daigtų ir
mintydavę, kad visame yra
dūšia. Apie žmogaus dūšių jie
taip-gi turėdavę neaiškų su
pratimų iš miego ir sapnų.
Jiems rodydavęsi, kad žmogui
miegant jo dūšia išeina iš kū
no. Miegančio sapnas pįrmutiniems žmonėms rodėsi kaip
regėjimas išėjusios ir klai
džiojančios jo dūšios. Atsira
dus tokiu būdu dūšios idėjai,
atsirado dvasių idėja, iš to die
vų ir Dievo.

ASMENYS.
1.
2.
3.
4.
5.

Angelė Merici, Desenzano Mergelė.
Ponia Biancozi, jos teta,
Rita, ponios Biancozi tarnaitė.
Ponia Bozati, turtuolė.
Loretta, jos tarnaitė.
/

6.
7.
8.
9.

Irenė,
jaunos mergelės.
Lucija,
Elena,
Kamila, susenusi mergina. (

xl0. Magrieta.
11. Merceda,
12. Gracija,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

•

\

•

v.

J

•

•

-

•

_

• mažos mergaitės.
i

.-

•

-%v%

Cecilija,
Morta,
neturtingos moterys.
Agnietė,
Marė,
\
Kunigaikštienė Lukrecija, (Aršulietč vienuolė).
Keli aniolai.
Velnias, priėmęs anioho paveikslų.
•

APSIREIŠKIMAI.

1. Aniolas. 2. Šv. Marija Pana. 3. Šv. Uršulė. Typai itališki,
Tečiaus Tylor'o nuomonė yparėdai iš penkiolikto amžiaus. (Galima mainyti).
ra klaidinga pirmiausiai, tuo
mi, kad tvirtina, buk pirmieji
VEIKSMAS I.
žmonės neatskirę gyvo nuo ne
Scena I.
gyvo daigto. Tų skirtumų žino
Trys akmens,,
visi žmonės ir net gyvuliai jį Pavėsis ant krantų ežero Garda, Italijoje.
arba medžio kelmai sudaro sėdynes.
gerai atjaučia. I r vaikai, kad
stalų plaka, tai nedelto kad ti RITA. (įeina, nešdama didelę pintinę). Mano ponia Biancozi
pasiuntė mane kogreičiausia atnešti į šitų giraitę šių pin
kėtų į jo gyvybę, bet kad auk
tinę ir pasveikinti jos vardu tas mergaites, kurias čia ra
lės arba tėvai praveda takų
siu. Bet, kur jos yra, tos mergaitės? Kaip tik užmatau,
tam mušimui, norėdami vaiko
čia nieko nėra, o aš tikrai žinau, kad vieta ta pati. Kų
atydų nukreipti nuo jo skaudė
gi daryti? Argi vėl aš vilksiu tų sunkių pintinę apgali
jimo ir tuomi sutrukdinti verk
' Na jau ne. Bet kas čia joje turėtų būti, kad tokia sun
smų. Antra, Tylor'o spėjimas
k i ! Imsiu ir pažiūrėsiu. (Žiūrinėja, kas yra pintinėje).
J y fa tik iš jo paties galvos iš LORETA. (Įeina iš antros pusės, nešdama didelę pintinę.
Šluostosi veidų). Ačių Dievui! nors sykį jau vietoje. Tas
vestas, o nei kokiais faktais
takas, tai jau visiškai ne takas! Eini, eini ir vis aplin
nepri rodytas. Tų pačių silp
kui, aplinkui ir aplinkui. Išėjau iš namų, ėjau, ėjau ir
nybę turi ir kitos nuomonės
žiūriu, vėl aš pas namus. Bet tik atėjau. (Mato Ritų).
šioje rųšyje.
Gerai. Aš pasigarsinsiu! Kas esi Tamista ir kų čia
darai f
H. Spencerio nuomonė.
RITA. O kas Tamistėlei rupi f — Bet aš pasisakysiu, kad aš
Kitas anglų mokslininkas,
esu ponios Biancozi dvaro pana.
būtent, H, Spencer spėja, kad LORETA. Dvaro pana esi?
• . •
žmonės
pradžioje
garbinę RITA. Taip, dvaro pana.
••
numirusius
gimines,
kad
LORETA. Aš nesuprantu, kam ta sena ponia Biancozi lai
paskui įtikėję, jog jų dūšios
ko sau dvaro panų; kiekvienas varinėja savo madas. Ma
gyvos.
Pirmiausiai žmonės
no ponia yra pati sau dvaro pana. J i niekam to neuž
mirusiems duodavo valgio ir
leis ir aš už tai jų nepeikiu. Koks Tamistos vardas I
ginklų, dėlto tų daigtų randa RITA. Mano vardas Rita; Sinjorina Cit a, jei patinka.
Mano vardas Loreta,
me kapuose šalę numirėlių. LORETA. Koks netikęs vardas!
Sinjorina Loreta, ir aš esu Garbės Pana Sinjoros AdeUž tas dovanas gyvieji tikėjo
linos, Magrietos, Clarabelos, Dragomiros Rosati.
si iš numirusių apgynimo ir
pagelbos. Ilgainiu atsirado RITA. O gi tu manof Aš negalėčiau tarnauti poniai su tokiu
vardu, kaip tas. O Tamistos vardas Loreta, sakai f
nuomonė apie dvasias niekuo
LORETA. Sinjorina Loreta, jei tinka.
met
nebuvusias
kubuose.
RITA. Koks juokingas vardas! Bet tai visiškai ne vardas.
Toms dvasioms priskirta vie
Jei aš turėčiau tokį vardų, aš tuojau eičiau į teismų ir
noms daugiau, kitoms mažiau
reikalaučiau, kad man permainytų.
O kų čia darai su
galybės. Iš to susidarė daugy
ta pintine!
bė nelygų dievų. Mažoms žmo LORETA. Aš jų laikau. Ar nematai f Mano ponia siuntė čia
nių saujalėms susidedant į di
mane su skaniais daiktais jaunoms mergaitėms, bet kur
jos yra?
desnes viešpatijas, dėjosi į
krūvų ir jų dievai. Kaip vieš RITA. Kų aš galiu žinoti, kur jos yra? Ir aš laukiu mergai
čių. Mano ponia siuntė mane su tokiu pat paliepimu.
patijoje vieni valdininkai tu
Geriausia, lauk Čin jų, Loreta. Aš palieku savo pintinę
rėjo būti augštesni už kitus, o
tavo globoje, aš neturiu laiko laukti; aš turiu būti naviršuje buvo vienas vadas, taip
mieje, nes manęs laukia Alfonsai.
žmonės sutvarkė ir dievus į
LORETA. Alfonsas ? Kokis, Alfonsas ?
žemesnius ir augštesnius, o RITA. Tai mano sužieduotinis, aš tau pasakysiu; mudu suvienam pavedė valdyti visus.
sižieduosiva, ot kas yra.
,
•
I r Spencerio miomenė yra LORETA. Tai taip? Ištekėsi ir vergausi visas savo gyvenitiktai iš paties mokslininko
mo dienas!
galvos išimta. Nėra nei ma^ RITA. Aš nevergausiu savo gyvenimo dienas. M teku, ir
žįausių prirodymų, kad taip
pirmutinis daiktas, kų aš manau daryti ištekėjusi, tai nu
buvo, kap jis sako. Ir jis pats
sisamdyti mergaitę, kurį darbų už mane atlįktų. Bet aš
turiu eiti. Saugok mano pintinę, iki panelė^ateis.
tesako, kad taip galėjo but t.
Meę jau matome ne vienų LORETA. Tavo pintinė neverta, kad saugočiau. Ar galėjo
tavo šykšti ponia įdėti čia kų gera, kas verta butų sau
nuomonę, kuri taip pat "galė
goti? Aš abejoju.
jo būti." I r mes galėtume sumintyti dar kitokios rųšies RITA. Na, na, susivaidyk! Mano ponia yra taip gera, kaip
ir Tamistos, o gal but, dar geresnė.
"galėjimų b ū t i , " bet mokslui
to neužtenka; jam reikia žino LORETA. Aš sakau, kad tavo ponia yra tikra skatikienė, jai
tik ir rupi pinigas, ir tu ne geresnė, kad jai tarnauji/ Ei,
ti kaip buvo. To Spenceris ne
Rita, ar žinai, kad čia po tuo ana medžiu atsitiko žmog
pasako.
žudystė?
r

B .

(Daugiau bus)
RED.

ATSAKYMAI.

P. P: Gustaičiui. Tainiatot pri
siųstą žinutę sunaudojame. Tik
negalėjome jos padėti ištisai, nes
joje buvo minėtas po kelis kartus
vardas ir pavardė asmens, nesan
čio viešu veikėju.
Jo apskelbi
Apie Naujus Metus jau bu mai galėtų pridirbti nereikalingų
vo numanu, kad taip įvyks, tik nemalonumų. Už žinią esame dė
nesitikėjome; kad mųs spėji kingi ir meldžiame prisiųst daumas išsipildys, taip greitai.
§fou.

•

—I

)
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RITA. Žmogžudystė? Viešpatie! Žmogžudystė, sakai?
LORETA. Taip, ir pasakoja, kad užmuštasis žmogus vaikš
čioja naktimis, nešdamasis savo galvų rankose.
RITA. Tamista, nekalbėk taip! Mane ima šiurpulys, tik pa
galvojus apie tai. Aš čia nenoriu nei valandėlės ilgiau
būti. (Palieka pintinę ir bėga).
LORETA. T a mergiščia net nublanko iš baimės. Šia, kaip
ji dumia. E, kad taip kas patrepsėtų (trepsi) iš užpa
kalio, tai ir dūšia išlėktų iš kūno! Bet ji didžiuojasi,
kad ji galės būti su savo Alfonsu. Kvailas daiktas! 0
kas man daryti? Ąš čia nesergėsiu tų pintinių. Aš pa
sivaikščiosiu iki ežero. Gal but našiu tenai tas paneles.
(Palieka pintines ir išeina).
(Daugiau bus).
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Lietuviai Amerikoje.
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GREENFIELD, MASS.
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Valio Kingstono
katalikai;

lietuviai-

ta*; jį tik perspausdino " Vy
tis' ' 1917-18 metais. KTaip
girdėt, tai tik viena L. Vyčių
47 kp. Waukegane, 111. teį
stengė jį pastatyti scenoje.
Dabar tą veikalą galės pama
tyti ir Kenoshos, Wiš. lietu
viai. Tai-gi naudokitės pro
ga.
*
Antras vakaras atsibus trim
savaitėm vėliau. Antrą vaka
rą rengia savomis spėkomis
Kenoshos Vyčiai.
Iš karto
matosi, kad Kenoshos Vyčiai
trumpame laike atpildys savo
pramiegotą laiką ir galės sto
ti į tarpą kitų veikiančių
kuopų. Patartina kiekvienam
doram lietuviui bei lietuvai
tei rašyties į šią organizaciją,
nes mes aiškiai matome Šian
die, kas dedasi su jaunimu,
kuris nepriklauso prie panašių
organizacijų. Jau laikas su
siprasti; budinkime vienas
antrą iš to surūgusio miego ir
užveskime naują gyvenimą.
Kenoshos Vytis.

Kaip kitos lietuvių koloni
jos, taip tr Greenfieldo nepa
s
siliko su auka Lietuvos lais
CICERO, ILL.
vės reikalams. Sausio 12 d.
vietos Tautos Fondo skyrius
Iš vyčiij veikimo.
fmvo surengęs prakalbas. Kal
Gražus būrelis jaunimo su
bėtojum buvo kun. A. Petrai
tis, Atholio, Mass. lietuvių sirenka į Vyčių 14-tos kuopos
Paskutiniame
klebonas, kuris gražiai išaiš susirinkimus.
kino Lietuvos neprigulmybę. šios kuopos susirinkime daug
Ir štai mūsų kolonijos lietu svarstyta ir tai viskas apie at
viai pasirodė su aukomis. Su sibusiantį balių nedėlioję, vaaukota 306 dol. Kaip del mū sario 2 d., Šv. Antano par.
Ruošiasi prie jo
sų mažos kolonijos, tai auka svetainėje.
nemaža. Bet tai dar tik pra smarkiausiai, ypatingai, kad
džia. Beabejonės, Greenfieklo galėtų svečiams puikiai pasi
lietuviai nenuleis rankų ir ant rodyti. Jau senai, labai se
toliau iki Lietuva paliks lais nai, kaip ši kuopa buvo su
va, neprigulminga.
Aukojo rengus balių, arba vakarą.
Užtai bus išsiilgę, ir todėl ti
sekančios ypatos:
kimasi, kad vakaras pavyks.
M. Jeruševičius 30 dol.
Be to dar trumpoje ateityje
J. Stucis 25 dol.
Po 10 dol.: M. Dėdinas, J. žada scenoje pastatyti veika
NUIMAMI SUVARŽYMAI
Miškinis, J. Mieiuta, Ig. Zaba- lą "Valkatą". Ilgai prie jo
DEL ANGLIŲ VAR
levičius, A. Lokšaitis, A. Pe ruošiamasi.
TOJIMO.
Gražu, kad kuopa pradeda
čiulis, F. Miekunas 6 dol.
I Po 5 dol.: J. Grigaravičius, sinarkiaus veikti.
Suv. Valstijų Kuro Admi
J. Dagilis, J. Talakauskas, A.
Kaimietis.
nistracija praneša, kad nuo 1
Kvedaras, S. Zabelevičius, K.
d. vasario valdžia nuims suValaitis, S. Uždavinis, F. LaKENOSHA, WIS.
varžimus del kok*ų ir anglių
vauskas, S. Andriulevičius, V.
Augimas, J. Kvedaras, J. šū Atgimė Liet. Vyčių kuopa. kainų. Taip-pat panaikintos,
taip vadinamos zonų regulia
kis, J. Parokosis, J. Blaraus' Kiek laiko atgal čionai bu cijos, vežiojant anglis geležin
kas, J. Vilaisis, A. Balkis, J.
vo užsimezgus L. Vyčių kuo keliais. Tie palengvinimai neDagilis, A. Krukočiutė, J. (Jipelė, bet nežinia kodėl trumpu inima Pennsylvanijos anthra
bas, V. Urniega, A. Stasiunkevičius, A. Labanauskas, J. laiku ta kuopa taip sunyko, cito. Jei butų priežastįs, kaip
Vaitkus, A. Lukis, V. Jonaitis. kad neliko nei pėdsakio. A- tai įvykstant permainoms kai
S. Norvilas, J. Banevičius 3 čių pasidarbavimui gabesnio nų, darbininkų algų, ar kitų
jaunimo, pradėta organizuoti kokių, kurios būtinai reikalau
dol. 50c.
Po 3 dol.: M. Jeruševičius, kuopa išnaujo. Ir štai sausio tų naujų suvaržymų, tai zonų
22 d., 1919, 8-ta vai. vakare ir kainų reguliavimą palieka
K. Kaiminauskas.
Šv. Petro parapijos svetainėje ma teisė vėl įvesti.
Po 2 dol.: M. Uždavinien>,
Svarbiausioji priežastis laiK. Dėdinas, A. Budrevičius, įvyko susirinkimas ir galuti
panarkinimo
regu
B. Jotkevičius, P. Kubinaus- nai liko sutvarkyta Lietuvos kiyo
kas, J. Laurinaitis, M. Augu- j Vyčių kuopa (numerio dar ne- liavimų yra tai, kad da
nas, J. Kavalaitis, J. Aukštuo ! žinome). Narių jau turi apie bar jau prikasta daug minkš
lis, A. Dėdinienė, J. Pocienė, i 40, iš kurią buvo išrinkta tosios anglies, užteks per visų
J. Vasilkis, J. Kazakevičius, I valdyba. Į valdybą pateko žiemą.
A. Tamulis $1.50 ir V. Kun j sekančios ypatos: pirm. — S.
Sausio l d. minkštųjų ang
jOadeikis,
vice-pirm.
—
K.
Milių buvo užtektinai septynioms
drotas $1.30.
!
kėnas,
nutar.
rast.
—
O.
Šisavaitėms, o tolesnėse nuo ka
Po 1 dol.: A. Markevičienė,
J. Kurkulionis, J. Kalamins- muliutė, finansų rast.—1). Vai- syklų vietose turėjo anglių
kas, M. Starmokas, P. Mi čiunaitėy iždininkas — P. Deš- sandeliuose užtektinai ant dvi
liauskas, J. Banevičiukė, P. ris, iždo globėjai — M. Gau- dešimt devynių savaičių.
Mikolaitis, A. Bartušienė, O. š litė ir F. Raliutė, maršalka—
Prezidento įsakymu, rugpjū
J.
Trakšelis.
Taigi
vaklyGrigaravičienė, J. Balutis, V.
čio 21 d., 1917 m., buvo nusta
bon
pateko
gana
darbščios
ySlonis, J. Guronienė, J. Pem
tytos augščiausios kainos už
patos,
iš
kuriu
tikimės
dide
pė, S. Pugauskas.
minkštąsias anglis. Tos* kai
lio
veikimo
Kenoshos
jau
Žemiau telpa surašąs auko
nos įvairių distriktų mainose
tojų iš Turners\vals, Mass. nimo tarpe ir kad ta kuopa, buvo nuo $1.90 iki $3.25 už
naujai atgimusi, jau daugiau
Aukojo: J. Gignis 5 dol., A.
nežlugs niekados. Kada galu tonų. Pastebėtinai didelis rei
Zelionis 2 dol.
tinai tapo sutvarkyta ir vei kalavimas anglių tais metais
Po 1 dol.: J. Januškevičius,
kimas tuojau prasidėjo. Ta iškėlė kainas lig $5, ir net
J. Jasionis, Z. Giginis, J. Šim me* pat susirinkime nutarta $7.50 už toną. Potam viskas
kus ir P. Tulavičia su M. Pan- dar prieš gavėnę surengti du sutvarkyta ir dabartinės kai
goniu po 50c. Viso 306 dol. vakaru.
nos siekia nuo $2.35 iki $4.95
Jeigu jsibriovė kur kokia
Pirmas vakaras atsibus jau 2 už toną.
klaida, malonėkite pranešti
Zonų reguliacijos buvo pas
d. vasario (ateinantį nedeldieTautos Fondo skyriaus pir
nį), 3-čią vai. po piet, Šv. Pet- kelbtos kovo mėn., 1917 m.2 pa
mininkui ar raštininkui, J.
tro parapijos svetainėje, kuris dalinant visą šalį į keturiolika
Micutai, o mes su mielu noru
bus kaipo pavyzdis kenoshie- .distriktų, ir sakoma, jog pa
klaidas pataisysime.
čiams, ką veikia jų jaunimas. naikinant v,ežimą iš tolimes
Tautos Fondo skyriaus val Tikimės, kad tas vakaras bus niųjų vietų ir suteikiant ang
dyba susideda iš sekančių as vienas iš didžiausių ir prakil lių iš artimiausiųjų kasyklų
menų: P. Zabelevičius—pirm., niausių kokis tik buvo Keno- geležinkeliams sutaupyta 100,J. Miškinis — vice-pirm., J. shoje, nes jį rengia bendrai 000,000 vieno karo mylių. To
Micutas — raštininkas, V. A- Kenosho ir VVaukegano vy kio taupymo sąrišys su dide
guonis — ižd., A. Lokšaitė — čiai.
liu anglių iškasimų yra aiškus,,
iždo globėjas.
L. Vyčių 47 kp. iš VVauke kada paimama domon, jog ang
Visiems aukojusiems tariu
gano, 111., sveikindama tą jau lių negalima laikyti sukrovus
širdingą ačių.
nutę kuopele, kaipo savo se prie kasyklų, t. y., kad karai
T. F. skyriaus pirm.,
sute, pažadėjo tame vakare su anglimis . turi nuolat bėgiP. Zabelevičius.
sulošti didelį veikalą, 2-se da nėtii
Įvarei spiriaut, Suv. Valsti
lyse, 8-nių atidengimų "Gims
KINGSTON, PA.
Tautos Genijus". Tai-gi ke- jose iškasta 1917 m. apie 50,Mūsų kolonijos Lietuviai- nosbiečiai ir iš apielinkės lie 000,000 tonų minkštųjų angiių,
katalikai nenuilstančiai dar tuviai, ypač L. Vyčiai, yra ir apie 12,000,000 tonų anthra
Nei cito daugiau neg 1910 m. Ge
buojasi, rinkdami aukas Lie kviečiami į šį vakarą.
tuvos laisvės reikalams. Ne vienas nepraleiskite tos pro ležinkeliams prisiėjo pervežti
senai turėjome du kalbėtoju: gos, nes tasai veikalas yra vie 60,000,000 tonų anglių dau
Or. J. J. Bielskj per v Naujus nas iš prakilniausių šiame lai giau, neg 191b m.
Kuro Administracija nori
Metus ir K. Česmilį sausio 12 ke. Jis aiškiai parodo, kaip,
d. Abu kalbėtojai labai gra mūsų brangi tėvynė, Lietuva atkreipti domą, kad nustaty
žiai papasakojo kas yra vei kentėjo daug nelaimių per tos kainos (Levėrio Aktu)
kiama link išgavimo Lietuvai daugel metų. Kurie praleisite buvo maksimalės kainos, re
neprigulmybės. Girdėjau, kad ta proga, kitos tokios nei ne miamos labiau ant darbo lėšų,
kingstoniečiai jau kelintą tūk sitikėkite sulaukti, nes tą vei neg ant anglių gerumo, bet
stantį renka Lietuvos laisvės kalą ne bile kas gali sulošti, galima tikėtis, jog neužilgo
dėlto, kad dar jis nėra išleis bus galima sugrįžti prie norreikalams.
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malių laikų kainų, pamatuotų
ant anglies gerumo.
*¥$$&**
¥AfSPAI
ATMINČIAI VARPAI
Kuro Administracija taipMcShanne Bell Foundrv Co.
Baltimore. Ala.. U. S. A.
pat praneša, jog remiantis al
gų nustatymu, spalių mėn., iiniiinHHiimiiHiHMiHiiminmiiitiiimi
1917 m. mainų darbininkų al
gos, manoma, bus tos pačios
siūlome geriausio aržuolo skuir minkštųjų anglių brangu rosMespadams
Šmotelius nuo 20c Iki
35c
u
i
pora,
geriausio aržuolo skare
mas iki ramiųjų laikų bus les nuo 70c iki
$1.00 už svarą, vinis,
ylas,,
guminiai
plaktukai,
tvarkomas pagal dabartinio apeacams peilis,' apeacai,
gusikal ir kitokios
reikalingos* tulffls už 1a*>al žemas kai
mokesnio darbininkams.
nas, ateikite ir persitikrinkite.
Maksimalės kainos ir zonų
Leather & Finding, Store
reguliacijos ant Pennsylvani& Kaplan & Sons
jos anthracito palieka Laip
4608 So. Ashland A ve.
buvusios.

1

ŠI

PEARL QUEEK
KONCERTINOS

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

Telefonas Yards 3404

rotf

YOUR

ktfi

ALEI. MASALSKIS
GRABOltlUS
Lietuvis graborius. Atlie
ka v i s o k i a s
laidotuvės kopigiausiai. Tu
riu savo karabonus ir auto
mobilius.
Taipgi dides
nę dali grab*4
patys dirbame.

ItitM

<* >

3807 AUBURN AVS.
Telepnonas Drovsr 4189
Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grajija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną
padaryta Suvienytose Valstijose Amerike.
Mes galime jas parūpinti
augšto arba žemo tono.

I

V. W. RUTKAUSKAS^
ADVOKATAS

Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiame dykai.

sTOMAcrTšlSD

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus 1540 W. 47th S t ,
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
M M M
kia pamėginti viena.
Parduodama
pas visus aptiekorius.

Veda Bilas Visuose Teismuos*
' Ofisas Didmiesty j :
69 W. WASHUf GTOW STREET
Kambarfa 409
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgeporto
8309 SO. MORGAI 8TREET
Tel. Tards 789
Gyvenimas, SI 2 W. S3rd S*.
Tsl. Tards 4681

GE0R6I & VITAK MUSIG GO.

JAKIENE
po tėvais šimkaitė.
Mirė sausio 28 d. 1919, 11
vai. vakare, 43 metų amžiaus,
v Velione paėjo iš Kauno
Gubern. Raseinių Pav. Žvin
gių Parap. Spraudaičių Kai
mo.
Laidotuvės atsibus subatoj
vasario 1 d. 1919 iš Dievo Apveizdos bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines. Paliko nuliūdi
me vaikus.
Giminės ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse. Veliones kūnas
randasi po num. 1616 Ruble
Str.

|»>»«b«

Telefonas Pullman 80

»*»»>•»«»!»*i»^»«*»«»f

Tsl. Drovsr 744 S

^
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Jus Galite Sulaikyti
Plauku Slinkimą.
Dermafuga. sulaiko plauku
slinkimą, prašalina pleiskanas,
niežėjimą odos galvos, augina
plaukus priduodama
jiems
reikalinga maistą.
Dermafuga padarys kad jū
sų plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus.
Oda jusu galvoje bus tyra,
pleiskanos išnyks ant visados
ir plaukai neslinks daugiaus!
Reikalaujant prisiusime jum •••
pačta suvis dykai išbandymui
sampelj.
Prisiųskite 10c. stampomis
persiuntimo lošų, gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir
brošiūrą.
ARG1L SPEtTALTIES CO.
A
Bos 37,
Pliiladolphia,
••—

m
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Dr. LE8NARD C. BORLAND
Gydytojas ir Chirurgas
209 SO. STATE STR.
Kampas Adams gatvės.
Adynos nuo 1 iki 4 po pletu
Pėtnyčiomis nuo 1 lkl 7 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.2 iŠ ryto.

II l
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LIETUVIS DEMTI8T AB
Valandos: nno 9 ryto Iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą
Nedėliomls pagal sutarimą
4711 SO. ASHLAHD AVEJH9I

arti 47-tos Gatves.

»

I

• C, Z V eželis

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Miehigan Ave.
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1
iki ?• po pietų — 8:80 iki 8:3-0
vakare.
Nedėliomis nuo l t
iki 11 išryto.

K t'ikalinga lietinė mergina daktaro
ofise, gern užmokestis, vakarais ne
reikia dirbti.
Atsišaukite tuOjaus .
I>r. Geo. M. Glaser,
3149 So. Morgan St.
Paieškau savo tetos Barboros Auksorikes, ji dabar yra, vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. JI paeina
II Kauno Gubern. Raseinių Pav.
Tenenių Parap. AuSbikavo
Sodos.
Turtų labai svarbų reikalą, ji pati
arba kas apie ja žinotų meldžiu at
sišaukti sekančių adresų.
Ona Gedmmtalte
po vyrui Dimsklene
S. Wells Str.
Otlcago, DL

— r .
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DR. W. A. MAJOR

Paieškau draugo Motiejaus Bal
trušaičio, paeina iŠ Suvulkų gub.,
Lukšiu parapijos.
Malonėkite atsi
šaukti šiuo antrašu:
Antanas Maksvitis,
1435 So. 50th Ck,
Ticero, lli.
Vargonininkas mokantys chorą ve
sti bažnyčioj, lietuviškai, jeigu Kam
reikalingas meldžiu atsišaukti:
Povylns Bakevičia,
1*. O. Box 81,
NVestville, III.

Ctaieago, IU.

Reald. 9ZZ So. Ashland BĮ v. CnicatO'
Telefonas Haymarket 2644

DR.A.A.R0TH,
Rusas gydytojaa Ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų Ilgu
Ofisas: 3354 So. Haisted St., Chicsffo
Telefonas Drover 969S
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. j
Tiifiniiiiiiiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiifitiiifffirtvni

LIETUVIAI
kuris Įdomaujate uke, ekaityklts ir
platinkite vieninteli ukes
lsikrsJtl
"AMERIKOS ŪKININKĄ".
Kreipkitės sekančiu adresu:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96,
HART, MICHIGAN.
• i •
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erą Muziką!
Visi galite turėti gerą muziką savo namuose
v

Č I A I S laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instru*^ mentų gali ingyti tokių instrumentų, kurie groja visokius
dalykus ir dainuoja visokias dainas. Šita grojama maSina grafafomj, mes pasiūlome su penkiais naujausiais lietuviškais rekordais
tiktai už $36.75 su prisiuntimu. Šita grojama mašina parodyta
ant paveikslėlio yra pigiausia prekėje. Turi aišku ir švelnu baisa
ir grojina 10 ir 12 celinius rekordus.

Mokykis Kirpimo ir Dcsbming
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu į trttmpąj
laiką.
Mes turime didjiauslus Ir rerian-j
sius klrpimo-desi&ning ir siuvimo!
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės]
Elektra varomos masines mus4 siu
vimo skyriuose.
Jųs esate užkvieėiaml aplankyti Irj
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku dieną ir vakarais ir gauti specijaliskai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mis*]
rą — bile stailea arba dydžio, Ir bi
le amdų knygos.
MASTER DESIGNTNG 6CHOOL
J. F. KrasnJcka, Perdėttols
118 N. La Salle gat., prieš City Hallj|
Atsigaukit ant 4-to augšto

ANT PARDAVIMO
Našlė yra priversta parduoti unt 2
gyvenimų mūrinį narna su 4 kam
bariais, moderniškas, elektros šviesa,
bufetas ir visi kiti įtaisymai ant Aberdoen, 1 blokas nuo Garfield Bulvaro.
Atsišaukite
Mary VY. Murphy,
2737 Leland Ave. .
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AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ilrf
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12
4949 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 4497

•l»»l

ANT RANDOS STORAS
su visais parankumais, yra elektra,
gazas, didelis basementas ir stonia
del automobiliaus, randa pigi, labai
gera vieta del lietuvio.
Atsišaukite
tuojaus pas savininką sekančiu aaresu:
J. Z., 12300 Errterald Ave.
v
.

Dr, A. R. Blymenthal B. D.

• •

• • •

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda ant lengvo išnvokėjimo
namas 2-jų augštų po 5 ir 5 kam
barius su augštų- ir ištaisytų
beismentų.
Kaina tik $1700.00, reikia
įmokėti $300.00 likusius ant lengvų
išmokešėių. Namas randasi ant Brid
geporto lietuvių apielinkėje ant Union Ave. Atsišaukite pas
A. GKIGAS A TO.,
3114 So. Haisted St.,
Chiragn, m .
Noriu išmainyti gerą mūrinį narna
ant loto.
Namas yra ant 2-jij pa
gyvenimų po ir 6 kambarius. Ku
rie turite lotą ir norėtumėte išmainy
ti ant namo kreipkitės pas
A. GRIGAS & CO.,
3114 So. Halstod St.,
Chlcago, Iii.

IIIHII'imilHlltlH!IIIIHi»>||l|||||||!||||
NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKOKLAI:
(dainavo Tenoras Mikas Petrauskas.
Rekordai abiejų pusių, tai yra po dvi dainas kožnas.
1. Lietuva, Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis teka.
2. Birutė ir Kur banguoja' Nemunėlis.
v
3. Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už šillngėlj ir šių nakcialy. (Dzūkiška daina).
Pinigus $36.75 už grojamą mašiną ir penkis naujausius lietu
viškus rekordus, siųskite Money Order arba registruotame laiške
ant sekančio antrašo:

Gydytojas ir Chirurgas

Dr. M . T. Striko!
Valandos: 11 ryta iki $ po piet
7 to 9 vakare,
Nedėliomls 10 ryto iki 9 po
pietį).

1757 W. 47-th St.
Rezid. 1007 S. Oaltley Boul.,
Phoue Seeley 490
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DR. LEO AVVOTIN

n

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris
1929 60. Haisted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latvUMBsl
ir rusiškai.
Valandos: 19*—18 rytų; C—9
vakare.
Tel. Canal 4S47

Lnited States Food Adminlstration License No. 99901
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Dr A. E. RUTKAUSKA8

C0FFEE

LIETUVIS

S
S

99 SO. LA SALLE 6TRKET
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. « n d Strsst
Tel. Rockvrell 4999
CHICAGO, ILL.

S. P. TAMS, 1233 VVest 111 -th Place CHICAG0, I L L

Parsiduoda gera farma 200 akerių
6-Siu kambarių namas, mnsinoH gy
vuliai ir kiti reikalingi daiktai. Far
ma randasi Wisconslno
valstijoje.
Tikietas nuo Chlcagos apie $8.00, ga
limu nupirkti su mažu j mokėjimu ar
ba išmainysiu ant namo, atsiSauklte
pas
Btetfd
A. GRIGAS & CO.,
pardavėjai
tr
daug
3114 So. Haisted St.,
Chicago, 111. krautuvių parduoda
tų
pačių kavų po 3 5 a
Phoue Boulevard .190

JGg£i>H c. W0L0N
Lietuvis Advokatas

OERIAUSI8
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
ai geras po

57c

51c

——

,mmmmm*m—m

«•

DR. M.HERZMAN

00004
Geriausia Bankes
sąlygine » • ą m-^-

TV*** WC

Geriausias Storage Sviestas, svaras u i
1899 Blue Island av
WE8T SIDE
1944 W.Chicago av. 1917 8. Haisted st.
1878 Mirwaukee av. 1889 8. Haisted s t
9954 Miiwaokoe av. 1818 W. 12th st.
1045 »IUwaukee av. 8109 W. 99nd st.
9919 W. Korth av.

Telefinae MeKialey 6744
GYDO VISOKIAS LIGAS . .
8457 SouLb Western Boulevard
Kampas W. 85-tos gatves

1610 WJtadl»oa sk
-^—*» ^ - ,
SOUTH SIDE
8082We«thworth a*
8427 8. Haisted st.
4799 8. AsbJand av.

KTTI»TAi

49c
57c

. HORTH 8D>9)
M* W JMvtsIdn st
720 W. Horth at.
9940 Ltoeom av.
8418 IT. Clark st.
5944 Indiana av.

I i RUSLI08
Gerai lietuviams žinomas per 84
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS.
Ofisas ir Labaratorija: 1984 W.
18th S t , netoli Flsk St.
VALAND08: Nuo 19—18 pietoj
Ir «—8 vai. vakarais.
Canal 8119.
GYVENIMAS: 8419 So,
Street.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.

Ketvirtainį*, sausio 30 1919

DRAUGAS
•

m« •'

Mm*<

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU

—•»

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, f Visi keturi vaikai buvo žiIš BRIGHTON PARKO.
—
/ jnomi nepaprast i išdykėliai.
Ketvirtadienis, Sausio 30 d. r ž m u š t a s i s ir kitu d u j a u bu
Suimtos vakare, 18 d. sau
&v. Martiną.
vo buvę pataisymo namuose. sio p a s J . ir A. Svenciekus at
Penktadienis, sausio 31 d. Tai buvo nesuvaldomi. J u o s sibuvo jų mažos
dukrelės
Šv. Petras Noliasko.
žinojo visa apylinkė.
krikštynos, kuriai prie krikš
Kuomet aną dieną j i e buvo to duotas v a r d a s Bronislavą.
V A I K A S NUŽUDĖ VAIKĄ. policijos išklausinėjami, pa K r i k š t y n o s n a buvo susirinkęs
Parvažiavus
sisakė, jog jie mylį i r vartoja būrelis svečių.
Kitu du vaiku m a t ė nužudy degtinę, alų, eiga retus.
k ū m a m s iš bažnyčios, visi svcmą.
Nužudymas ve k a i p a t l i k t a ėiai ir šeimininkai susėdo už

sulig Stepben Duray prisipa stalo, užkandžiavo ir linksmiai
šnekučiavos apie visokias rei
j o g sausio IG d. senoj šantėj žinimo:
(daržinėj) po mini. 1464 So. Videikutis miegojo, šantėj. kalus, (Mugiausia apie tėvy
M

Drauge1

buvo

pranešta,

Peoria gat. a t r a s t a negyvas 9
metų vaikas " \ Y a d d i e " . P>uvo paminėta, j o g t a vaiką jo
motina, gyvenanti
po num.
733 West U pi., aplink gruo
džio 17 d. buvo pasiunėiusi su
$9 užmokėti gazo bilą artimoj
vaistinėj. Vaikas išėjo ir nesugryžo. Ir tik praėjus mė
nesiui jo
lavonas a t r a s t a s
augšėiau paminėtoj šantėj.

Auka yra lietuvių vaikas.

Stephen ir abudu Josepli inėjo. Šantėje buvo pilna tuščių
butelių nuo alaus ir degtinės.
Stephen pagriebė buteli- nuo
degtinės ir sudrožė tris kar
tus galvon miegančiam.

Videikutis pabudo, ftmė jis
verkti ir rėkti. Tuomet Ste
phen pagrobė d a u g i a u butelių
ir pradėjo
daužyti
rėkiančiam galvą. Videikutis smar
kaus daužymo neatlaikė ir su
dribo negyvas.

nės, Lietuvos v a r g u s i r kokiu
būdu mes jei galėtumėm pa
gelbėti a t g a v i m e laisvės ir
neprigulmybės.
P a s k u i vie
nas iš svečių paprašė Marijo
nos Svencickaitės, 8 metų
mergaitės (sesutės naujai a p 
krikštytos Bronislavos), kaipo
mokinės parapijos mokyklos,
kad ką nors padeklemuotų. M.
Svencickaitė ir padeklemavo
įiora gražių deklemaeijų, ku
rios visus sujudino tėvynės
meile ir visi da labiau užside
gė Lietuvos patrijotizmm
K a d a n g i d a u g u m a s iš sve
čių y r a aukoję stambias au
kas Lietuvos laisvės reika
lams, tai vienas iš svečių, J u o 
zas Žitkus išėmęs dolierį parė
jo a n t stalo, s a k y d a m a s : " V y 
rai, k a s daugiau stojat su ma
nim už Lietuvos neprigulmyb ę ? " ir paskui jį pasekė visi
kiti.

Dabar išeina aikštėn, j o g
Stephen po to pradėjo krės
tas nužudytas vaikas, tai bu ti j a m kišenius. Tuo metu ki
vo Vladislavas Videikis. J į tu du vaiku pabėgo.
. n u ž u d ė 10 metu vaikas Stephen Duray. Prie nužudymo A t r a d ę p a s nužudytą pinigų.
buvo vaiku: Josepli 1 lasei ir Toliaus išklausinėjami vai
Josepli Bavlsik.
kai pasisakė, j o g pas nužudy
K a i p nužudytas, taip ir ki tą vaiką a t r a d ę kiek pinigų ir
t i tie t r v s vaikai lankė viešąja tuos pasidalinę. Stephen Du
mokvkla Foster, O'I'rien scat. ray išpradžių tečiaus polici
jai buvo sakes:
i r Union a ve.
" Š i u r , aš Videikutį mušiau
Kuomet buvo atrasta vaiko
Aukojo po 1 doL: J . Žitkus,
lavonas, polieija buvo tos nuo >u buteliu. Bet pinigų p a s jį
B. Nenaftonis, Z. Lei kaus kas,
monės, j o g vaikas jam duotus neradau**.
Be kitko vaikai prisipaži M. Jueevičia, R. Nenartonis,
motinos pinigus užmokėti už
gazij praleido, bijojo su neuž no, j o g jie apvogę kelias A. R a k a u s k a s .
Kitos smulkios.
mokėta byla gi y/t i namo, ant krautuvėles savo apylinkėj.
Visi trvs vaikai
uždarvti
Viso labo 7 dol..
nakties Įlindo šantėn, ten už
policijos nuovadoje.
Pinigai tapo perduoti per
migo ir sušalo.
B. Nenartonį Tautos Fondo
Bet pasirodė kas kitas, kuo
KALĖJIMAN UŽ VAGYSTC.
60 skyriaus
sekretoriui,
J.
met detektivai ėmė tyrinėti tą
Poškai.
atsitikima.
Alberta Lapinskį ii' kifu du
Visiems aukojusiems širdin
jo sėbru teismas pasmerkė ka
Slapta draugija plėšimo
lė j i man po 2 ir pusę metų gai ačių. (Ji j a u n a i Bronisla
tikslais.
kiekvieną už vogimą žalvario vai laimingai užaugti ir išvy
Visi tie keturi vaikai (o
sti laisvą Lietuvą.
iš prekybinių vagonų.
gal jii ir d a u g i a u ) turėjo įs
Bernardas Nenartonis.
Albert
Lapinski pirm ateigę slaptą draugiją plėšimo
reštavinio
buvo
pasprudęs.
tikslais. B u v o vaiku n u t a r t a ,
IŠ BRIGHTON PARKO.
Bet buvo sugautas.
k a d jei k a t r a s kur pagavo ko
kių daiktų a r pinigų, tai j a m
Degtinė atima netik protų,
20 METŲ KALĖJIMO.
reikėdavo pasidalinti su visais
irtų, bet i r pačių, gyvastį.
kitais tos draugijos
nariais
Frederick W. Leighton, chi- X dėlios rytmetyj, apie 9 va
(vaikais).
cagietis, karės pradžioje bu landų, po numeriu 4407 So.
Draugija savo susirinkimus vo iškeliavęs į Prancūziją su Mozart St. a t r a s t a s negyvas
laikydavo toj senoj šantėj, k u r J a u n u Vvru Krikščioniu drau- Kazimieras Kozbaras. Velio
a t r a s t a Videikuėio lavonas.
gijos skyrium.
nis labai gerdavo degtinę; nie
T a i p policijai
nupasakojo
Bet veikiai jis iš ten sugry- kas nenorėjo jo laikyti savo
visi t r y s čia paminėti vaikai. žo. P a s a k ė , j o g karė ir minė namuose, taigi žmogus pasiė
Stephen Duray policijos kapi tos draugijos veikimas nesu mė sau vienas kambarį po
t o n u i - š a l t a i nupasakojo, kaip tinkąs su jo sąžine.
viršminėtu numeriu ir ten
jis užmušė Videikutį. J o paKiek p a l a u k u s jis buvo pa pats sau gamino valgį i r gy
i&ikojimą patvirtino kitu du imtas kareiviauti i r pristaty veno.
N a m o savininkas, J .
vaiku.
tas Grant stovyklom
Tenai Ūselis, sako matęs jį labai
jam k a r t ą buvo liepiama eiti piritų ir d a r geriantį degtinę
Peržengė prisiegą.
bulvių skusti.
apie l vai. r y t o . ' Gi apie 9
Kuomet Videikuciui motina
J i s nepaklausė. Už tai pa vai. r y t e j a u r a s t a s negyvas.
davė $9 užmokėti už gazą, jis puolė karės teisman. Š i s ' jį Kasta «<azo užsukimas numau
t u o s pinigus vienas pasisavi nubaudė 20 metų kalėjimo.
tas nuo gazinio pečiuko ir
no ir iš tų nedavė nieko savo
kambarys buvo pilnas gazo.
draugijos
nariams,
kitiems
MAISTAS ATPINGA.
A p a r t to d a r turėjo didelį su
v a i k a m s . Tokiuo
pasielgimu
mušimo ženklą p r i e kairės
Federalė " g r a n d j u r y " Chij i s sulaužė slaptos draugijos
ausies. Detektyvai teiraujasi,
cagoje d a b a r d a u g
užimta
prisiegą.
a r nebus kas jį užmušęs ir gaK i t i vaikai (draugijos na t a r d y m a i s ir p a t r a u k i m a i s tei zų paleidęs. Velionis turėjo ar i a i ) , patyrę jo tokį pasielgi sman groserninkų (retail pirk pie 33 metus i r buvo nevedęs.
mą, susirinko specijalin susi- lių), kurie už maistą poseno- P r i k l a u s ė prie Šv. Kazimiero
prinkiman ir nutarė jį nubausti vei ima augštas kainas i r iš draugijos. Paliko seserį ir du
naudoja žmones.
mirtimi.
broliu
Amerikoj ir
viena
Maistas
tuo
t
a
r
p
u
eina
vis
Vladislavas Videikis negryseserį Lietuvoj.
so šantėn, kol jis nepraleido pigyn. Atpinga sviestas, kiau
Tegul tas b ū n a p a s a r g a .vi
motinos
j a m duotų
pini šiniai, bulvės ir suris. Atpigs siems lietuviams, k a t r i e myli
gu. Nesugryžo jis nei namo. d a r <laugiau.
Atpigimas apsireiškia ne tik tų baltakę.
T r y s vaikai jį tykojo. Paskui
Pažįstamas.
Sąžtikę šantėje miegantį jį už- Chicagoj, bet i r kituose mies
.mušė. Tai atliko Stephen Du tuose, visoj šalyj.
IŠ BRIDGEPORTO.
Atpinga i r mėsa.
ray.
K i t u du vaiku
matė
Vyriausybės agentai eina Iš Tautos Fondo 32-ro sky
žmogžudystę.
per bučernes i r grosernes i r
riaus veikimo.
Prisipažinimas.
tyrinėja, kokių kainų laiko
Koroneris apžiūrėjęs vaiko
Sausio 16 d., 1919 m., įvyko
si krautuvininkai.
lavoną patyrė, kad j o galva!
metinis Tautos F o n d o sky
suskaldyta. T a d pranešė po
Ohicagos sanitarinio distrik- riaus susirinkimas, k u r i a m e
licijai, j o g ėia bus įvykusi to t a r y b a paskelbė, j o g jos šių buvo a p t a r t a s sekančių metų
žmogžudystė. Detektivai ėmė- metų išlaidų sųmata bus $15,- metų veikimas.
darbo.
,
:172,144.79.
I š priežasties stokos laiko
4.
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nutarta,
kad
visi
nariai
mėnesines duokles atneštų į
susirinkimus taip, k a i p . seniaus k a d nešdavo. Kolekto
riai nebeis p e r namus.

mm

KANKLIŲ

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 m.

PARTOLA.
geriausias vaistas del sutvirtinimo
ir atgaivinimo kraujo ir sudrutinimo jusu viduriu geriausias vai
stas nuo dyspepsijos, negrunuiliavimo, galvos skaudėjimo, skau
dėjimo viduriuose ir kitu vidu
rinių ligų. Jūsų sveikata nieka
dos nesumažės.
Partola gavo Auksinius Meda
lius ir Diplomas 6 Tarptautinė
se Expozieijose Europoj ir yra
visur žinomos kaip 4< Daktaras
Saldaines formoj"
Viena dėžute kainuoja vienai
dolieris 6 dėžutes kainuo tiktai
$5.00; visus laiškus reikia tiesiai
adresuoti i
(1)
A P T E K A PARTOSA,
160 Second Ave. Dept. L. 4.

New York, N. Y.

.

Visas pelnas vietinės parapijos naudai.

Po Koncertui šokiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio taip puikaus koncerto, k u r tu
rėsite proga išgirsti gražios muzikos. P r o g r a m a s susidės iš solų, duetų, k v a r t e t ų ,
vyrų choro ir mišro choro. Visi tie kurie mylite muzikų nepraleiskite šio koncerto,
nes t a i bus vienas i r geriausių šiame sezone.
Orkestrą p . J . J . Jakaičio.
Nuoširdžiai kviečiai visus
KANKLIŲ CHORAS.

»33

SENAS RECEPTAS.
Mes nesame visi vienokiais.
Nekurie iš mūsų esam palai
minti stiprių sudėjimu, gi kiti
visai kitaip.
Jeigu
žmogus
jaučiasi gerai, t a i visas j o tur
t a s ir geriausia laikytis senojo
recepto: Laikykite savo vidu
rius išvalytus!
Viduriai tai
pastovumas sveikatos, ir kaip
tik jie y r a išvalyti, tuomet vi
si nesmagumai prapuola. Skai
tykite šitų laiškų, kuris j u m s
paaiškins Nhiner, Texas, Dce.
31, 1918. Mano žmona sirgo
per 4 metus. J j mėgino viso
kius vaistus, bet buvo be jokių
rezultatų,
pako]
nepradėjo
vartoti T r i n e r s American Elixir of Bitter \Vine, kuris y r a
pirmutinis vaistas mūsų name.
Krank D o r n a k " ,
Imkite šitą
vaisių del savo sveikatos, Vi
sose vaisiinyčiose parsiduoda
po $1.10. T a i p pal pi r kilę T r i n e r ' s Liniment šiadiena — i v toj gali Imti j u m s reikalingas!
Geriausias vaistas nuo išsisu
kimo, neuralgjos reumatizmo,
/umbago, suputimų ir tt. Vaistinyčiose 35c ir 65c, per pačtų
45c ir 75c. J o s e p h T r i n e r
Company, 1333-43 S. Ashland
Ave., Chicago, 111.
(Apg.)
j{» • • • • • • • • • » » • • •
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Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, LLLTJIOI8
Telefoną* Tardą 5031.
Valandos:—8 iki 11 iš ryto;
I po pietų iki 8 vak. Nedėliomla nuo S Iki 8 ral. vakar*,

i
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F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas
Attorney at Law

!

Dr. G. M. GLASER

TEATRAS IR
parengtas Liet: Vyčių 13 kp.,
nedelioj, vasario (Feb.) 2,
1919, School Hali svet., 48-tos
ir So. Honore g a t . Pradžia 6
vai. vakare.
Bus loštas veikalas " P a l o cius E ž e r o D u g n e " , trijų veksmų d r a m a .
Visi tėmykit subatos numerį.

PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas Ir ofisas
S14t 8o. Morgan St.. Kertė SS St.
„ CHICAGO. ILIi.
Specijalistas
Moterišku, Vyriškų Ir Vaiku
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas
Telefonas Tards 687.

1

- «

Telefonas Boulevard 7179

DR. P. ŽILVITIS

II
PIRKITE K A R Ė S
MO ŽENKLELIUS

TAUPY
(W.S.S.)

DAKTARAS
IR
CHIRURGAS
SSlft South Halsted Gatrė
CHICAGO, ILL.

\

Bell

System
•

•

K a i p k a d a pasitaiko kuomet j u s atsakote tele
fono niekas neatsako. T a s gali p a s i t a i k y t i iš
keletas priežasrių:
(Jali pasitaikinti kad nepaskubinote a t s a k y t i
telfona ir žmogus kuris J u s šaukė netekęs
""kantrybės uždarė.
K i t a syki š a u k d a m a s sužino k a d ne t a numeri
ir nelaukęs atsakymo uždaro telefoną. -*'
Kuomet žmogų šaukia ir uždaro telefoną tuo
met operatorka gavus ženkle, tuojaus J u s
atjungia, bet k a i p k a d ji t i k t a i ženklą g a u n a
kuomet jau telefonas y r a sujungtas.
Šituose atsitikimuose operatorka negali b ū t i
kaltinama ir jos atsiprašinias už p a d a r y t a
J u m s nesmagumą turėtų būti p r i i m a m a s su
mandagumų.
*

CHICAGO TELEPHONE
.

,»—»,»

.

Michalina Bacelioniuke
po vyrui Krisciuvene,

^^^"^^^T.

E*"
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niDZlAUSIA Į lETUVlSm KRAUTUVE RH1CAS0JE

**&

Mirė sausio 18 d. 1919, 20
metų amžiaus. Velione paėjo
iš Kauno Gub. ir Pavieto, J o
siavainių parapijos, Grasvos
sodžiaus, paliko .nuliūdime vy
ra Martiną Krisčiu ir broli
Kazimiera ir pusbroli Mateuša Baceliuna.

ym&tei

PBAKL QUBBN KONCBR

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0

Kas iš pažjstamu norėtumėt
platesnių
žinių
kreipkitės
šiuo adresu

Mūsų krautuvė—^viena iš didžiausių Chicagoje

M. Baceliunas,
61 Laurel Str.,
Eatavia, 111.

• ^ L*
PARDUOK SAVO " J U N K "
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO
NUS.

is

Pradžia 8 vai. vakare

105 W Monroo, Cor. Clark St.
Koom 207,
Tel. Central 220
CtflCAGO, ILLINOIS
Gyv.: Si 12 So. Halsted Street
Telefonas Yards 2300
-

s

Sv. Jurgio Parap. Svetainėje, prie 32ro PI. ir Auburn Avenue

Yisi atstovai, kurie dalyvavo
susirinkime • rengimo
mitingo
Naują Metų dienoje — 7th Armory Regiment, malonės susi
rinkti Šv. Jurgio bažnytinėj sve
tainėje, pėtnyčios vakare, 31 d.
sausio, 8 valandą vakare.
Bus
išduotas raportas ir paaiškinta
pasekmės to susirinkimo.
Komitetus.

Kiekviena vakarą prieš einant
gulti reikia paimti 2 - 3 saldaine.s prieš einant gUlti.

CHORO

P r i e Šv. J u r g i o K. P a r a p i j o s

PRANEŠIMAI.

norint palikykitc ugnį degan
čią reikia ja apsaugoti nuo pele
nų.
Norint užlaikyti savo kūną
geroj sveikatoj reikia kad g?*onmliavhno organai butu liuosi
nuo visu nereikalingu dnlyku ku
rie su laiku pasidaro nuodingais
ir kenksmingais maistui.

:

rengiamas

J u o z a s Vilūnas
paaukojo
$50.00 į Kalėdinį Fondą ir pa
sižadėjo mokėti po 25c į Tau
tos Fondą kožną mėnesį.
Nutar. raštininkas.

PALAIKYKITE UGNĮ
DEGANČIA,

ML

KONCERTAS

Taip-gi
nutarta
surengti
p r a k a l b a s pirmoje savaitėj po
Šv. Kazimiero. ' T a m tikslui
išrinkta komisija, kuri su
rengs p r a k a l b a s .

Moterių Sąjungos 21 kuopos
metinis susirinkimas įvyks sausio
31 d., pėtnyeioje, 7:30 vai. vaka
re. Visos narės kviečiamos širdin
gai atsivesti naujų narių, nes bus
daug svarbių dalykų svarstymui.
Taipgi kiekviena narė turi paduo
ti savo antraše, nes kitaip ne
gaus "Moterų Dirvos".
Nut. rast. M. Mikšaitč.

PUIKUS

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
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