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TEIGTA INDUSTRIJOS

industrijose darbas ir reikalu
vedimas nekuomet neturi bnt
sudrumsčiamas.

Olandija Atsisako Išduoti
Buv. Vokiečių Kaizerį

Streikų klausimas.
Kelione bus a t l i k t a sveikatos
Sulig
pravesto
įstatymo
žvilgsniais.
Washington, sausio 24. — TEISME VEIKS TRYS TEI- darbininkų unijoms a r organizaeijoniį. nebus galima pa Neišduos buvusio kaizerio, j Nieko bendra neturi su taikos
Sveikumo žvilgsniais preziden
SĖJAI.
kelti streiko, nes unijų arba
sutartimi.
4
tas \Yilsonas sumanęs atlikti
Hague, sausio 2 4 . — Olandi
viršaičiams už
ilga kelionę vandeniu į pieti Į s t a t y m u uždrausti darbininkų organizacijų
drausta paskelbti streikus. Uiž jos vyriausybė atsisakė išduoti
Paryžius, sausio 24. — P a 
nes valstijas ir tenai apsigy
streikai.
streiko paskelbimą pažymėta buvusį vokiečių imperatorių skelbta tekstas Olandijos atsa
venti laikinai. T a i p pienuojabausmės penkeri metai kalėji
Willielmą, kaip to reikalavo kymo talkininkams į pastarųjų
ma p a t a r i a n t gydytojam*. J
T o p e k a , Kas., sausio 25.
mo arba $1,000 pabaudos, ar
reikalavimą išduoti buvusi votalkininkai.
Sakoma, j o s prezidentas t a m Kaunas valstijos
l e s i s l a t m a ba pagaliau* abidvi bausmi.
kiečių kaizerį.
tiksliu pasirinkęs pietinę dali pravedė industrijalį bilių. Po
*
1
Taippat bile žmogui, firmai
. - Atsakyme pažymima, jog
C'alifornijos.
Iš VV^hingtono biliumi j a u pasirašė guberna
Nota Paryžiuje.
a
r
korporacijai
uždrausta
iš
Olandijos karalienės vyriausy
iškeliausiu
garlaiviu May- torius Allen ir šiandie bilius
darbo
prašalinti
darbininkus,
Paryžius, sausio 24. — Čia bė neturinti nieko bendra >u
flower ir persikelsiąs P a n a m o s j a u y r a įstatymas, paliečian
pirmiau a p i e tai nepranešus Olandijos pasiuntinystėj aptu taikos sutartimi ir todėl netu
perkasu.
tis visą valstiją.
industrijaliam teismui ir ne- rėta olandų Vyriausybės atsa- rinti pareigos pildyti to.s suK O L Č A K A S Y R A R E VOLIŲ- i B O L Š E V I K A I UŽBLOKAVO Kelionė ruošiama
vasario
Štai kai-kurios svarbesnės | l a u k u s t ( ) t e i s i n ( )
mlospYemMo.
kymas augščiausiąjai talki- 'tarties 228 skyriaus, kuriam
CIJONIERIŲ N E L A I S V Ė J E . ' "KRYMO PUSIAUSALĮ.
pabaigoje.
iš t o biliaus (jis buvo pa va
lž
pakėlimą
streiko su ninku tarybai r e i k a l e išdavimo j kalbama apie teisimą buvusio
dintas industrijaiio teismo bi
i kaizerio.
tikslu priešinties
j statymu i buvusiojo kaizerio.
L a t v i a i paėmė Rešicą.
ANALFABETAI TURĖS lius) 'ištraukos:
J i s y r a dideliam pavojuje.
taippat paskirta bausmės ka
Olandijoj vyriausybė atsisa-| Sako, jog negyvuoja joks
LANKYTI MOKYKLAS.
Įsteigiamas industrijalis tei
lėjimu arba pabauda.
Londonas, sausio 24.
Iš
ko išduoti talkininkams buvusį tarptautinis įstatymas, sulig
Londonas, sausio 24.—(Jauta
smas iš trijų teisėjų, skiria
Washington, sausio 24.—Se mų gubernatoriaus trejų me
patvirtinta žinia, kad admiro Maskvos a p t u r ė t a žinių, jog
Kilus bent kokiems nesuti kaizerį. Tuo tikslu paduoda kurio b. kaizeris galėtų bot
teisiamas. Taippat negyvuoja
las Kolčakas, nesenai d a r bu- bolševiku kariuomenė užbloka natas prie Kenyono amerikoni- tų terminui. Algos kiekvienam kimams darbo su kapitalu, svarbias priežastis.
V()
vęs Omsko valdžios galva Si- < *>'• a t k i r t o nuo Rusijos zavimo biliaus prisegė amend- teisėjui $5,000 per metus.
Kaip šiandie Olandijos pa- tam tikslui tarptautinis tribupirmiausias daiktas nesutiki
luMi.jo.ie, atsiranda revoliucijo-! K r y m o pusiausali ties .Juodo- mentą.
mus pavesti teismui ir jokiuo siuntinys induos notą talki- |na!as. Savo keliu pergalėtojai
mis
nierių rankose Trkueke.
i"rėmis.
ninkams.
1 viską gali prasimanyti, net kap
Sulig to amendmento, visi Teismo reikšmė i r autoritetas. būdu neparaližiuoti darbo.
_^
gali būti priešinga teisybei j r
Industrijalio teisino reikšmė
l a i k r a š č i o Daily Mail koras-į A n o t bolševikų pranešimo, analfabetai svetimšaliai ir pi
Leistas
kolektivis
derėjimasis.
pergalėtų nacijonalei garbei.
Londone pasitenkinimas.
pondentas iš Harbino, M a t i e h u - ; t e n a i n a v i k ų
kariuomenės liečiai tarpe 16 ir 20 metų am ir autoritetas bus platus, taip
Sulig įstatymo,
darbiniu
Jei ateityje tautų sąjunga
rijoje, praneša, kad, turbūt, a d - ! r a n k o s n a papuolęs K u b a n i a u s žiaus bus priversti lankyti va kad net pati valstijos " p u b l i c
1*.*
**" '
4- 1
Londonas, sausio 24. — Čia panašiems tikslams pagamins
karines a r kokias kitas^ mo- u t i l i t i e s " komisija to teismo kams leista organizuoties, k a i p
mirolas Kolčakas busiąs revo-! v l z l J l n i s s t a l ) a s darbi- nepadarė jokio įspūdžio žinia, | tarptautinius
įstatymus,
liucijonierių teisiamas. J o g y - į
Kitoje depešoje iš Maskvos kvklas—mažiausia 200 valan- bus prižiūrima ir patvarkoma. patinkama. Taip-pat
Teismas įsteigiamas su tik ninkams duota kolektivio de kad Olandija atsisako išduoti I Olandija prigulės prie sąjunvybė esanti dideliam pavojiye. Į sakoma, j o g priešbolševikinės d . u ^ ; » ^ u s — s u tikslu išmokbuvus} vokiečių kaizeri.
\
g o s t u o m e t Olandijos pareiga
slu valstijoje palaikyti taiką, rėji mosi teisės.
I spėkos evakuavo Elizavetgra- ti skaitvti ir rašvti.
a p d r a u s t i visuomenės sveiku
iJet atsitikime, jei kartais , Oficųal^ie Londono sferose b l l s ] ) i i a v t i n a u j . ? pasaulyj paI R K U C K E S E K A ŽIAURUS !dą, Chersono gybernijoj. Tos
mą, užbėgti industrijiniams a h i p U 8 ( ^ t y d a r b a s i r k a p i . lišreiškiama net dalinis pasi- tvarkvmą.
spėkos visu s m a r k u m u atsinav
MŪŠIAI.
:
. « 8 W Y 0 R K E PRATINASI ginčams, bofaairkev ir p a t v a r - U ^ , a t*wakytų pildyti teisino tenkinimas. £įm Anglija nerei
»
v
ta aut Jtu«!ųjų jurtų.
INFLtJENZA.
k y t i darbo ir reikalų vedimą nuosprendžius, tuomet tokią kalauja, kad butų išduotas*4au- MIRĖ "M0NKIU" KALBOS
Kamčatkoj pakilusi
Vietos latvių spaudos biurui
taip, kad tai visa sutiktų su industriją savo rankosna pa vęs kaizeris.
TYRINĖTOJAS.
pranešta, kad latvių kariuome
revoliucija.
New York, sausio 24. — Čia valstijos gyventojų pragyveni ima ir veda valstija.
Sakoma, jog talkininkų rei
.
nė Letgalijoj nuo bolševikų at- smarkiai plečiasi influenzos
mo sąlygomis, ir pakelti vals
kalavimai
busią
atnaujinti.
Chattanooga, Tenn., sausio.
Stockholmas. sausio 24.—Iš ėmusi Rešieą (Reshitza), svar- epidemija. Sveikumo komisijoKansas valstijos gyventuotijoje abehią gerbūvį.;
(Tečiau gerai numanoma, k a d 24.—Vietos ligoninėje mirė ži
juose akftudtiai viivo atsiliejies
(Jelsingt'orso pranešama, jog!bu geležinkelių susibėgimą.
nierius Copeland kovai prieš
tas neduos pageidaujamų pa- nomas keliauninkas ir auto
1
Kokias industrijas palies.
Siberijos mieste Irkueke seką
Anksčiau buvo pranešta, j o g influenza nuo miesto tarybas
buvęs anglekasių, ^streikas.
ad
llc -.,v«.-. K
A v«^
rius, Garner.
žiaurus mūšiai admirolo Kol- Rešieą ginti bolševikai buvo
[steigtas teismas palies s e - ! a t d ^ J ™]mh* ***&
J u ^ , ^ P a b a i g o j e gi pasiliks taip,
pareikalavo 80 tūkstančių dočako šalininkų su pakilusiais s u t r a u k ę skaitlingą kariuome( i a m e r indomus Inivo žmo
kančias
industrijas: maisto i valandų, gubernatorius ^ » ^ k a i p £ 5 a i u i i e v r a .
lieriu.
prieš Siberijos valdžią revoliu- iu•
gus. J i s dkug lailco pašventė
produktų gaminimą visais j o | k t ' ' l ^ l a t u r ą speeijalėn sesin
eijonieriais.
—
procesaLs ir laipsniais; a n d e k - ; ^
« ^sėkmėje
pravestas J U G O S L A V I J O S M O T E R Y S mokindamasis " m o n k i ų " (bež
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
lų ir visokiausiu rūbų i r ava- = industrijalis jstatymas
džionių) **kalbos'' ir tvirtin
Kai-kurie kazokų
būriai, U N G A R I J A GALI B U T P A
VERA CRUZ'E.
LAIMĖJO LYGIATEISĘ
damas, jog anos susikalbą.
katrie pirmiau stovėjo Kolčako
KEISTA MONARCHIJA.
linių išdirbimą; visokios rų-| Reiškia, Kansas valstija papusėje, šiandie einą išvien su
Tuo tikslu jis buvo aplankę
Belgradas, sausio 24.—.Jugo
Mexico City, sausio 24. — šies kasyklas; viršminėtų pro-Įliuosuota nuo streikų,
Austrija gaminasi prieš reak- Mieste Vera Cruz praeitą ket dūktų i r prekių transportavi-_į
revoliucijonieriais.
slavijos ministerių kabinetas Apriką ir tenai mokinęsis tus
Len- nusprendė, jog valdančioms " k a l b o s . " Bet neišmokės.
Paryžius, sausio 25.
cijonierius.
^
Taippat pranešta, k a d Kamvirtadienį ryte atjausta gana mą.
Avigščiau išvardintos indus-! kai čia buvo pakėlę gandą, nuosavybes moterims ateinančatkos pusiausalyj pakilusi ne-i
stipru* ižemės drebėjimas.
Nelaimių su žmonėmis nebu-įtrijos
yra
reikalingiausios kad maršalas Foeli keliausiąs j tį mėnesį bus leista balsuoti sii
kruvina revoliucija. Tenai mi-Į Vienna, sausio 21 (Suvėlinlitarinė policija, susitariusi su j į H ).—Oi a nebe pamato nuomo- vo. Bet sugadinta d a u g rezi-tžmonių pragyvenimui ir abel-IVaršavon (sic!). Prancūzija vyrais renkant atstovus stei|nai žmonių gerovei. T a d tose:tą gandą oficijaliai uržgynė. giamąjin susirinkimam
gyventojais, suareštavo visus niaujama, j o g ateinančiais rin- dencijų.
savo oficierus ir civilim valdi- k i m a i s T n g a r i j o j e a n g a r a i nu.
n inkus.
i balsuosią sugrąžinti savo šadaugelio kitų mažųjų tautų, at " ftalies klausime jie visi trys WilKelm Wied, buvo priešinin
Chicagoje influenzos epide
jliai monarchiją.
kų išgalvoti.
vyko Paryžiun pradžioje 1919 vra vienodos nuomonės. •
*'Tiesa, tuomet buvo viduji- mija smarkėja. T a i p y r a ir su
Vyskupas skundžiasi, kad
metų pilna vilties ir pasitikėji
FIELDMARŠALAS HAIG
Del to ir pačioj Austrijoj
mo prezidento Wilsono apsi talkininkai jų reikalavimų ne nių suiručių. Bet toli gražu ne plaučių liga.
APLEIS SAVO VIETĄ. j pradėjo nerimauti monarcblsV a k a r vakare, sausio 23, pa
norėjo išgirsti ir atsisakė su kokia civilė k a r ė . "
sprendimo principais.
Itai kuriuos vvriausvbės agenBus p a n a i k i n t a vyriausiojo tai sekioja kiekvienam žing NENORI TEKTI GLOBON
žino Wilsono norus.
jsibaigusioje p a r o j e susirgo 2,Bet kaip egiptenų, persų ir jais pasimatyti. Tr kuomet Pa
NEI
ITALIJAI,
NEI
SER
ryžių
apleido
Amerikos
atsto
snyj. Nes čia prisibijoiua, kad
230 žmonių influenza i r 321
vado vieta.
arabų atstovybės visai nega
BIJAI,
NEI
GRAIKIJAI.
Vyskupas
pareiškė,
kad
kaip
vybė,
albanams
pranyko
visojmonareliistai staiga nepagroblėjo susieiti su talkininkų at
plaučių liga.
kia
viltis
išreikšti
savo
troškiatstovybė,
s
u
d
a
r
y
t
a
iš
Įvairių
Londonas, sausio 24. — L a i k r . i t " valdžios savo rankosna, Oi
stovais, taip buvo ir su alba
įsitikinimų žmonių, taip ir visi- Tuo pačiu laikotarpiu nuo .j
Albanų
atstovybės
galva-^kamus.
Daily Mail skelbia, j o g Angli- i tuomet atgytų čia nauja r a k nais.
Albanijos gyventojai yra vie influenzos mirė 41 žmogus, nuo
talikų vyskupas.
jos armijoje vyriausiojo vado l e J J a Sako, tegu jie sau žinosi.
Taikos konferencija atsisakė
nos nuomonės, turi vienodus plaučių ligos—45.
vieta su vasario 1 bus panai-1 Kuomet
andai
Austrijos
atkreipti domą į Albaniją. Bu
Vyskupas sako, jog dabar troškimus, gauti, nepriklauso
Kongreso atstovas Sabai h
Paryžius,
sausio
24.
—
Kuo
kinta ir iš tos vietos p a s i t r a u k s j kanclieris (premjeras) lankėsi
vęs Prancūzijos užrubezinm
mybę.
\
darbuojasi, kad influenzos epi
fieldmaršalas Haig, kaipo vy-Į Pragoję ir ten su Čeko-Slova- met Italija su Jugoslavija var reikalų ministeris Picbon tvir atrodo, kad Albanijai nebeliko,
Mes, sakė vyskupas, nesame demijos metu butų leista žmo
riausias vadas.
kija padarė vienybės santarvę, žosi už Adriatikos pakraščius tino, k a d albanų atsotvybė tik jokios pagelbos.
"Nožiurint t o , ' ' kalbėjo jis, prisivylimo intekmėje. Mas ži nėms liuosai įsigyti kiek rei
%kl
t^
knomet
' P a n a i k i n u s tą augštą armi- Į n u t r ę š t a a n g a r a m s neduoti ir mažu-pamažu . t a r p abiejų ^ ^ ^
" j e i tautų sąjunga Albaniją nome, k a d prezidentas "VVilso- kiant degtinės. Nes. girdi, su
talkininkų
g l į W | l i
joje vietą, armija bus valdoma .jokių' ginklų ir amunicijos. sahų bus p a d a r y t a santarve, .
ap paves Italijos globai, ir jei Ser nas pri jaučia mūsų troški svaigalai galima apsiginti in
s
armijos tarybos, k a i p y r a buvę j Austrija savo dalį ginklų ir tuomet nelaimingoji Albanija spręstas Albanijos likimas.
mams.
I
jis
veiks
mūsų
reikar
fluenzos.
bija ir Graikija atsiplėš po ge
pirm praėjusios karės.
amunicijos pažadėjo Č e k o s l o  atsidurs k a i p kokiose žnyplėse.
D a b a r pasirodė, j o g tasai rą dalį mūsų žemės, tuomet Jais, kas tik bus- galima. Bet
Albanai tą gerai p r a m a t o ir to
vakijai
Prieš tokias kongreso atsto
mes
taippat
žinome,
jog
Brita
ininisterio
tvirtinimas
nebuvo
tegu jie bus atsargesni. Mes
vo pastangas smarkiai pro
MAŽĖJA G E L E Ž I N K E L I E
Tasai sutarimas p a d a r y t is dėl iškalno darbuojasi, k a d ne
nija
ir
Prancūzija
y
r
a
surištos
prieš savo priešininkių imsi
išpildytas.
testuoja sveikumo komisijonieČIŲ S T R E I K A S ITALIJOJ, todėl r nes jei U n g a r i j o j e » »tu patekti priešininkams į nasrus.
su
Italija
slaptu
ryšiu
iš
1915
me
veikti
pasaiinga
kova.
Vie
" M e s nenorime nei italų, nei
rius Dr. Robertson. KomisijoAtstovybėje trys žmonės.
sugrąžinta monarchija, Aust' imetų.
nu
*žygiu
ginsimės
n
u
o
visų.
I
r
<
jugoslavių arba g r a i k ų , " pa
nierius užgina, k a d svaigalai
Rymas, sausio 2 4 . — K e l i n t a ja turėtų stipriai tuomet apAlbaniją
šiandie
okupuoja
Albanų
atstovybę
sudaro
taip
ilgai
veiksime,
kol
mūsų
reiškė Alessio vyskupas Bumbutų bent kokie vaistai prieš
diena Italijoj seka geležinkelių j *uigoti savo rubežius. Nes iš
Italijos
kariuomenė.
A
n
a
tur
priešininkams
pasidarys
kar
t
r
y
s
stebėtinai
skirtingi
žinoce, albanų talkos atstovybės
influenza.
d a r b i n i n k ų streikas.
Daugel j Tngarijos reakcija
mėgintų
būt ir pasiliks. Albanams bus
viršininkas tus gyvenimas Albanijoje.
galva. Mes norime t u r ė t i pilnai tnės. Atstovybės
vietose nevažinėja traukiniai. | persimesti i r Austrijon.
4
' Albanija y r a priaugusi val- atlikta baisi neteisybė.
nepriklausomą viešpatiją, ko y r a augščiau paminėtas k a t a 
Paryžius, sausio 25. — Lai
D a b a r kai-kur darbininkai
Tečiaus
k
a
i
p
italai,
taip
kiti
dyties
be
syvetimo
pagelbos.
likų
vyskupas,,
kitas
augštos
s
kią turėjome 1913 m e t a i s . "
kinuoju savo atstovu Prancū
j a u ima gryžti d a r b a n .
PIRKITE K A R Ė S TAUPYkilmės mohametanas, g i tre Visokie 1913 metais praneši tegu bus atsargus!—pareiškė
Albanų atstovybė.
vyriausybė
T a r p e didesnių miestų susi MO ŽENKLELIUS W.S.S.).
čias—pravoslavų (stačiatikių) mai apie ei vile k a r ę Albanijo vyskupas.-Nes j i e nieko nelai zijoje vokiečių
paskyrė Mayer Kaufberen.
je, kuomet šalį valo\ė princas mės Albanijoje.
siekiama lėktuvais.
Albanų atstovybe, k a i p if dvasiškis.
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kia gydytis kaip iš rimtos li-jdžia per savo Misiją ir krei-'dieną jis vis daugiaus ir daukaip galime kalbinti žmones
piasi į Amerikoj lietuvius, pa- siaus troško |ffįitį \ Lietuvą
LH7TUT1V KATALIKŲ D I E K R A 0 K skolinti valdžiai pinigus, kuo
met iš tos valdžios negalime
Galima apseiti be vaistų, bet sitikėdama kad jie, nebūdami Bet kaip? Išvažiavimas sunpaliesti karo baisenybių, turės kus; gi jam tam karte ir visai
išreikalauti demokratijai rei-l . fUidanije 191$ metu ypatinGulėjimą* po langais.
reikia gulti į lovą, užsikloti
Kiną kasdien* Išskyros nedėldlenlus. kalmgų formališkumų ir ais- ga šiltinės rusis, vadinama inširdies ir pagelbės vargstan- negalimas,
šiltai,
valgyti
tiktai
lengvus
Prie
minkttesnio
Lietuvos
PRKNl\IER-\108 KAINA:
kūmo suvartojime tos pasko fluenza, arba flu, daug žmo o*© papratę mųs topnės, ne- skjystus valgius ir tai nedaug. čiai ir norinčiai įgyti laisvės Jam dabar norėdavosi pagelCHICAGOJ IR T fSJESYJV'.
tėvynei, jau jei ne kuomi, tai bėtį savo broleliams ir sesenių suvargino. Vieniems ji at
*
Mctsnis • • • • • • • • • • • • • • • • so.uu los?
užtektinai saugojaai /ir Ama- Veikieji tegu patarnauja taįp nors suskolindami jai kiek lems Lietuvoje. Bet kaip? Pri.f
ėmė tiktai kelias dienas laiko,
Pusei Metu ;.>
t^O
rikoje. Neturėdami dvejų lan sergantiems, tegu tankiai k
Jeigu Lietuva butų sena vieš
BCV. VALST.
kitiems suardė sveikatą, tre-į
tiek pinigų, kad šioje sunkioje sjminė jam kalbėtojo žodžiai
Metams
>
$5.00 patija, tai matant stoką for
%ų ir «eu*kamše. plyšių mųsftf^ai išvėdina kambarį. Gulėt
čius nuvarė į kapus. Šįmet ta
Pusei Meta
3.00
valandoj nors kiek nuo sun ir jo raginimas, kad visi au
sveikam
žmogui
lovoje
tris
die
mališkumų
užtraukime
pas
žmones
pasistato
savo
lovas
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos ne kolos ir stoką tikrybės, kad pati liga grįžta žiemoje. Nors prie lango ir guli jose taip, nas dėl vienos slogos išrodo kiausių bėdų atsigynus. Lietu kotų, kiek kas galėdamas. Auano Naujų Metų. Norint permainyti
kotįf Jug jis pinigų turi. Ko
šįmetinė influenaa nėra taip
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas ji bus suvartota po žmonių
kad tarp galvos bei lango be didelis nuostolis. Bet didesnis vai tuoj reikia pagelbos, užtai
pavojinga kaip anuomet, bet
adresas. Pinigai geriausia siųsti tSpermisija ir kreipiasi į geros va dėl jis seniaus to nedarė? Pra
nuostolis
pasidaro,
kada
pas
atstovų
priežiūra
reikėtų.pa
lieka
tik
liokios
trys-keturįos
kant kr aso j e ar erprese "Money Orsaugotis jos vis-gi reikia. Ap
de. ' arba Įdedant pinigus } regis skolos neremti. Bet Lietuva
tpėdos. Naktįje galva peršąla, kui prie slogos prikimba in- Uos Amerikos Lietuvius, kad, dėjo kaltinti save.
sisaugojimas yra dvejopas:
truota laišką*
jei mano skolinti, tuoj skolinSusiprato Jonas* ir savo
yra nauja viešpatija. Betas
į smegenis įsimeta kas nors fhienza.
tų, tuoj paskolų prisiųstų o klaida pamatė. Galvojo, kaip
"Draugas" Publishing Co. valdininkas žino savo prieder pirmas kad neapeirgus; antras negera. Iš to ligos.
*
AUtonous.
mūsų priedermė tuos pinigus j atitaisyti. Laikraščių nes1800 W. 46th St. Chicago, UI. mes, nei vienas nėra senas kad greit i$gįjus, jei liga ne .Vasara naudinga yra gulė
tyčia pagautų.
Telefonas McKlnley §114
Pilniesiems
blaivininkams pasiųsti valdžiai arba ten, kur kaitydavo, tadgi nežinodavo
valdvietės darbininkas. Jeigu
ti galva prie lango, nes mė\lgai ir gerai pildantiems savo valdžia nurodys. Tai jau vai- ka s aplinkui dedasi. Viešame
mes prieš duosiant tėvynei
Vidiniai t
gant grynas oras veikiau pa
įstatus, t. y. žmonėms, kurių džios dalykas.
veikime nedalvyvaudamas ne
paskolą reikalautume praša
siekia
veidą
ir
plaučius.
2iePirmutinis apsisaugojimas,
kūnas nepripratęs prie alko
Lietuvos Misijos Inforcaijų žinojo, kad yra fondų nuken
linti nemokančius savo darbo
mą-gi
geriau
kojas
laikyti
ar
arba tokis apsėjimas, kad liga
holio, sunkesnėje slpgoje nau Biuras.
tėjusiems nuo karės šelpti.
valdininkus, tai mes užmuš tu
čiau
prie
lango
negu
galvą,
neužpultų yra šitokis. Reikia
dinga yra vieną arba du kartu
Laikraščiai kainuodavo ikeletą
me savo tautos neprigulmynes
kojas
galima
užkloti,
o
' - SUSIPRATO.
saugotis badėjimo ir persival
visoje ligoj e išgerti sriubinį
dolierių. Jam gaila būdavo
bc. Kol nemokantieji valdinin
galvą
ne.
gymo. Juodu priešingi vienas
šaukštą vyninės degtinės arba
"mėtytį ant tokių niekų"...
kai neprašalinti, tol visokių
•
Miegant negalima
laikyti vvno, Gerdavusiems žmonėms, Nors jau ir gana tamsu
kitam, bet abudu sveikatai
bu
Ant galo jau taip tamsu pa
trukumų visokiuose viešpati
kenksmingi, nes gadina vidu galvos artį prie kakalio (pe net ir toli esantiems nuo girty vo Jono kambarėlije, bet jis sidarė, kad jam net baugu.
jos darbuose, turi būti. Be jų
rius ir kraują.
čiaus)., nes smegenims įkaitus bės, tas alkoholis netik negel lempos nemanė degti. Buvo Jonas sunkiai atsiduso, pasi
negali apseiti nei paskolos užmiegas arba negalimas arba bsti, bet dar užkenkia.
tik ką sugrįžęs iš prakalbų. ėmė kepurę ir išėjo. Ilgai
t ra ūkimas.
šiluma.
nesveikas. TaUgį svarbu, kad
Kalbėtojo žodžiai jį varė į gi klaidžiojo po nelygias gatves.
Jeigu mes tų trukumų nero
Gydytojas.
Toiiaus reikia saugotis stai miegamieji kambariai putų
lias svajones, arba, tiesiai pa Galop nuvargęs atėjo namon
dytume, tai būtume dvilinkai
gių šalčio \T šilumos permai gana dideli, idant lovos ištek Kuomet žmogui del neapsi sakius, privertė jį perkratyti ir greitai užmigo. Ryte kėlėsi
kalti. Pirmiausiai nusidėtame
nų, ne s tos permainos ypa-< tų taip, kad galvoms nerei žiūrėjimo arba nelaimės nepa savo praeitį. Tą jis ir darė. gan anksti, apsirengė ir links
Mųs uždaviny s eitame svar tėvynei, nes, matydami valdi
tingai nesveika plaučiam.-. Jei kėtų būti nei po langu nei siseka apsiginti nuo int'luen- (I ai ima buvo matyti, kaip jo mai švilpaudamas išėjo. Sei
biame dalvke vra dvilinkas*. ninku klaidas nereikalautume
tik plaučiai susilpnėja liga prie
zos, tuomet jam negali užtek veidas mainėsi, lupos judėjo, mininkė nusistebėjo Joną tokį
jas
taisyti.
Tada
tos
klaidos
li
Pirmiausiai norime, kad žmo
veikiai rŽmogų pergali. Todėl
ti laikraščio iiatarmių. Tada krūtinė tai linksmai, taį vėl linksmą pamačiusi. Per metus
nės pirktų Lietuvos Laisvės ktų amžinai Lietuvoje. Tiesa niekai yra paprotys sėdėti ar
Vėdinimas, t
būtinai reikia šauktis gvdvto- sunkiai atsidusdavo, o akįs jis nebūdavo toks linksmas.
Paskolos ženklus arba bomi.*. jos nebūtų amžinos, nes jos ti prie kaklio (pečiaus) ir šil
Kada sugrįžo, šeimininkė už
Svarbių svarbiausias žmo jo. 1918 metais Amerikos gy žiurėjo kur tai toli, toli.
Tokiu būdu mus tėvynės ižde greit pražudytų Lietuvą ir dytis. Atsitraukus nuo jo kū
gaus gyvenime yra oras. Jis dytojai nelabai mokėjo apsei Jau dešimts metų, o ,]am tik klausė, kas pasidarė, kad taip
gali atsirasti pinigu. Be pini paeioy žūtų.
ne įvyksta staigi permaina ir nuolatos atnaujina kraują. To ti su šita liga. Uabar jie jau rodos vakar, kada jis apleido staiga pralinksmėjo. Jonas
gų negalima išlaikyti nei vie
Xerodydamį valdininkų klai gali atsirasti plaučių uždegi
dėl reikia turėti užtektinai ge moka, Dėlto anąmet daug savo Tėvynę Lietuva, ir atke pažiūrėjęs į šeimininkę sal
nos tautos neprignlraybę.
dų nusikaistume ir prieš žmo mas.
ro oro, ta s genda daugiausiai žmonių mirdavo, o šįmet tat liavo i Ameriką. Prisimena džiai nusijuokė. Kaip ma n ne
nes
duodančius
paskolai
pi
Šitas pinn.tsai mus uždavi
Xe visiems žmonėms reikia nuo kvėpavimo. Reikia dažnai retai pasitaiko. ^Kas nesišau- jam, kaip jis su nekantrumu but linksmam. — sako — kad
nys yra laba: lengvas išpildy nigus. Iš mi,s jie turi tikėtis
vienaip augštos šilumos, bet vėdinti kambarius, kuriuose kia gydytojo šįmet, tani išgy laukė tos dienon, kada galės aš vėl tapau lietuviu. Dabar
ti. Muža tėra užaūselių ir šyk aiškių žinių, kaip dalykai sto
visiems reikia, kad ji butų pa gyvena žmonės. Nors Šiaip vi ti nėra lengviau, negu buvo išvystį Ameriką, ir išvydo! galėsiu drąsiai užmerkti savo
štuolių nesuprantančių arba vi.
Liudėsis jam suspaudė širdį, akis, kad "ir svetimoje žemėje.
stovi ir užtektina. Geriau yra sas taisykles išpildytume, jei užpernai
nenorinčių pagelbėti Lietuvai
Labai norėtume, kad valdi
neturėsime plaučiams užtekti
kada išlipo ant Amerikos Mano sąžinė dabar tyra ir
Ligonių atskyrimas.
didžiame reikil<*. Visi Ameri ninkai, kurių priedermė yra truputi šalčio pakentėti negu
nai sveiko oro, tai liga mųs
kranto. Kažin kas tarvtum sa- man linksma padarius gerą
kos lietuviai yra pasirengę šitų paskolą įvykinti aiškiai staigias atmainas. Bet ir pas
Prieš gydytojui
ateisiant kyte sakė: apsivilei, jauni darbą. Žinai ką aš padariau?
-kohnti tėvyii" niekas neina- pagarsintų Lietuvos Valstybė** tovus šaltis yra kenksmingas. įveiks. Vėdinami kambariai
atvėsta; darosi šilumos ir reikia ligoniui atsiskirti nuo kaiti; čia laimės nerasi, čia Nugi pasiunčiau į Tautos Fon
ž a n penkių dešimčių dolierių, nutarimus paliečiančius šią Retam žmogui yra naudinga
gyventi kambarįje neturinčia šalčio permaina, kurios kenk sveikųjų. Čia Amerikoje yra žmonės tau svetimi, jie tavęs dų 2 tūkstančiu dolierių. Nu
kiti daug da.ti^a*;.
paskolą. Tada atkristų nuo mus
me nei (55 laipsnių Fahrenhei- smingumas augščiau' minėtas. mada daryti labai plačias lo nesupras, neatjaus. Gailėsies siųst] pagelbėjo klebonas: iš
Antras nius'i uždavinys krei antrasis uždavinys ir galėtume
to. Niekam nėra naudinga sa Išrodo lyg priešingos tos dvi vas. Todėl apsirgus vienam apleidęs Tėvynę. Jo širdis nu rašė čekį i r užadresavo. Tas
piami į Lietuvon valdininkus ežsiimti vien pirmuoju t.y. vien
vo kambarije turėti viftaus taisyklės: sangfotis šilumos žmogui yra daug progos už«*i- manė tiesą. Daug vargo turė daug pagelbės nukentėjusiems
ir į tuos veik'.ns, kurie pasko kalbinimu žmonių, kad pirkti)
70 laipsnių. Nedidelį^ daigtas permainų ir vėdinti gyvena krėsti kitiems, nes nėra vie jo kol gavo darbą kasyklose. nuo karės, ir^ne vienam mano
la ažtraukia. Imtinai reikia k uodaugiausiai paskolos ženk
tos namuose daugeliui plačių Dešimts metų kaip jis tą sun broliui bus apsiginimas nuo
yra nusipirkti termometrą, ar mus namus.
l:ad ta paskola butų paskola, o lų.
lovų, o siaurų beveik negauni kų darbą dirba. Daug sveika šalčio ir alkjo — liūdnai už
ba šilumos matuotoją. Jis at~
lštikrųjų-gi
lengva
yra
vė
nc virstų auk >. Todėl reikia,
seina api e 30 ar 50 centų. Ji dinti kambarius išvengiant ši pirkti. Ta plačių lovų mada tos padėjo, bet ir nemažai pi baigė Jonas.
ka<- įmokanti un< pinigus butų NAUJOSIOS AMERIKOS
daugeliui užkenkė.
nigų susitaupė. Lietuvon pi
geriausia
yra
laikyti
ant
sie
lumos
permainų.
Reikia
nes
Ką? Ar tu davei savo cen
įteikti paskola* ženklai pirma
LIETUVIŲ KATALIKŲ
Trumpu
laiku
madų
nepernigų
jis
nesiuntė,
nes
neturėjo
nos toli nuo pečiaus.
toti į šalto oro versmę einan
tus nukentėjusiems Lietuvom gu ivvks kokie, nors netikc TARYBOS ŠUVA
mainysime, bet vis-gi reikia kam. Karei užėjus taipgi nie vojef — Sušuko šeimininkė.
Išeinant iš kambario reikia čią iŠ lauko į vidų. Jei kas gu
t} permainų, kurių mali veikiai
ŽIAVIMAS.
šiltai apsivilkti, kad po rūbais li lovoje, kuomet vėdiname daryti ką nors, kad atskyrus kam neaukodiivo, nieko nesu Ji to niekados nesitikėjo. Va
pasitaikyti šin>s neramiais lai
sergančius nuo sveikų. Jei ki šelpdavo, nes jam būdavo gai je, vaje tu mano sviete, ste
tais.
Amerikos Lietuvių Katalikų kūnui liktųsi ta pati šiluma, namus, tai tą gulintį turime
gerai užkloti. Kiti gali apsi taip negalima, tai reikia pasi la pinigų. Malonu įr gera jam buklai ant žemės!
Reikia taip-^i, kad visi p:4- Federacija kviečia Lietuvių kokią jis turėjo kambarije.
rengti rūbais tarp kaip išei duoti į ligonbutį. Geriau yra ant širdies būdavo tik tada, — Ir koki čia da stebuklai f
tkojos užtraukime- f.rmahšku- Katalikų Teatralių organiza Kuo ilgiau žmogus ketina bū
pavargti toliau nuo savųjų, kada pačiupinėdavo bankos — pratarė Jonas — aš pinigų
ir Federacijos skyrių ti lauke, tuo šilčiau jis turi nant į šaltį. Ku 0 tankiau vėdi
ni.i butų ispd.Jyti, idant nei cijų
name kambarį, tuo trumpiau negu palikti juo« našlaičiais. knygutę. Kas kart mat skait turiu, esu nevedęs, artimų ne
apsirengti,
idant
vidujinė
kū
("Katalikų
Vienybių")
atsto
kokios permainos valdžioje ne
linės daugindavosi ir daugin- turiu, kam palikčiau o mano
galima laikyti atdarus langus,
no
šiluma
neišgaruotų
i
krau
vus
i
susivažiavimą
vas.
10
ir
r
galėtų paskolos panaikinti del
tuo mažesnis pavojus užkenkti KADA SIŲSTI AMERIKOS davosi. Niekur pats neidavo, dienelės jau nebeilgos — tink
stokos formališkumų būtinai U, 1920 Pitsburgh, Pa., Fort jas nesusilpnėtų. >
draugų neturėdavo: gyveno amai užbaigė Jonas.
PASKOLA Į LIETUVĄ.
sau tolumos permainomis.
reikalingų demokratinėse ša Pitt viešbutyje. Posėdžiai pra
Kojų priežiūra.
•
sau vienas kaip koks atskalū
— Joneli, Joneli tegul tau
sidės
9:30
A.
M.
lyse. Tai-gi mes daug kartų
Slogos gydymas.
nas.
Taip
prabėgo
10
metų.
Lietuvos
valdžia
atsiuntė
Žmonės dažniausiai nus&alDievas duoda ramybę šią var
Pageidaujama, kad ar tų ko
rašėme, kad Lietuvos Valsty
Pati influenza. arba flu, re Amerikos Misiją, kuri, tarp Nei vįeną kartą jis nėra pa- gingą kelionę užbaigti —
bės Tarybos pritarimas šiai lonijų, kurios dar nesuspėjo do kojas, gaudami į jas drėg
kit-ko, sukeltų bent j^enkis mintiję.s grįžti į Lietuva. Ko džiaugsmu verkdama kalbėjo
tai
užpuola
sveiką
žmogų.
Jį
numo.
Todėl
reikia
prižiūrėti
Federacijos
Skyrių
suvienyti,
paskolai batų tankiai ir aiš
dėl? .Jis ir pats nežino. Kro šeimininkė.
milijonus dolierių paskolos.
tankiausiai
kimba
į
tuos,
kurie
savo
avalyne,
kad
ji
butų
ne
kad
ir
iš
jų
atsilankytų
kunigai
kiai skelbiamas. Kol kas murrts
Lietuvos Misija yra gavusi vė pinigus pats nežinodamas — Ačių Tamstai už gerus
nepasisekė įtikrinti kitaip min ir pasauliniai katalikai veikė kiaura. Reikia nebraidžioti po del kokios nors priežasties y- nuo valdžios instrukcijų, ka kam. Pačios vesti nemanė: bi
velijimus. Vienas mano troš
sniegus, ar balas, kad avalynė ra gavę slogą arba plautį. Pa
\
tijančių žmonių. Visuose ofi- jai.
jodavo*
kad
moteris
pinigų
neda'
ir
keno
vardu
suskoiintus
kimas dabar yra kad dar su
Kun. J. J. Jakaitis, neperšlaptų. Jei netyčia pasi ti sloga yra mažmožis ir is
eijaliuose pranešimuose apie
išelkvotų.
Taip
ir-slinko
vie
pinigus
siųsti,
tai-gi
čia
pa
grįžus į Lietuvą ir ten pagul
taikė kojas sušlapti, tai rei jos žmonės nesigydo, o laukia
paskolą nuolat minėjama val
no
gyvenimas.
Sunkiai
bedirb
tarimai
pavienių
asmenų
val
džia, t. y. ministrai, ir prezi LIET. R. KR. R. KAMPELIS. kia veikiai permainyti sušla kol pati pereis, neliaudami sa džios nusistatymų neperkeis, damas gavo ligą, ir kada toji džius nuvargusius kaulus... O
jeigu ten sugrįsti i r nebeteks,
pusią avalynę ir apsiauti sau vo darbų. Taip galima apseidentas, o niekur Tarvba.
liga
smarkiai
atsiliepdavo,
o misija jokiu būdu negali
*
Liet. Raud. Kr. dovana. sai. Ypatingai reikia prižiū t t paprastai^ laikais. Bet esant kreipti atidos ant patarimų tai tik tada jis savęs klaus taį nors ramia sąžinė galėsiu
Mus uždavinio atkreiptojo
užmerkti »akis.
rėti vaikus, nes jie tankiausiai apielinkėje influenzai, ar gri
davo,
kodėl
aš
taip
gyvenu!
pavienių
asmenų,
tik
turi
pri
Lietuvos llaud. Kryžiaus sušlampa kojas bežaizdami pui, ar panašiai užkrečiamai
į valdininkus antroji pusė yEugenija Molienė.
Ką
aš
darysiu
kada
visai
ne
silaikyti
valdžios
instrukcijų.
ra pavartojimas priemonių, Rėmėjai. šipmis dienomis pa snieguose.
ligai, ir iš slogos (plaučio) reim
galėsiu
dirbti?
Ka
mane
se
s
Tūli manytų, kad Amerikoje
kad paskolos sudėtieji pinigai siuntė Lietuvos Raudonajam
surinktą paskolą reikėtų su natvėje prižiūrės, kas tars AM. L. R.-K. FEDERACIJOS
nebūtų išleisti abejotiniems Kryžiui T)(X),QŲ0 markių dova
l
Oaati pinigai
Baltimore, Md
80.00 dėti valdžias vardu kur nors malonų žodelį man? Sąžinė
reikalams, o kad eitų tik nų. (Šių dovanų dalį s yra ir
VALDYBOS ADRESAI.
. . . . .
.
. . . 4. Chicago Tleigltts, UI. 300.00 užsienyje auksu arba auksu iš gilumos tardavo: **Grįsk i
r
tiems tikslams,. kuriuos vra Brooklyniečių baaaro suvirs
&
Gauti pinigai ir priskirti
°
pasiųsti Lietuvon (žinoma tik Tėvynę". Grištį? Na, ką aš
užgymsi ta pa;i Lietuvos Val- $2500.) 8ios dovanos yra tai
Kun. J. J. Jakaitis, prezi
prie Kalėdinio Fondo iš se- Bazaras Brooidjniočių nusiten
veiksiu?
Man
nuvažiavus
tada, kada'bus galima auksų
stvbės Tarvba.
tik pradžia darbo, kurį L.
dentas, 41 Providence St,
kančių kolonijų:
sekė.
į Lietuvą nuvežti). Bet Lietu dar kas mane gali užmuštį ir Worcester, Mass.
Mes gerbiame Lietuvos mi Rami. Kryžiaus Rėmėjai ant Chicago, 111. (Br.) .. $40.00
Brooklyno lietuvių Bazavijus mano pinigus atimtį! Ne,
nistrus, ypaė jos prezidentą, savo pečių, šiais 1920 metais, Detroit, Mieli
lV7.75 ras nusisenė. Pelno liko su vos Valdžia Misijai taip nėra
Kun. Pr. Bučys, viceprezi
bet parlamentarė demokrati užsidėjo.
Bayonne. N, J
94.00 virs 2,o<)0 dol„ kurie bus su įsakiusi. Misijai įsakyta, kad negrįšiu.
dentas, 2634 W. 67th St,
jos tvarka mums yra branges
Xew Haven, Conn. .. 300.00 naudoti Lietuvos pavargėlių aukso valiutos vertę tuoj, Sunkiai Jonas atsiduso. Da
Linksma žinia.
nė už visus garbingiausius
Sheboygan, Wis
265.00 šelpimui. Patartina i kitoms kaip galima greičiaus, pasiųs-. bar jau kelinta savaitė kaip Chicago, III.
r
ti Lietuvon, nes ten karei negali dirbti, nes darbe nuluPereitos savaitė s pabaigo Grand Rapids,. Mieli. .. 27.00
asmenis.
J. Mockus, iždininkas, 1301
lietuvių kolonijoms surengti
Aiškių ir piinai patenkinan je gauta telegrama iš Kaimo Collinsville, Iii
1.00 tokias pramogas ir parinkti viams ir valdininkams algos ,žo ranką. Jį vis tankiau \p So. 50th Ct, Cicero, DL
tankiau mintis kankindavo, ir
čių pranešimų apie tikslingą kad laivas su pasiųstais dra Manchester, Conn. . . . . 2.00
Kun. F. Kemėšis, sekreto
aukų Lietuvos žmonių sušel- jau keli mėnesiai neatlygintos
tos paskolos suvartojimą ne bužiais jau netoli Liepojaus. Worcestei% Mass. i . . . . 450.1)0
jam baugu pasidarydavo, pri rius, 381 Westminster ave.,
nėra
iš
ko
šovinių
drapanų
ir
pimuį.
Ten jo laukiama bile dieną at Export, Pa
gavome iš ofieijalių vietų.
siminus vieno kalbėtojo žo Bttrait, Mielu
100.00
Visais reikalais Liet. B. valgio pirkti, nėra kuomi reU
Kaikurie,
tiesa,
nelabai plauksiant.
džius "Tas ne lietuvis, kims
X*awrepce, Mass.
147.00 [Kryžiaus Rėmėjt| kreipkitės kalingiausią dalykų apmokėti.
mm
mums prijaučiantieji asme Ši žinia turėtų pradžiuginti Watervliet, % Y. . . . . . . Ow.»)U pas:
Kas iš aukso ateitėje, jei da užmiršta savo Tėvynę". Tai
nys, užduodu mums klausimų, visus, kuti e aukavo drabužius Įš>o. Boston, Mass. . . . . 700.00
i. Tumasoni*. bar xlel stokos pinįgų Lietu- jam tie žodžiai buvo taikom],
PIRKITE
kaip mes gryna sąžine galime >avo giminėms Lietuvoje, nes So. Omaha, Nebr
100.00
L. R. rtr. R. Sekr vos laisvės prastotų?
nes jis užmiršo savo Tėvyne;
LU5TUVO0 PASKOLOS
pildyti pirmąjį uždavinį nepa- drabužių siuntimas jau beveik Chicago, 111. <W. S.) 177.701456 Grand S t ,
. Turėdama tą sunkų padeji Praėjo dar kėliatas mėnesių
B<HH»
Ifogdaini išpildyti . antrojo; pasiekė savo tikslo.
Mahanoy City, Pa
547.6S
Brooklyn, N. Y.
mą omenyje; Lietuvo? va M nuo tų pmktftbu. .Kiekvieną

Apsisaugojimas nuo Ligos.

"DRAUGAS"

t

•

Lietuvos Paskola ir
"Draugas",

i i i

t u

I

i
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sausi,- 26 1920

DRAUGAS

^
•MM

LIETUVIAI AMERIKOJE.
i įpili W Wi»«|M»*»«—« I U < I

KENOSHA, WIS.
Iš Vienybės Dr-jy veikimo.
Kad atsiranda Dr-jy Vieny
bėj vienos ctr-jos atstovas, ku
ris, išduodamas raportą savo
draugijai, sako, kad toj Vieny
bėj nieko nematąs gero, apart
išrinkimo komisijos pardavinė
ti Lietuvos paskolos bonus, tai
gi neprošali bu s pranešti vi
suomenei šį-tą iš Dr-jų vieny
bės veikimo. Tegul visuomenė
spręs apie taip gerai matantį
tos dr-jos atstovą.

P *»H

greičiausia pasistengė suorga
nizuoti komitetą pardavinėti
bonus. Iždininkas pastatytas
po 2,000 doJ. kaucija. Padary
mas poperų atsiėjo $1.00. Da
bar Vienybės ižde dar ym
$12.30.
Lapkričio 18 d., litt.9 >n., lai
kytame susirinkime nutarta,
kad prasidėjus Suv. Vai. cen
zui- raginti visus lietuvius užsirašvti lietuviais.
Gruodžio 27 d., 1919 m., su
rengtas maskinis balius. Ineigų buvo $74.66, o išlaidų $70.00.
Pelno liko $3.71, tat ižde pasi
darė $15.01.
Pertaisyta, kaip dabar yra,
Lietuvos vėliava.
Užmokėta
$5.00. Lietuvos paskolos rašti
ninko knygos ir susižinojimas
su Lietuvos Misija $2.75. Tai
gi ižde lieka #7.26.
Draugijų Vienybė Lietuvos
paskolos reikalu darbuojasi
kiek galėdama, kad tik geriau
sia pavyktų. Tėmija Centro
pranešimus. Be to liko padi
dintas stoties komitetas: atsi
šaukta i visas Keno*»hiaU5 or
ganizacijas, kad išvieno dirb
tume taip svarbiame darbe.

91

žimus ant kataliteafen, dr-jų. J ei
Daugiui, iš Wiiwaufcee, Wis.
Po i del;:
vienas asmuo, su savo pasekė
0 . A.Nevaliutė, P. Juška, P. kuris minėto-skyriaus valdy
jais, tų šmeižtų nebarstytų, tai Karaliūnas, J. Lazdauskas, V. bos kviečiamas atsilankė su
prakalbomis ir savo turtingo
niekas jų ir nerinktų.
Balanas.
je kalboje piaeiai >i&dėstė da
Po 1 d o l :
.
Kasydamas apie liberališko
varpo iškilmes saku, kad »?.
P. Andrejauskas, J. Tomu- bartinį Lietuvos padėjimą, iš
J ūsas psanešė, jog A. Kveda levičius, A. Liutkavičia, A. Go- rodė Tautos įFoiuįo nuveiktus
ras baisiai apšmeižė katalikus. bis, K. Šapalas, Ą. Žvinis, J. ir veikiamus darbus ir nurodė
P-a« A. Kvedarą* netaip ka €esnauskas, A. Cėga, T. Ra reikalų dėti į tąjį T. Fondo.
Prie T. F. skyriaus prisiratalikus išniekįuo varpo iškilmė manauskas, P. Kontvainis, J.
se, kaip po iškilau^. Susiėjęs Kleba, P. Venckevičia, K. Tau- fšė p-lė O. Novaliutė iš Milwaukur lietuvį žmugų kitos kalbos jenas, f1. Buda, A. Vainutis, S. kee, Wis.
J. Kesminas, skyr. rast.
neturėjo, kaip tik: ''katalikai, Urbonas, A. Karaliūnas, T.
klierikalai subėgo -ant varpo iš Petkienė, M. Lukienė, L. TJakilmių, sunešė tokias dideles viokas, M. Dirgis, P. rCovėra,
- GIOERO, ILL.
aukas... O tie vyčįai nuskurė- K. Bagloiiienė, J. Ragausnas,
liai lenda, siūlosi aukų rinkti ir t B. Moekaitė.
Šioje kolonijoje gyvena Kat.
t t"
Smulkių aukų — 90c. viso 63 Vienvbės -ii. skyrius. Sausio 4
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riASTER

J. P. WAITCHES
ATTOEN1Y AT LĄW

Vyru ir Moterų Rūbų Kirpi
me ir Designing Mokykla*

IJETTJVtS ADVOKATAS
4642 S. WOOD STREET
CHICAGO.
WL» mm m* m* mm*** *
^ 1 1 \ ti. Į .11, EJW

Musųs istema Ir mokymo būdu jus
trumpu laiku išmoksite viso ama

mm

-L-

to.

DR. S. NAIKELIS

Ll
i,

LIETUVIS
GYDYTOJAS H t CHIIU'KGAH
Ofisas J r Gyvenimo v'.ot i

3252 So. Halstod SIP.
Valandos: nuo 9 ikt 11 ryte: nuo 2 iki
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:30 vaknre
Telefonas Yard* 2544

Ofisas:
Vai.

4712

So.

Ashland

A ve.

4:30 iki 7 v. vak.
Telefoną* Drover 7042

.

»£cs turime di<Jiįaųsiu# ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvinio
skyriu.s, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose masinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną, ateiti bile kokiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
'->~t>rns daromos sulig mieros, vi
sokio ..uliaus ir dydžio iš bet kuris*:
madų knygos.

.;

MASTER DESIGNING
SCHOOL.

•MtifT

•

i

•r

Y5TET1

J. F. Kasnicka, Vedėjas

y.nT»»»».

Tel. Drover 7042

V

190 N. STATE STREBT, CHICAGO.

Katalikų Vienybės susirinki dol. 90c.
d., susirinkime bmvo išrinkta
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų
me buvo pakeltas klausimas
Raein'o lietuvių , kolonija nauja valdyba, kurion inėjo:
LIETUVIS DEBT1TSTAS
Gegužio mėnesyj, 1919 m.,
apie tuos šmeižtus. Nutarta pa nors nesumažėjo, bet pažvel
Kun. H. J. Vaičiūnas — dva Valandos: «uo 9 ryto iki 9 vak.
buvo sutverta Dr-jų Vienybė.
pagal sutarimą
,
99999&&Q
3l 9 9 9 - 9 9 9 V
siųsti " B i r u t ė s " draugijai gus į T. F. 79to sky. surinktas siškas
vad., ~ Juoz. Mockus 4712 JJedėliomis
SO. ASHLAND AVENUE
Pallmiui S M I
Telet
Ton vienybėn išrinkta po tris
protestų, kad jos narys katali aukas praeityje, pasirodo vi- — pirm., A. Valančius — pirm.
arU 4 7-to* Gatvės
!
atstovus iš kožnos katalikiškos
Dr. P. P. ZALLYS
kiškos draugijos raštininkas, ; sai smulkios. Nors Tėvynės pagelb., T. Strėlčiunas - nut. M
'
draugijos, būtent: iš Šv. Petro,
Lietuvis Deutistas
fin.
taip elgias su katalikais. Ir tai reikalai neikiek nesumažėjo, rast., P. Petrauskaitė,
6v. Benedikto, šv. Onos, 8. L.
10657 S o . Micbigan, A v e n u e
daro kuris aukų rinkime vado bet aukų rinkimas nuolat ma rast., V. Kavaliauskas — ižd. Telefonas Pullinan • •
T R. K. A. 22 kuopos, " B i r u t ė s "
vavo.
žinąs. Ir šita aukų suma tapo A. Kavaliauskas ir fclekienė
VAIJLNDOK: 9 Iki 9
LiK. W. A. lrlAJUK
dr-jos, Liet. Vyčių 38 kuopos,
GYDYTOJAS ER
Ant galo rašo: "visa maši surinkta tik prakalbų laike, o iždo glob., J. Tupeikis — mar
=E=C
CHIRURGAS
Darbininkų Sąjungos 80 kuo
nerija yra atsukta prieš žmo po namus rinkikų kol kas nebe šalka.
UflMs H 7 l » MJchl^en Av^
pos ir Labdaringos Sąjungos
Jul. Šliogedris ir P. Pet Adynos 8:S0 ik) 9 Išryto — \ lkl,
nes, kurie dirba Lietuvos la turime ir i& pasižadėjusių na
S. D. LACHAWICZ
kuopos.
1 po pietų — 6:30 iki 3:80 vakare..
bui."
rių mėnesinės nėra kam išrink rauskaitė, korespondentai.
Lietu vys Graborius patarnauju, laidoNedaliomis nuo 10 Iki 11 išryto }
uvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu atPirmame susirinkime išrink
Susirinkimai būva .paskuti
:)&aukti, o nvano darbu busite uisa&adlnti.
Tegul priroVio Vietinis, kada ti, o į susirinkimus labai ma
2314 W. 23 PL Chicago, UL
ta valdyba ir užsibrėžta dar
nį sekmalienį kiekvieno mėne
Katalikų Vienybė dirbo darbų žai tesurenka.
O a n a l 91 M .
buotiem, daugiausia brangio*
•«•
> "•
•
Prie progos turiu išreikšti, sio po mišparų. .
tėvynės nenaudai. Priešingai
mūsų tėvynės, Lietuvos, labui,
Vytis.
su didžiausiu pasišventimu dir nuoširdų ačiū gerb. kun. A.
ir naudai tų draugijų, kurios
=5«=
ba tėvynės labui. O Vietinis
r r =s=
Lietuvis Gydytojas ir
priklausys prie tos Vienybės.
kuo gali pasigirti t Nebent tuo,
PRANEŠIMAS.
Tai
Birželio 15 d., 1919 m., butokia yra Katalikiškų kad surengė liberališko varpo
Chirurgas
Dr. M. T. STRIKOL'IS
2201 West 22nd St.
vo pirmas darbas, t. y. iškil Draugijų Vienybė* kelių mėne iškilmes.
UKTUVIS
Kampas 8. Leavitt St.
Gydytoja* ir Chirurgą*
siu
darbo
istorija.Telefonas Canal 6222.
mingas priėmimas kareiviu,
•
Perkėlė savo gyvenimo vietą 1
Del hiteresingiausio
Brighton Park.
Keikta pažymėti ifar ir tas,
.
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare.
£814 W. 43rd Street..
Sausio 8 d., 1920 m„ buvo
Darbo
sugrįžusių iš Dėdės Šamo tar
Residensija:
Tel. McKlnley 361
kad baigiantės Varpo iškil
Othav: 1757 W. 47tli 8L.
Pasaulij
Lietuvos
Vyčių
36
kuopos
me
3114 W. 42nd St.
nystės. Buvo surengta vakarie
(47 ir W—d &U.)
mėms p. A. Kvedaras išėjo ir
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 6:30 iki
Telefonas
McKinley
4988
.
Darbas
8:3u vakare Nedeliotnis 9 Iki 13- rytalst
Išduota
nė su visokiais pamarginimais, tinis susirinkimas.
Valandos: iki 10 išryto.
Tel. Boulevard 180
v
paskelbė kokį ten tautininkų
Pastovus
pakviesta žymiausieji miesto praeitų metų atskaita. Pasiro- koncertų, kurio pelnas skiria
M •v =
.
=:•:
Užmokestis
valdininkai, k. t.: miesto ma- dė viskas geroje tvarkoje, iš mas kokiam ten ''tautiškam
• •• -i . T1 n . r n u j u j j
>
Gera.
joras, kurs pasakė ilga ir gra priešmetinio susirinkimo per namui." Bet vėliau jpasirodė,
• • • • • » • •
^ | ^M
::
Tu
patarnauji
publikai,
bet
iš
privatiškų
ofisų
kurie
.
žių prakalbų, išaugštindamas rinkta valdyba. Paliko visi se kad koncertas buvo ne tauti
randasi visose dalyse miesto.
lietuvius
ir
paskui*
il ni, tik vienas iždininkas, atsi ninkų, tik socijalistu, kurie no
Mokamų kuomet mokiniesi prie Ideal Training De
Gydytojas ir Chirurgas
gų straipsnį parašė į angliškus sakius Petro Dešrio vietoj, iš ri pastatyti sau namų ir pava
3109 So. Morgan Street
partment*', liti W. Wasliington Street.
Ofisas 4830 W. 13 St.
laikraščius, ineigų buvo 22.65, rinktas P. J ankevičia.
CHICAGO, ILtĮTIOIS
dinti lietuviu tautos namu. Bet
Atsilartk>!:ite, rašykite arba telet'onuokite Offįcial
Kamp.
49
Court
Telefoaa*
V»rd« 50S1
išlaidų $66.63. Skolos nuo mi
Pirmininkas, S. Gadeikis, už jei jie ir pastatytų namų, tai
Val.ojsdos:
—
*
Iki 11 1* ryto;
300, .reikalaujam Boojdet K arba nuvažiuokite į arčiau
Uos. 1229 W. 49 Avenue
nėto vakaro pasidarė $43.98. imdamas vietų ant antrų metų, tas namas nebūtų vertas va6
po
platų
Iki
8
vak Nedalio
Telefonas Cicero 3666
sia prie namų telefono stoti ir pareikalaukite pilnų in
mis
nuo
5
iki
8
vai. vakarą.
Ofiso Cicero 41
Kad padengus tų skolų, birže pasižadėjo dvigubai daugiau dinties "Lietuvių tautos na
formacijų.
^
fUI,HAME L1ETUVISEAI .
lio 28 d., 1919 m. buvo sureng darbuoties, nors ir praeitais mu." Jam geriau tiktų "Lietu
^ • • • • • • • y w * » » ^ » ^ * •'•• • M
f
'.
1
=^
CHICAGO TELEPH0NE C0MPANY
tas piknikas, kuriame inėjo metais daug darbavosi. Vei vos ncprįgulmybės priešu na
,,'III, .,, J •
^ — • •• • — —
— =
• M9 • • <
$181.25. Išlaidu butą $149.99. kiant valdybai, linksmiau veik mas," nes tie visi vadai yra di
B =
=E
Dr.A.BURKE
Tat pelno.liko $31.86. Atmo ti ir visam jaunimui, o dar džiausi Lietuvos neprigulmyDr. 1. E. MAKARAS
(Lietuvis)
kėjus tuos $31.86, dar skolos bo daugybė. Dvigubai links bės priešai.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Užsirašyk Lietuvos laikrašti
418 W. Market Str.
•'•
Kuttloadr: 1<MMK> tf. MlcbUnui Ave.
n
liko $4.16.
TelefMUM
Pollmao
34»
Ir
Pnllnuui
S1M
Pottsville, Penna.
miau butų veikti, kad vi
K. Vienybės Narys.
"KARUSIŲ
ŽODIS".
ChJcagoJ: 4515 So. Wood Str.
visomis ligomis priima nuo
Liepos 4 d., 191'J m., miestas sas
Kenoshiaus
jauni
t i k Ketverto ^akake ąuo 6:30 iki 7:«*'
Urmu kai'la į m**\\C Kauur. Yra 8 puslapių ir yra lcidžiaNuo 8 iki 10 Tai. ryto
Tardą 7*3.
pakvietė lietuvius dalyvauti mas susispiestų po Lietuvos
TeJrf
Su
Nuo 1 iki 3 vai. po piety
IIMIM :Kr«ilto Ai«*augoK Miukterijus. Mes gavome sekanti ingalioVALPARAISO IND
Nuo $ Iki 8 vai. vakarą.
apvaikšėiojime. Už pasižymėji Vyčių vėliava ir išvien dirbtų
jitna ių laikrašti užraaįiiėli Amerikoje:
= E
= =
— • » ^ » m^tmmmm
mmmm mmm mm ^ Į * | f
mą lietuviai gavo dovanų, in tėvynei, Lietuvos, ir brangios
K Ą M
Iš moksleivių veikimo.
.
»1
i,} ITT.
U«neruUs SlaU^s
.
«—
eigų buvo $13.75, o išlaidų Bažnyčios, labui.
Literatūros Ualis
Urnadiio
IU, 191U m.
J^ET. PHEKYUl>« ŲE^DKOVEI,
$129.60.
Skolos
pasidarė
J. Trakšelis.
A. L. B. K. M. K. II kuopa,
No. 417
$115.85. Kad atmokėti taip di
Kaua**
Boston. Mass.
man matosi, yra viena iš veik
BIJOMU
i^aiiojuiac
"Lietuvių
l'rekybos Bendro
dele; skolų, buvo sureugtas an
KENOSHA, VVIS
liausių kuopų mūsų Susivieni
vė" Ąiuerikoie rinkti iirenumerutu "Kariškų Ž»4»io" laikraš
ADVOKATAS
tras piknikas, kuriame ineigu
čiui. Kama Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų 24
jime. Be to ji gali didžiuoties
Veda Bilas Visuose Teismuose
, auksinai..,., •
buvo $215.44, o išlaidų $132.35.
"Lietuvos' dienraščio 13 ir narių skaičiumi
(Parašą* Kapitonas Husęckaa
Ofisas Didmiesty]:
Pelno liko $83.09. Skolos dar li num. iš- Kenosha, Wis. tilpo
Ueneralio štabo Literatūros Dalies viršininkas.
89 W. \VAisHINGTON STRKET
Šiemet kataUki] moksleivių
(Tarasas) Vyrosn. leitenantai Steponait
ko $35.92. Kad atmokėjus pa korespondencija, po kuria pa
Kambaris 600
"Kąrįskių žpdžio" Redaktorius.
šioje mokykloje yra daug ir vi
Tel. Central 5478
skutine skolų, rugpjūčio 31 d., sirašė Vietinis. J i s savo kores
ToUel visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir paremkit
si priklauso prie minėtos kuo
Gyvenimas, 812 W. 98rd St.
1919 m., surengta vėl piknikas, pondencijoj pirmiausia užsi
Lietuvos
narsiąja
kariuomenė
kuri
kovoja
už
mūsų
tėvų
šalį.
Smetonos
»r^rni
pHtį^kimM
nk)r»^f
pos. Kadangi kuopa susideda
kuriame inėjo $118.65. Išlaidų puola ant katalikiškų draugijų
bus paleii^v,:..
, c..v.
Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir gausite " Kariškių
iš veiklių narių, tai ir veikime
Kuomet tų kenti nuo galvos skau •,*
,
buvo $91.25. Pelno liko #27.40. Vienvbės. Rašo:
Žodį" per visus metus. Prisiųskite $1.00 gausite per šešis
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru
pasižymi. Apart laikomų susi
!, B 11,1 j i Į .
V , fU UI I
scas
»V, ktioi.iet skaitai ar siuvi ar ta
numetus.
skolos dar liko $8.52.
"Keletas mėnesių atgal susi rinkimų, kuriuose būva išpildo
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
LIETUVIŲ
PREKYBOS
BENDROVĖ,
•< • mmm m mm *•*/**** • I I > ^ Pl»j» • • • •
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
Pastangomis Dr-jų Vieny tvėrė katalikiškų draugijų Vie mos gražios programos, rengia
patyrimas priduos Juuio geriausią
120 Tremont St.,
Boston, Mass.
Dr. G. M. GLASER
bės buvo pakviestas p. Česnu- nybė (prie Centro K. V. nepri vakarus apylinkių lietusių ko
patarnavimą už prieinamą kaina
net
taip
žoaiai
net
iki
$3.00.
lis.. Aukų surinkta ir pasiųsta klauso ), ; kurios tikslas yra dar lonijose.
Praktikuoja %i matai
JOHN
SMETANA
Ofisas
8148 So. Mor«an St.
Lietuvos Raud. Kr. rėm. Cen- buoties kat. tėvynės, Lietuvos,
Vienas iš panašių vakarų
Kertė
82
ro
St.,
Gbieago, I1L
Akiu Specijalistas
naudai. Gražus tikslas, tik rei įvyko pereitų nedėlių, sau
tran $94.25:
PINIGAI SIŲSTI UBTUVOK
per
SPBCWAI4«TAS
1801 S. Ashland Av. Chicago
Moteriškų, Vyriškų, taipgi eliro
Spalio 12 d., 1919 m , sureng kia sumaniai vesti, bet pažiū sio 25 d., 1920 m., Indiana Haraiškų ligų.
Egzaminas suteikiamas dykai.
rėkim
kas
ten
daroma:
susirin
OFISO
VALANDOS:
Nųp 9 ryta
Kampas 18-tos gatves.
ta balius. Inėjo $106.59; išlai
bor, Ind., Ivano, svetainėje.
i
k
i
1
0
,
n
u
o
12
i
k
i
2
p
o
piet, n u o 0
3-tiios lubos virš Platt'o aptiekos.
du buvo $70.00. Pelno liko kimus laiko 2 kartu mėnesyje. Pradžia 7 vai. vakare. Vieta
iki 8 valandai vakare.
KauibarLs 1A, $įj, 16, 17 ir 18
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Tėmykit« į mano parašą.
$29.59. Tada atmokėta užsili i3utij galimu daug gero pada harborieeiams gerai žinoma.
I?"?! 1 ! JH 'liAU^JJJ
Telefonas Yarda 687
! Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
ryti tėvynei, bet dabar, užuot
kusi skola—r8.58.
Apie Kalėdas ir Naujus Me
vai. vakare. Panedėliais, Seredon
« ^
šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lietuvos ku
mis
ir
Petnyčiomis.
Praeito balandžio mėnesį, gero, daro blėdį."
tus buvo atvažiavęs p. Sivic• • • M'
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.
2=
Tečian Vietinis nepaaiškina, kis, kuris Antrai kuopai daug
•
•
•
kada buvo renkami parašai po
•ny
»—
"Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas"
~f
peticija, lėšų pasidarė $5.30. kokių daro blėdį. Blėdimi jam suteikė prakilnių minčių. Taip
JOSEPH
C
W0L0N
Kaunas, Laisvės Alėja, 66,
ANT PARDAVIMO.
Atsikreipta į draugijas, bet gal atrodo tas, kad Katalikų gi lietuvių klesoje pasakė'gra
-ietuvis Advokatas
Gruodžio 13 d., 1919 m.
Parsiduoda
grosernė
geroj
lietuvių
Vienybė
sudarė
komitetų
par
draugijos nutylėjo. Tad Drau
žių prakalbų apie lietuvių lite
M SO. LA SAliliE
apgyventoje viptoje biznis labai ge
' Lietuviu. Prekybos Bendrovei Amerikoje,
Gyvenimo Tai. Humbolat 97
rai eina, Pardavimo priežastis savi
gi j u Vienybė įr tuos $5.30 at davinėjimui Lietuvos Laisvės ratūrų.
Vakarais 8911 W. t l - n d Btraat
Bostou, Blass.
ninkas išvažiuoja ] kita miestą, jei
T«l. ąnckvaU 8948
Kuopos Koresp.
mokėjo ir dar ižde liko $16.85. paskolos bojuj, kuris jau pla*
Gerbiamieji:—
•
..*....
kas norėtu galima sykiu ir narna
CHICAGO, HsL.
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu:
Lapkričio 3 d., 1919 m., pa čiai varo darbų."
Tomistų Bendrovėm visas pristatytąsias perlaidas
A. Gedrimas,
Poliau rašo: "Diplomatams
sižadėjęs buvo atvažiuoti gerb.
RACINE. WIS.
Bankas išmokėjo. Pilna už perlaidų atskaitą Bankas
"T,
4840 So- W ^ d St.
Ghicago. "r,t' r
trūksta
gerų
norų."
Gerus
nonetrukus pristatys.
kuu. J. Laukaitis. Bet, aut ne
-*—
»#»^aa<#<a^»»a »»»»«—« »•»»
Tautos Fondo 79to skyriaus
Su pagarba,
laimės, pakviestas į Tarybų su rus Vietinis, turbūt, priskaito
Beaki. 8^3 So. AsJOaad BIT. WHms°,
FĄ^MA AKT PAKDAV1MO
(Parašas)
A.
Prųsas,
Direktorius,*
prie
susidėjimo
su
bolševikais,
116
Akrų
su
gerais
.
budinkais
ir
Telefonas Haymarkct 3844
Kalėdinįan
tondan
aukas
su
sivažiavimą, p a s mus neatva
mašinerijomis.
Kaina
$70.00
už
akrą.
>>
Julius B. Kaupas, Sekretorius.
žiavo. Padaryta apgarsinimai: kurie priešingi yra Lietuvos rinktas laike prakalbų 28 d.
Mane, savininką salite matyti ypatiįkai
Chicagoj iki 27 dienos iio niėDr-jų Vienybė ir už tuos už Laisvės Paskolai ir veikia Lie gruodžiu, 1919 m., aukavo se
Jeigu ir Tamsta nori įfr<|ita. pagelba suteikti savyskieius Lie
ną#io nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.
tuvos pragaiščiai. Po to rašo,
Bųsas gydytojas ir chirurgas
mokėjo $2.15.
N'edt'lioj per visą dietuj po Šiuo adre
tuvoje tai ^uojaus rašyk ant žemiau paduoto adiJttso įf gqu#4 pUSpecijaksW Moteriškų, Vyriškų
su:
I nas i n f o ^ u a c i j a s kaip pigausiai pasiųsti p i u i ^ s Lięjtų*0Ji.
Nutarta padėti po stiklu mie- kad, " renka žinias apie šmeižPo 5 dol.:
. .
!«5U AV. Uii t>|i«et
Va4kų ir visu a»ronį|>M «*Pi
A. Tvirbutas, D. Jackus, E .
>to suleiktr) dovanų.
Užmo tiUJ ant katalikų po dirbtuve^,
Chicago, 111.
Ofisai 3384 So. flla4stcd S t , c^ioago
Po 27 dienai įrašykite ant fanuos
gatves
ir
šokius."
Tai-gi
Ka
Telefonas Drover 8888
Karpavičius, A. Simanavičius,
kėta $1.40.
adrese:
,
VALANDAS; 10—11 r>to 2 ^ 8 po
J. ŽIEDAS.
Išgirdu*, kad prasidės Lietu- talikų Vienybės užduotis yra S. Jurgaitis ir A. Bukšnis (>
120 Treuiont Str.,
Boston, Mass.
pletu
7 - « vik. I f ė d ė l f t * * lihrm d.
•Hffl <$» 2
protestuoti
prieš
visokius
šmei-Mol
u»s pa*ki»lu, Dr-jų Vienybė
E d g o v o o d 111.
% *% «^ # * a-ann#* *»**-*»#*»* 3 »#*

Dr. C. Z Vezelis
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SERGĖKITE SAVO AKIS,

V, W. RUTKAUSKAS
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DR. A. A. ROTH,

Lithuaoian Sales Corporation

Pirmadieni*, sausis

DRAUGAS

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI!

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

L. Kaud. Kryžiaus 31 skvrius
ždriingai .'įčiuoja visiems, ku
CHICAGIEČIAI
PROTES
BRIDGEPORTfcčIŲ
DOMAI!
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
rie aukojo drabužių L. Raud.
TUOJA PRIEŠ AREŠ
Krvžiui.
Pirmadienis, sausis 26 d.,
TAVIMUS.
Pranešimas.
Sausio 10 d., š. m., (Vntran
Šv. Polikarpas, vysk. kank.
Šiuomi pranešame
Lietu pasiuntėme tiri dideli skryni.
Antradienis, sausis 27 d.,
Y. M. Ct A. auditorium^ anų.
viams tlirbantėms stock varDabar bus organizuojama
šv. J. K. (Auk.), v. d. Vitalis. vakarą įvyko
susirinkimas
dose kad Amalgamafed Mesrt moterys įr merginos,' kurios
Chicagoe įvairių
pažvalgu
Cutter 8 & Butcher Workmen apsiims megzti Lietuvos karei
žymesnių
žmonių.
Pirmininka
PLEČIASI INFLUENZOS
oi' Nortb America A. F. of L. viams šiltus bederins ir panvo
Miss
Jane
Adams.
Tarpe
EPIDEMIJA.
Lietuvių Lokalas 257 atidarė čiakas.
kalbėtojų buvo iv buvęs 1 lli-*
brandi ofisų pono A. Petrai
Skaitome laikraščiuose, gau
1,0 aus
Daugiau vis suserga, daugiau
i
gubernatorius E. F . čio rėal estate po numerių name laiškų " Lietuvos ir pa
miršta.
Dunne. •
3249 S. Halsted st. Gyvenan tys gerai supr* -tame, kad mū
Susirinkime buvo aptaria tieji ant Bridgeporto galite sų broliai, kaiHvmies su Lietu
Influenza ir plauėių liga mas rengiama^ mass-mitingas užmokėti mėnesinis duoklės vos priešais, kenčia šalti. Taimieste baisiai pažangiuoja ir Coliseume, kurs turįs įvykti no 4:(W) po pietų lig 7:00 va *gi inustj priedermė prisidėti
jiesnlaikoma. Kasdien vis dau vasario 8. Mass-mitingas ren kare. Pirmas susirinkimas į- prie tos kovos nors aukomis
giau žmonių suserga ir mirs-. giamas su tikslu užprotestuoti vyks seredoje sausio 28 d., 7:30 bei darbu, suteikti jiems aprėta. Pirmiau sveikumo komi- prieš neteišotus svetimšalių v. vak. ~p. Woodman -svet. ant dalo ir apautuvo. Tad visos
sijonierius
I)r.
Robertson deportavimus h* piliečių areš 33-cios i r Lime gat. Visi pri mergaitės ir moterys, į darbų!
skelbė raminančius praneši tavimus.
gulinti ir ne prigulinti prie
L. Baud. Krvžiaus rėmėju
mus. Dabar jau jis nieko ne
Buvęs gubernatorius Dunne Unijos esate kviečiami atsi 31 skyr. valdyba:
sako. Tik imasi aštriausių kalbėdamas išreiškė pasipik lankyti.
V. Jodelis, pirm.,
priemonių, kad sulaikyti epi tinimą piliečių areštavimais, Kviečia Localas 257
P. Kuprionis, rast.
demijų.
kokie nesenai įvyko ChieagoJonas P. Parkauskas rast.
je
parėdžius
valstijiniam
pro
ofisas 4539 S. Marsfield
WEST SIDE LIETUVIŲ
Labjausia paliestos trys warkurorui.
Aveime.
DOMAI.
dos.
•r

Influenza ir plauėių liga la
bjausia yra paliečiusi tris mie
sto v a r d a s : 6, 25 i r 7.
Laikotarpiu tarpe sausio 14
j r 24 d. 6 vvardoje susirgo
595 žmonės; 25 — 551 ir 7 wardoje 495 žmonės.
Be kitų vietų atkreipta doma i restoranus. Kai-kurie
neperšvariai palaikomi. Tas
prisideda prie ligų platinimo.
Pranešta miesto
majorui
kai-kuriems restoranams sus
penduoti leidimus ir apvalyti
butus.
Tas pat yra i r su kaikuriomis saldumynų dirbtuvėmis.

Policijos pareiga sugaudyti
intariamus prasižengėlius. Tad
vietojo sugaudyti juos pavie
niui, policija'atlieka " r e i d u s "
i r suareštuoja būrius žmonių.
Paskui iš anų pasirenka kalti
ninkus, gi nekaltuosius paliuosuoja.
Tokie nekaltų žmonių už
puldinėjimai ir areštavimai
nesutinka nei su valstijos, nei
šalies konstitucija. Toks poli
cijos pasielgimas reiškki jos
nupuolimą žemiausian laips
niu.

26
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Krutami
Paveiikslai
iš Lietuvos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiitniiiHi)

' BUS RODOMI
N

v*

ŠV. ANTANO PARAP. SVET.
Cicero, Illinois

Sausio 2 6 ir 27, 1920
Pradžia 7:30. vai. vakare.
Pamatysite Lietuvos Vald£<4, c/aivms,kariuomene, ir daug kitų dalykų, rodis

x

VYČIŲ DRAMOS RATE
LIO PAMOKOS.
Rytoj, t. y. sausio 27 d., 1920
m., McKinley Park svetainėj
įvyks Lietuvos Vyčių Cbicagos
Apskričio dramos ratelio pa
mokos.
Jos prasidės Lygiai 7:45 vai.
vakare.
Raštininkas.
IŠ BRIGHTON PARK.

Lietuvių Kareivių Susivie
nijimo Amerikoj 7 kuopa turės
susirinkimą sausio 27 d., P.
Jaukščio salėje, 2158 \V. 23rd
gat. Prasidės 7:30 vai. vaka
re.
Visi nariai ir nepriklausan
tieji prie organizacijos lietu?
viai nuoširdžiai kviečiami atei
ti šin susirinkimam Bus svar
stoma daug svarbių nepabaig
tų ir naujų reikalų, ypač ren
giamojo baliaus klausime.
Balius įvyks vasario 14, d.
7tb Kegiment Armory.
J. Paskacimas, rast.

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija

\A

a

B

fl

B

REIKALAUJA
Reikalingos moterys suvirs 1G
metų amžiaus del lengvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe
nereikalingas. Darbas pastovus.
Fabrikas suimtomis užsidaro ant
piet.

Continental

Can

Co.,

5411 W. C5th Street

Inc.

Pirkt'jiai motor kariu t o liaus nenorės pirkti toki
karą kuri ranka užsukti.
Tokia .pačia poliey
gali
P h o n o g r a p h pirkėjiai pri
imti.

Katalikų Vienybės 6-tas sky
Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
rius turėjo extra susirinkimų
žiuojantį karą iki 63-eiai gatvei
nedėlioj,
sausio
18
d.,
jmrapiBuvęs gubernatorius kalbė-'
Motor Varoma — Nereikia ranka snkti.
(63rd & "Austin) karą iki Central
i
Gal bus pasaukta 1,000 slau- damas pažymėjo, jog jam te jos svetainėj.
PRANEŠIMAS.
avenue; paeikite du blokus i pietos.
Šita mašina- yra graži iš pažiūros. J o s t o n a s yra gražus
Apsvarsčius bėgančius rei
' gotojų.
kę patirti sumanymų, kad ne
malonus ir nereikia jos r a n k a sukti, k a s s u g a d i n a visa gra
kalus buvo užsiminta ir apie
Uibdarvbės Centro posėdis
žuma tono.
N
Sveikumo
komisijonierius apšviesti piliečiai ir svetimša
pardavinėjimą Lietuvos Lais bus ne nedėlioję, kaip praneš
Pr ta V
J u m s vfena iš šitų m a š i darbuojasi, kad iš ligoniniu liai su mūsų šalies pat vark yTiktai
$5
Iškalno.
*
/
*
vės Paskolos bouų\ Vienbalsiai ta subatiniame numervįe, o seJusu n a m u s jeigu esi k o š t u butų atleista nors 1,000 l į g o - | n m t u r ė t u b u t suju^indinami
mieris t'omnionuciiKli Kiliam Kolti|muijo<. Ū k u s i u s galinutarta sudaryti komitetų. !\o- redoje, sausio 28 d., 1920 m.,
nui Mokėti Mėnesiniais MokesčiaiK.
REIKALINGI LEIBERIAI.
nių slaugotojų mokinių. Jos krutančiais paveikslais.
mitetan
mėyo
sekantieji:
B.
Dievo Apveizdos mokykloje,
Dunne sakė, sutinkąs su toDel foundres, darbas pasto
reikalingos patarnauti
ser
Sic maži mėnesiniai mokesčiai pristatys j u m s gitą m o 
Jovaišas,
J.
Poška,
J.
Podžiuj
o
vai.
vakare.
Direktoriai.
\
Atsišaukite
kiuo
sumanymu.
Bet
su
sąly
YUBm
derniška p h o n o g r a p h kurio kaina prieinama k i e k v i e n a m .
gantiems privatiniuose
na
velis.
I*.
Kvietkus,
B.
AndreAtvažiuokite j bent viena iš m u š u Elietric Krautuvių o
muose. Tas turi but atlikta ga, kad tokias rengiamas pa liunas, J. Knčeris, J. J'etraitis,
Link Beit Co.
išgirsite j o s baisa.
i
rodas priverstinai turėtų lan
kuovoikiaūsia.
39 ta ir Stewart Ave.
kyti i r kai-kurie Cbicagos ir B. Nenartonis ir J. Mickeliuv«t
COMMONVVEALTH E D I S O N
^ |
nas.
Influenza siaučia ir kitur.
valstijos viešieji valdininkai.
E L E C T R I C SHOPJS 4340
Yaldybon
jmteko
sekantieji:
Influenzos epidemija išnauLEIBERIAI
iniiiiiiiinfiiiiiHHiiiniHiiiiiiJiiiimiiiiHE
jo visu smarkumu pakilo ne MIRĖ TURTINGAS BARZ pirm.—J. Mickeliunas, 4416 8.
Reikalingi
25,
pastovus
dar
Kichmoud st., rast.-—J. Kučetik Cbicagoje, bet ir kituose
DA SKUTIS.
bas. Apsišaukite:
ris, 4403 Ko. Mozart st., ižd.—
miestuose.
slIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIflIHIlIlIlIlIK
23čia
ir
Racine
Ave.
H. Jovaišas. 4449 So. Califor
Suse: o ir nuolato s dirbo.
I
LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS
5
I
Antai iš Madison, Wis., pra
ui, i ave.
nešama, kad tenai yra dvi li
Tuojau pasiuntėme laišką
Yjdumiestyj mirė barzdasgoninės ir abidvi jau kupinos
kutis E d g a r ' l ) . VVood, eidamas Lietuvos Misijai Xe\v Yorkan,
sergančių.
*~
»
Skiriamas Koperacijos Reikalams)
15 New Yorko pareina žinių, 66 metus. Sirgo vos kelias die prašydami instrukcijų ir įga
REIKALINGI.
NAUJAS GYDYMO BUDAS
kad tenai taippat baisiai ple nas. Ir ligi pat susirgimo dir liojimo.
Lietuvianis labai pravartu susipažinti su to laikraščio
Vyrai Tally sortuoti; filers t e a m s PERGALI
REUMATIZMĄ
ters ir paprasti leberial dirbti l u m b e r
J.
Enčeris,
rast.
čiasi influenza ir plaučių liga. bo.
s
yardoj; darbai geri p a s t o v u s ir geros E turiniu, ypač užsiimantiems prekyba ir pramonė ir tems
75<'. Dėžutė Dykai Kožnam Kentėtojui algos. Atsišaukite prie Lincoln Gatves
r kure interesuojasi tais dalykais.
Barzdaskutyklų jis užlaikė
Syracuae. N. V. tnjto išraatus iinujua budus vartų ir reikalaukite y a r d o s superingydymo reumatisiuo. Ift raportu, kurie HU- tendent.
IŠ TOWN_OF LAKE.
- Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.
APSKŲSTI 85 RADIKALAI. 35 metus. J a m vyko tas pel
mjžo nuo vartotojų *io valato y r a tikrai ntti.^titii. Net ir tokif. kurie buvo visai be vil
r.«l\\;M<l Hin«»> l.uniber Compaity
tie* ir neiSarydonu nei lokiais vaistais, .uuningas užsieni imas. Nes mir
Turime 1 ir 2 numer.
E
Chieago.
Jaus iravo dideli palengvinimą. J i s naikina 2481 S«i. I,imt.III Street.
Alumnai.
urie.acid
o
kalkinė
d
r
u
s
k
a
,
fHisAda
1
kraują,
Tarpe jų yra i r su lietuviško damas paliko nuosavybės ver
Išvalant visus ner«ikaliumiš dalykus iš Jiuo-'
E
*'DRAUGAS" PUBLISHING CO.,
1
išaus sistemos. Skaudėjimas, stivumns, sitpumis pavardėmis.
tės $250,000.
t i m a s visai prapuola.
= 1800 W. 46-th Street,
* Chicago, m.
«y»iynio budo lirado Ponus DelaAlumnų 1 kuopa vis veikia ir noS)it njai us j aužtikrina,
kad vaistas yra Keras, j i s
Tiek turto turint
galėjo
nori, kad kiekvienas k e n t ė t o j a s • ismėtfintŲ
Cook pavieto grand jury sveikas gyventi kur nuoša išvien visi darbuojas.
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
dykai 75c pakelj, k a d persitikrinti. Ponas
Delttno s a k o : "Kati ptiparodytl J u m s , kad
50
VYRŲ
Štai praeitame susirinkime Delano vaistas yra tikra paselba nuo reuma
apkaltino ir kriminaliam teis liai, šviežiame ore. Bet, ma
tizmo, nežiūrint kaip ilKai jis butu užsisto
Del fabriko darbo, mokant nuo
vėjęs ir kati nei jokie vaistai J u m s negelbė
mui apskundė 85 komunistų tyt, jam įgytų turtų buvo dar buvo svarstomi kuopos reika jo.
IIIIIIIMlItlIlMIlIlIllIlIlIliMIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIflf lllllllllllllflllfllllllllllliiniillf Itlllflllf
Aš J u m s prisiusiu pilną 75<- pake!) dykai.
$4.50
iki
$8.00
j
diena,
Darbas
pa
Jeigu
išliirpsi
šį
pranešimą
k
u
r
t
u
su
aavo
partijos Amerikoje narius už permaža. Norėjosi
ir adresu ir 1 Oi- už krasos persiunti
surinkti lai rimtai. Tėmykit, neužilgo pmąa v airr d epasiusi
man ypatiškai a d r e s u o d a m a s : stovus. Nėra baimės apie atleidi
alumnai
surengs
vakarų;
tas
suokalbiavimų šioj šalyj pa vis daugiau.
F. H. l>elano, 125JB Grlftin Square. 8 y t a euse, N. Y. Aš galiu prisiųsti tiktai vieną mą. A'tsišaukite tuojaus.
bus pagarsintas vėliau.
Pakelj a n t kiekvieno adreso."
kelti revoliucijų i r nuversti
šalies vyriausybe.
Sher\vin-Williams Co.
Laikraštis ' ' Šv. Kryžiaus
SPJAUDYTOJAI BAUDŽIA
Tarpe apkaltintųjų
figū
mokyklos žinios'* labai puikiai REIKALINGI 5 LEIBERIAI 116ta Str. & Stephenson Ave.
MI.
v
ruoja ir kelios lietuviškos pa
gyvuoja. Valio alumnai!
Paimkite karą No. 4
del Geležines Scrap Yardes.
vardės, kaip tai: Andrulis,
Po susirinkimo buvo išpildy Darbus ant lanko — mokėsime
Keikia saugoties spjaudyti
BaltuSkis, Balčunas, Kava ant šaligatvių arba viešose tas gražus programas. PrograGeriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pažto
52c už valanda, geriems pas
liauskas, Macbulaitis ir kt.
Ženklai (markės,),kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
vietose. Šiandie Cbicagoje vi man inėjo: Z. Navickiutė, gra toviems darbininkams.
50 MERGAIČIŲ.
Reiškia, jie prigulėjo prie si spjaudytojai aštriai perse žiai angliškai pakalbėjo (eloDel fabriko darbo; $16.00 j sa sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje^
komunistų-anarchistų partijos kiojami. Areštuojami, prista eution). Sereikaitė ir BaltosE. POPPER IRON CO.
vaite mokfnantės; $20 iki $23 nuo
ir l>endrai su kitais suokalbia tomi j teismus ir baudžiami. konaitė duetų puikiai padaina
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
3622 S. Western Avenue.
štukio dirbarit.
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
vo prieš šalies vyriausybę.
Ameuican Insulated Wire &
Kelios dešimtys žmonių nu vo. Z. Jurgučiutė solo padai
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
Cable Co.,
bausta po $1 pabaudos pra navo.
Iždinės stotyse.
PASITRIGUBINO BULVIŲ
954 W. 21sf Street.
Girdėjau, kad iš kitų koloni
eitų penktadienį. Tai mažiau
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
KAINA PER METUS.
sia bausmė Už tų prasižengi jų alumnai nešino, ar Centras
ANT PARDAVIMO
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
MERGAITES.
N
a
m
a
s
su
krautuve*
parsiduoda
s
u
fisutvertas ar ne; tai-gi žemiau
Madison, Wis., sausio 24.— mą. Augščiausia yra $5.
Parsiduoda po 25- centus už auksiną.
x t u r e s arba be. Labai gera v i e t a lie
Del
Puneh
Presų
Swedging
Ma
^Viseonsino valstijos prekių
Daugeliui bausmė yra be vra adresas Centro raštinin- tuvių a p g y v e n t a arti bažnyčios ir m o 
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
kyklos.
Parsiduoda
pigiai.
Apsišauki
šinų
Stalinio
Darbo
1 ninų divizija paskelbė, jog jokios reikšmės. Bet nesmagu kes. Ir ,;eigu reikalaujate kon te:
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiarae.
Boye
Needle
Co.
1
4
1
2
—
5
Ave.,
stitucijų.,
praneškite,
bus
su
per vienerius metus bulvių kai mai, tai kas kita kiekvienam.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
Chicago H e i g h t s , 111.
4343
Ravenswood
Ave.
mielu
noru
prisiųsta.
na trigubai padidėjo. Bulvių
retorių,
ANT PARDAVIMO
i
Raštininkės antrašas: Z.
augintojai farmeriai šiandie
Paryžius, sausio 25. — Tal
37 K a m b a r i u H o t e l i s
i
už bulves paimta dukart Hek, kininkams pareikalavus atsis Jurgaičiufe, 4637 So. Paulina Ineigų $300.00 j mėnesį.
Ant pardavimo
BIZNIERIAI GARSINKITĖS
kiek imdavę sausio mėnesiu tatydino Turkijos karės mi St.
Dry Goods Krautuvė, randa 7 Pigi456 Grand Str.
lc
99
Brooklyn, N. Y.
greit parsiduos.
D
R
A
U
.
G
E
.
1919 metais.
Alumnietė. B a r g e n a s1511
ni steris gen. Djenmal Pasba.
W. 4Tth St,

FederaI Electric Fonografai
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

PARSIDUODA

K. J. KRUŠINSKAS,

IIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIimiHIMIMIIIIIIHIIIIIUIIIIIIUIIIIIII

