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Valstiečiai sukilę Rumunijoje Trumpesnės Darbo Valandos

200,000 darbininkų 
streikuoja Anglijoj
Vokiečių spauda grūmoja 

talkininkams
RUMUNIJOJ SIAUČIA RE

VOLIUCIJA.

Bucharesto gatvėse veikia 
kulkosvaidžiai.

Vienna, sausio 29. — Iš Vn- 
garijos sostinės Budafiesto 
pranešama, jog Rumunijoj jrn- 
kilusi revoliucija. Revoliuci
ja Šiandie ten siaučia visoj Ša
lyj, kaip Rumunija yra ilga ir 
plati.

Valstiečiai sukilo visoj ša
lyj praeitų šeštadienį ir tai kii 
viena paskirta valanda.

Poliuosuoti iš tarnylMM ka- 
reviai surijtuųų* su valstie
čiais, pradėjo briauties į mies- 

*<a* ir mshvmė «n veikiančia 
kariuomene. Pasiliejo kraujo 
Manai.

Bmjharcste, anot drpcšos, 
per visų praeitų sekmadienį 
kovota miesto gatvėse. Pa- 
naudota kulkosvaidžiai.

Labai daugelis žmonių nu
žudyta, <lar daugiau* sužeista.

VOKIEČIAI GRŪMOJA 
TALKININKAMS.

BOLŠEVIKAI PRIIMA PA 
KVIETIMĄ KONFE 

RENCIJON.

AMERIKIEČIAI ATBLOŠKĖ' 
BOLŠEVIKUS

Audiminese
Sako, verčiau atnaujinti kare, 

kaip pasiduoti.
Jie tuo budu mano praplatinti 

savo propagandą.

Talkininkai pasekmingai gina 
pozicijas Archangelsko fronte.

Darbininkai nori 8 vai. 
dienoje.

New York. sausio 29.— Po 
kari- prie darin krizio prisi- 
•kilti dar viena- svarbu* 
daiktas. (vairiose darlio šako- 
*e organizuoti dnrbininkni, 
katrie diliui ilga* valanda-', 
reikalauja aštuonių darbo 
valandų dienoje.

šitas reikalavimas jau apė
mė kai-kiiria* dari*! šakas. 
Kai kurio- įstaigos Įuičio-. m-t 
dnrliininkains nereikalaujant, 
pravedė astuonias dnrlui va
landas. Gerinus gražumu da
bar. kaip {Miškui priverstinai.
8 vai. darbu paliečia audi- 

mines.

Pcrniai įimtų |>al>aigoje au- 
•liminini darbininkai turėjo 

1 konvencijų. Tarp** svarbesnių
jų nutarimų buvo — jmreika- 
laiiti 8 dnrlui valandų dieno
ja-

Tasai jų nutarimas karės 
metu ločiau buvo {mmiršta*. 
Ir tik dalau- apie anų išnaujo 
išgirsto. ku*MiM*t darianinkai 
tų nutarimų nusprendė pra- 
v«*sti gyveni man.

Fnited Tevtifes tt’orkers of 
Amerira pirmininkas John 
tiolileii pranešė. j«ig tos orga
nizacijos darbininkai (taigi 
audiminiai) nusprendė tų ni
urni tui inularvii Is* jokio stn-i- 
ko vimąj šalyj.

Užmokestis tokia pat.

Darbininkui savo reikalavi
me neprisimena užmokesti***. 
Golden sako, jog jie nori dirb
ti 8 valandas dienoje su tokia 
pat. kaip ikišiol. u žinok ėst i- 
mi.

Atmaina įvyksianti ateinan
čio vasario 3 dienų. Tų dienų 
visi tos organizacijos darbi-

ninkai. išdirbę S valandas, tuo 
juu« apleis dirbtuve*. Antry- 
tojaus ir vėl ateis jie kiekvie
nas prie savo darbų.

Tad nebus nei streiką nei 
kitko. Darbininkai savo nuta
rimų praves ramini knip nie
kur nieko.

Jei latkils kokie nesutikt
um!, tui juos |iake|s m* dar
bininkai. liet |iatys fabrikan
tai, kurie, rasi, mėgins |»asi- 
statyti prieš darbininkus. 

Nebus gerovės.
Kuprnntnrna. kadir ramiau

sias Ims dnrbininkų pasielgi
mas. lėčiau ji> visvien sukels 
audrų audeklų išdirbyrtėje. 
Ir iš to lengvai gali* pakilti 
krizis toje darbo šakoje. Ne 
visi juk darlalaviai norės su
tikti su tokiuo sauvalių darbi
ninkų pasielgimu.

Bet tai natūrali* daiktas. 
Senai dariai žmonės stovėjo 
ir darlmvosi už trumpesnes 
•tartai valnmlas. šiandie ja> 
matomi to darlmvimosi vai
siai. Žmogus ne visuomet ga
li būt vergas. Reikia jam ir 
atnibėo ir liuosesnių valandą.

ttandie darbo valandos
Amliminių dnriiininkų orga

nizacijos pirmininkas Golden 
sako, jog tnmi|ieanės darbo 
valandos daugiausia (talies šil
ko. medvilnės ir išdalinę vil
nos audimines.

Audeklų gaminimo indus
trija laitai prasiplatinusi Nau
jojoj Anglijoj. Ten yra pusė 
visos tos industrijos.

Šiandie ten kaikurioM dirb
tuvėse darbininkai dirba 
54 ligi 00 valandų savaitėje- 
Tad 48 valandos savaitėje, 
kaip dabar norima pravesti, 
suprantama, nemažai paliea 
fabrikantų kišenių*.

Archangelskas, sausio 29. - 
Praeitų sekmadienį Imlšcvikai 
dėjo |uistaiigns išmušti ameri
konų ir anglų kariuomenę iš 
užimtų |Mizicijų aplink Tulgns, 
|ml<*i lipę Dvina. pietrytnose 
mm Archangelsku.

Bet iMdševikiinis ne]mvyk<i 
atsiekti tas tikslas. Nor* jie 
buvo kur-kii- skaitlingesni. 
teeinu atblokšti -u dideliais 
nuostoliais.

Dešinėje upės pusėje ne- 
skaitlingas amerikonų pairo- 
liūs susidūrė *u priešininkų 
imtrolium ir |>a*tarųji atmušė* 
utgal.

Kairėje u|iės pusėj**, talki
ninkai sučiupo 150 liolševikų 
miške. Ne tik juos išblaškė, 
ta*t jų keliolikų |mėmė nelais
vėn.

Paimti nelaisvėn liolševikų 
kareiviui pasakoja, jog jie bu
vę pienavę gencralj atakų 
prieš talkininkus. Ir miške 
jų buvęs didelis šekit lies. Bet 
jie paklydę ir tuip pasiskirs
tę j neskaitlinguosius Imriiis.

Talkininkų žvalgai susekė, 
jog žymus skaitlius bolševikų 
sutraukta į apleistas talkinin
kų |M>zieijas. Jie iš ten arime 
tomis u|tšuudo kita* tuščias 
liozicija.-. manydami, knd ten 
yra priešininkas.
Bolševikai žudo gyventojus.

Iš Nlienkursko atta-gusieji 
talkininkų pusėn žmonės pasa
koja, jog aplink Nlienkurskų 
bolševikai skerdžia gyvento
jus. Miestų Khcnkurskų 
deginę.

Londonas, sausio 29.— Iš 
Stockliohno prnnešniiut. jog 
saloje Prince konferencijoje 
rusų Itolšcvikai dalyvaus. Jie 
j ten pasiųs savo atstovus.

Iš Gelsingforso pranešama, 
jog liolševikų valdžia Maskvo 
je svarstanti !•»> konferencijos 
klausimų.

baily Miiii korespondentas 
iš (ielsingfoiM. tuo žvilgsniu 
praneša.

“Skaitant naujausius bolše- 
vikų oficijalius pranešimus 
matosi, jog Itolšcvikai pasiųs 
savo atstovus salon I*rince ne 
tiek susitaikymo reika
lais. kaip tik nuosaviai agita
cijai. Nes tai geriausia proga 
jiems paskleisti bolževikizmo 
propagandą išilgai |tasuulio“.

I

Amzterdam, sausio 29. — 
Verčiau atnaujinti karę, kaip 
IKivcsti talkininkams žymų 
skaitlių Vokietijos prekybo* 
laivų, kokių jir reikalauja! -- 
šaukiu daugelis vokus-ių luik- 

, rnščių. kokie ėin tomis dieno
mis ujituri-ln.

I tuos laikraščius, silpninta-
TŪKSTANČIAI DARBININ- "M'- intakų daro prekylais lai

vų savininkai, katrie bus at- 
Mivinti ir neteks įrankio kon- 

! kuruoti prekylaijr su kitomis 
'šalimi*.

laikraščiai pažymi, knd te- 
Igu bus |M*rtraukta armisticija, 
tegu bus atnaujinta kari- vie
toje paėmimo prekybos laivų.

Nes toksai pasielgimas, anot 
tų laikraščių, sunaikins šalies 
valdžių ir suardys steigiamąjį 
susirinkimų.

Talkininkai nusprendė dalį 
pn-kylios laivų jaiimti andai 
atnaujinu* artnisticijų.

Vokiečiai kreipsis į ryta*.

Prof. Max W«*ber iš Henlel- 
liergti laikraštyj Frankfurter 
Zeitung rašo, jog ' <lal>artine 
nnt Vokietijos kritusi nepaini- (Ų Ldaų’ įvairiais reikalai 
ina dauginusia |wriiin nuo An- 
giij4*. 7 * ■ " ■
Mij Vokietijoj. Anglija dides
niam vokie«-ių pažeminimui ir prie taikos konferencijos sta- 
nncrnimlii iimiG **iw.lriaiKti| ■ ■- l

firietntmių. sako minėtas pro
fesorius.

“Jei talkininkai pripažins 
lenkų ar čekų politikųjcnri su
laužys musų teises, rašo prof. 
Weber, ariat jei mes būrime 
pavergti, tuomet Vokietijai ne 
liks kitokio išėjimo, kaip tik 
orientuoties toliau* j rytus, 
kur stovis, su Rusijos atgimi
mu, bus senasis stovis".

šiandie vokiečių idėja at
kreipta svarbiausia į savo ša
lies ekonominį stovį. Vokie
čiai prisilaiko savo senų rei- savo kolionijas, kurias karės 
kalavimų. Jie nori, iilant Ixn-|inetu prarado, 
kijo* dalis ir provincijos Alza- 
se ir Išimtine neliutų tu-siog.'nH-t vokiečių reikalavimai ga- 
atkirsta nuo Vokietijos, betylėjo būt pildytini. 
butų leista tų provincijų gy
ventojams nulialsuoti. kur jie 
nori prigulėti.

KŲ IŠEINA STREIKAN 
ANGLIJOJE.

200.000 jau streikuoja.

Belfast, sausio 29.—I*raėju- 
sj pirmadienį čia įvyko dide
lės darbininkų riaušės, kokių 
nebuvo nno karės pradžios. 
Policija turėjo smarkių susi
rėmimų su riaušininkais. Vis
gi šituos iUilaškė.

Riaušininkai užpuolė ir ak
menimis apmetė laikraščių n- 
fisų duris.

Londonas. sausio 29.—Aian- 
die Anglijoje streikuoja suvirs 
200/100 darbininkų. Pasako
jama, jog jier sekančia* 24 va
landas streikininkų skaitlius 
|mdvi gobės.

.Svarbiausia streiko priežas
tis — tui trumpesnės tlarlto 
valandos. Vienur darbininkai

i

NEUTRALE8 SALYS NORI 
DALYVAUTI TAIKOS 
KONFERENCIJOJE.

Paryžiui, sausio 29.— Neu
tralių valstybių atstovui čia 
ė«uė darbuota^ knd taikos 
konferencijon butų įleisti ir 
šitų šalių atstovai ir ton turi*- 
4P MPlI i*-

Šveicarijos prezidentas A-

i

yra opiniją vi- 4j<>r pranešė*, jog neutralėni* 
----  ' šalinis reikia turi-ti atstovu*

/ ; ---------- nuliu vmitnij jHizA-rniminui ir
reikalauja 40 valandų darbo, pavergimui imasi visokiausių 
atM V m 11/« Liltir Li«»L* <4 M įtari m n • • • •savaitėje, kitur kiek daugiau. 
Bet nedaugiau 44 valandų ta
raitėje. . *
Taika kol-Jcas nepramatoma, 

kadangi sutrumpinu* darbo 
valandas pertose įstaigose yra 
reikalinga įvesti reikalingi 
tam tikslui pertaisymai.

Tik vienam Belfaste strei
kuoja apie 100,060 darbinin
kų dėl trumpesnių tlarlto va
landų.

Londone streikuoja 18,000 
dėl didesnio užmokesčio.

Streikai prasideda ir pieti
nėj Valijoj.

Be kitko Anglijai grūmoja 
ir geležinkelių darbininkai 
gene raliu streiku.

Visa šalis apimama streiku.

LMtaM, mario 29.— Pas
taromis dienomis šiaurinėj 
Rusijoj pradėjo smarkiai veik
ti bolševikų kariuomenė prieš 
neskaitlingas talkininkų spė
kas. Bolševikai ypač sprau
džiasi prieš amerikonų ir ru
sų koliutnna*.

Dėl to spaudimo ameriko
nai su rusais buvo priversti 
apleisti miestų Klienkurskų 
kurį tuojau* užėmė* bolševikai.

Suprantama, jogei taikiniu-' BOLŽEVIKAI UŽĖMĖ KA- 
kų kariuomenių vadai šiauri
nėj Rusijoj pareikalavo pa- 
geibo*, ty. daugiau kariuome
nės, kad sulaikyti liolševikų 
veržimąsi pirmyn.

Shenkursk yra už 190 my-l 
lių nuo Archangelsko 
šone.

Kituomet liolševikai 
pagrūmoję, jog jie ten 
ninku* suvarysią į Baltąsias 
jure*. Rasi, dabar tuos savo 
grąriniiuus ir ima pildyti.

Šiaurinėj Rusijoj siaučia 
baisų* šalčiai. Amerikonai eu- 
žeistieji vežami rogėmis.

Talkininkų kareiviai visur

lo.
Tų reikalavimų paremia 

Skandinavijos šalys.
Sakoma, tuo tikslu buriąs 

•niauktas neutralių šalių at
stovų susirinkimas, kurin Im
sią* pakviestas ir prezidentas 
Vilsonas.

Mažesnė* kariavusios tautos 
išdaliea jau iMdenkintos. Kaip 
Belgijai, taip Serbijai leista 
turėti savo atstovu* keliose 
konferencijos komisijose.

mu-

Vokietija tnippat stovi už

— IVushington. sausio 
— Iš Arcliangelsko gauta 
nių. j“g amerikoniška kariuo
menė šiaurinėj Itusijoj yni ge
ram stovvj. Turi laimi imi- 
žus nuostolius.

29, 
«•

UŽDRAUS ATEIVYSTŲ j PO AUTOMOBILIUM ŽUVO 
PER 4 METUS. MERGINA.

Bet praėjo tie taikai, kuo- 
■ mei vokiečių reikaiavimai gn- 

ltMf aktiaivtimi, HIAIKIh* 
Vokietija *uklu|Ml*-ta ir turi 
{uisitenkinti tuo. ka* jai palie- 
karna.

PRANCŪZAI KIJEVE

Tą sumanymą, sako, paremia 
darbo organisad jos.

Paryžių*, sausio 29.— Iš 
Viennos pranešama, jog pran- 
cuzų ir rumunų kariuomenė 
vakar i nėjo Ukrainos soslinėn 
K i jevan.

■ "■ - ■ ■
W&zhington. sausio 29. — 

Žemesniojo kongreso buto im 
' 111 i gracijos komitetu* |mtvir- 
Įtino siimunynių. jog >u taiko*

Vakar puiri Michignn ava. 
ir 1(J gat. automobilius suva
žinėjo ir ant vieton užmušė 
Aunu Sluutari*. 2018 Ko. Beo
riu gat.

Šoferi* Alezander W. Fotz- 
kc suareštuota*. Jie yra auto-

imdaryinu visokia žmonių a-1 tnol'ilisus savininkas. Gyvena 
teivystė j Suv. Valstija* turi. I"’ num. 2017 \\alton gat. 

i Imt užilrausta |ier sekančiu* j 
1 keturis metu*.

Immignieijos komitete yni 
9 narini. 7 Imlsavo už uždrnu- 
dimų. gi 2 prieš.

Pasnkojamn. jog tų suma
nymų stipriai |Miremiu orga
nizuota* darbu*. Kenai yra ži
nomu. kad už immigracijo* 
nepaprastų suvaržymų nuolat 
etovi Amerikos Darlio F«lc- 
racijos viršininkai.

Fotzke mėgino prasilenkti 
su kitu pri<*šais atvažiuojan
čiu automobiliu. Staiga pasu
ko. automobiliu* spruko ant 
šaligatvio ir užmušė* praei
nančių merginą.

AIRIAI SAVO VEIKIA.

Bsrtyna*, *au*io 29.—Čia

BERNBTORFF TAIKOS 
K0NFERENUU0N.

buvo 
talki-

pietų

RĖŠ UOSTĄ.

Copenhsgen. sausio 29. — 
Vokiečių Isdševikai visai neti
kėtai užpuolė IVilhelmsliaven 

‘miestų ir uostų. įveikė Hberto 
valdžios kareivius ir užėmė 
vinis viešuosius bustus ir 
bankas.

Po šito bolševikų teismui 
pavesta teisti ir žudyti viri 
suimti jų priešininkai.

Pertraukta* *usinešinuis ge
ležinkeliais su AVilheltnsha- 
ven.

z k . i
- ė ■

_____ * a 

į__________ J

Londonas, sausio 29.—Shm- , 
feineriai vis dar Įinrlnineu- ■ 
tuo ja ir organizuoja nesenai 
Itaskelbtai Airijos respublikai , 
pntvarkymą.

Anglijos vyriausybė j tą j 
sinn-feinerių veikimą šaltai j 
atsineša ir nekliudo. N irtais 4
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iš Lietuviu Amba 
sados Paryžiuje.

jiegoms susilpnėjus, Troc
kį*- pasinaudojo tuomi, ir 
prapbdino komunizmų unt 
kitų žemių su pageliu savo 
raudonosios gvardijos. Toji 
juu briuujusi j Lenkiją ir 
užėmė dalį Lietuvos.

Vokiečiai mum* Lietuvo
je neleido suorganizuoti sa
vo kariuoini-nės, dėlto mes 
ilulur priklausome nuo bol
ševikų malonės.

Bolševizmas panėši į vap- 
sų lizdą: kiekviena* vr.lm 
In* jame daro kų nori, jei 
tik ni-juireinu į kelių karei- 
viems-vapsonut, t. y. raudo
najai gvanlijai. Bet (msiro- 
džius priešui iš lauko visas 
lizdu 
ti.
Gal m* -u visomis p. Ro- 

•cnlinumo 
luino sutiki!. Im-I reikia pri]>a- 
žmti, knd jos yra naujos A- 
merikni ir išreiškia mintis 
.-viesiiu* žmoguli*, žiūrėjusio j 
dalyku* iš arti. Pusėtinai įsi- 
įritinus i p. Roseuliaunio uuo- 

apie Itolšoviltizmų ga
lima jo*** atrakti <iu sunkiai 
nutaikomu, beveik priešingu 
kits kitam dalyku. Ik-I dnbur 
me* lik (atiduodame jo nuomo
ne*, taip kaip išreikštos įtek
mingame Neu Yorko dienraš
tyje. n< iii:«iy<iaiui reikalo kri-įtiksiąs yra pasveikinti kurdi- 
t ik imti jas.

iikylri ginti* ir gil

nuomonėinii gnb'

i

privatinis Arkivy*kii|»o pasi- 
kitlbėjimas su žymiausiais A- 
merikos katalikais duos Wilso- 
mii penktos dalies Amerikos 
gyventojų paramų.

Popelius šito patarnavimu 
\Vilsonui negali (atdaryti tani- 
tikru ofieijaltu ajilinkinši'iu. 
ims-Tautų Sąjunga yra |s>liti- 
ko* reikalas, o į ]>a*auliniu* 
(silitikos reikalus ftv. Tėvas 
nenori i vid t i savo autoriteto. 
Kai|>o žmogus, kuriam rupi 
žmonių giminės gerovė, jis )iš
naudoja jam prieinamas |>ado- 
rias priemones, kad gerų daig
ią sustiprintų, kad sumnžintų 
kliūtis, galinčias kilti iš asme
ninių ar tautinių priežasčių.

Tarptautiniai popežiaus 
vargai.

Av. Tėvas dirba, kad |>alcng- 
viutų tarptautiuių reikalų sut- 
varkymų.Tuom tarpu yra žmo
nių, darančių popežiui (minių. 
Prieš įstosiant į karę Italija 
191.*>m. išreikalavo iš Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos, kad to*

MUSy MOKYKLŲ REI 
KALKIS.

Binghamtoniečiai, 
Vyrat

spaudui 
žinių, ku-

nuomom •*

Lietuvių mnliusado* atva
žiavimas j Par>*žių naudingu* 
ne vieniem* lietuviam*. Jo* 
nary* ir nžrubi-žinių mus «la 
ljdcų vice-minislras, Ros«-n 
baum’as, atvažiavus į Pran- 
eimjų, talkininkų 
suteikė reikalingi] 
rių ji neturė jo.

P. Bosenbauiuo
apie bolševikus |>adu<Mla “Neu 
Vork Times”, 25 sausio, 1919 
m. Tos nuonionė.i yra šitokio*: 

Pasaulis klysta mintyda
ma, kad Uusijos lailševi- 
kizmns yra viena didelė <>r 
ganiutcijif. apimanti tų pln 
čių šalį. Yru priešingai. 
Kiekviena Kusi jo* dali*, net 
kiekviena* kaimo* turi vi*i- 
ikų neprigulmyl<\- ir laisve. 

‘Bolševikų jiega yra tame, 
kad kiekvieno miesto ir kui
no gyventojų dauguma pri
ėmė bolševikų |tažiura*. Tos 
pažiuro* yrn komunistiška* 
soeijalizmMi-. Iki šiol buvo 
kova neturinčių su turin
čiais, ncturiraių buvo iluu- 
giau negu turinčių. Delio 
užėjus daugumos vuldžml 
turintieji neteko nuosavy- 
Ma.

- Kaliai- :qii<- bolševikų 
žiaurumu* arini terorų yri. 
perdėtos, ne* jie vis-gi re
miasi dauguma. Bet yra ir 
tiesos tose knllm*e, ne* Imi- 
Ževikiškoji dauguma voru 
vrtriu mažumų priimti jo* 
teikiamų tvarkų, vienume 
nė* ir salininkų turtų skai
tydami savo turtu. Tamsu
mas ir melą* Im*I*v
vikų nuomon -m* plisti.

Kita bolševikų jiega jra 
raudonoji jų gvardija. Ta 
nėra visuomenė- aitui ja. liet 
tat via a-uvniiii* Trockii 
įranki*, kurinouii jis naudo
jasi, kaip kitų*) k llomo- 
iniperatoriui naudojosi jiit 
turiniais kareiviais.

Pats Trockis yra didelei 
valios žmogus, tikra* reali* 
tas, visai n«'ži orintis doro* 
savo tiksluose ir priemonė- 
s*. Jis, kaip Birmarkis. žūk 
ko nori ir moka naudoti* 

; , aplinkybėmis. Jis žinojo, 
Inraanisnių galina i-

Nedėliojo, l!» sausio. 1919 iii.. 
7 vai. vakare Biugiuuntono 
lietuviui susirinko savo sre- 
tainėje prie ('linton str. Pir- 
mininknvu vietiuis kielsmas'. 
kun. Ktizimierli* Ambrazaitis. 
l'rakallMi* laikė jis ir daugeli* 
|s,liiiškų veikėjų iš pirmojo 
apskričiu.

Viso surinkimu tikslas bu
vo užreikšti protestų prieš 
lenkų ir Isilšfvikų |Mi*ikesini- 
mų užgriebti Lietuvų. Pažy
mėtina. kml surinkime daly
vavo ir aoeijalistni lietuviai. 
•Jie pirmutiniai ir kuoaiškiuu- 
siai |s-ikė Isilševikų jiriemo- 
n<>* ir npaėjiino budus.

Su*i rink i nui* padarė rvzoliu 
ei jų. meldžiančių Suvienytų 
Vulstijų Vyriausylię suvuldv- 
li lenkų imperijaliznių ir ap
saugoti iJetuvų iš po svetimo 
jungu. B<*zoliueija nusiųsta 
prezidentui U'ilsonui.

Aitų žinių Imtumo galėjų 
padėti tarp kon-sĮsmilinrijų. 
Is-t jų dulame tarp redakci
jų- |Ht*lalių. iie* aurint iš- 
teikšti |uigu riių Bingiinmto- 
nicėiam* už gerų darini gerui 
pniiarytų. Jie ta* lik užprotes
tavo prieš svetimtaučių |m*i- 
kėsiniuių (atvergti Lietuvų, 
liet mokėjo į tų dalykų įtrauk
ti vietiniu* amerikiečius, ku
rie viaų atsitikimų labai gra- 
.'ini apra’ė :-»vu laikraštyje 
■•|tiuglinmtoiil,ri ss”.‘2ti sausio 
I9l!t iii. Nori tume, kud ir ki 
te- lietui ių kolonijos pūdan
ti] panašiai, jei kurio- dar 
lelteru nepadariusio-.
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vienuolių davė mums čia, iš
eivijoje. mokyklos typų. kuris 
I ajjgina ir sustiprina dvi musų 
dvasios didžiausi brangenybi, 

1 būtent katnlikyMv ir lietuvyi- 
,<ę-

Viena* iš žymesnių mu*ų 
lauto* pedagogų, kun. M. Gus
taiti*. pabuvę* Amerikoje ir 
prisižiurėjų* musų inolyk- 
loma, .-ugryžę* j Lietuvų Mok
slo Draugijos suvažiavime 
skaitė referatų apie tai, kau 
mokykla, vedamoji seserų lie- 
turaiėių vienuolių yra labiau
siai lietuvių tautai tinkama ir 
pageidaujama. Nenuostabu, 
kad paskui reformatas M. Y- 
ča*, Chicagoje ftv. Kazimiero 
vienuolijoje atsilankęs, prašė 

|*v*erų Kazimicrieėių siųsti j 
į Lietuvų kad ir kelios dešimtie 
seserų mokytojų. Žinoma, 
Kazimicrietės tik Uctuvoje, 
ant tautiškos dirvos ir savo 
sųlygose gali* išauginti ide
ali mokyklos tvpų. Čia jos 
turi taikintiee prie Amerikos 
sųlygų ir reikalavunų. Bet 

j faktas yru. kml KnziiniericČii] 
Į dvasiu ir idealai — yra bran
gų* virai mu*ų tautai ir kml 

į joms lemtu putapti svarbiau
siomis ir naudingiausiomis 
inuM] juunųjų kartų švietėjo- 

. mis ir auklėtojomis.
K. F. K.

ŽVIRBLIO LIZDELIS.
Diktatoriaus manifestas.

Aš. žvirblių respublikos dik
tatorių*, Vanagas Pirmasis, 
apgarsinu visiems savo res
publikos piliečiams, kad juos 
visu* dar likusius gyvus la
bai myliu. Nenuilstamai rū
pindamasis tvarkos išlaikymu 
ir žvirblių visuomenės gerove 
šių metų žiemų perkeliu į pa
vasarį ir vasarų. Aito dekreto 
išpildymas prigulės nuo žvirb
lių pilietiško susipratimo ir 
taip-gi nuo mano nuožiūros. 
Duota mieste Karklynas Didy
sis metais nuo žvirblių ir va
nagų sąjungos įkūrimo penk
taisiais.

Direktorius Vanagas I
Didysis.

Nesenai p. Demokratas ei- 
1 lėje savo straipsnelių prirodi- 
Inėjo reikalingumų sveiko* ap- 
Įšvietos ir gerų mokyklų, no
rint užtikrinti ir apsnngoli lie
tuvių tautai tikrų laisvų.

Man norėtųsi unt visų |s>no 
Demokrato išvcilžiojinių pa
statyti taškų ir pasakyti, kad 
tokios pageidaujamos mokyk
los jau pradėta musų tautoje 
steigti: tai tautiškai - katali
kiškos mokyklos, vedamos lie
tuvaičių ’Sv. Kazimiero scae- 
rų-

Tikrai jiageiduujiuuu musų 
mokyklų typo negnlėjo mums 
duoti nei Lenkijos poniškoji 
tvarka, nei eurų biurokratiš
koji valdžia, nei juo lubinu 
vokiečių niilitaristų priespau
da.

Musų draugijos: “Saulė”, 
“Žiburys” ir “Rytas” žymiai 
prisiartino prie klausimo iš
rišimo. kudn padėjo (Ninuitu* 
musų tautinei mokyklai, kud 
ir su |H*rdidclini* svetimai* 

‘priemaišai*. Bet šito* draugi 
jos negulėjo išauklėti gerų 
mokyklų. "Saulė* kursu* 
įmigdavo ne vien katalikui, 
bet ir “pirmeiviai”, o ir ka
talikai nebuvo priruošti prie 
katalikiško vaikų išauklėjimą

Kaip ne keista — bet rei
kia pripažinti, kad prie to 
pageidaujamo musų tautai 
mokyklų typo bene arčiausiai 
buvo prieita čia, išeivijoje. 
Triūsas, pasišventimas, ištver
mė a. a. kun. Staniukyno ir 
prakilnių lietuvaičių seserų

RED. ATSAKYMAI.

e
A

Autorini riliiĮ "Dnji otriai n*- 
>»ulolo” ii Chirago HtighU.

Neesi imt talpinti, kol Tomistą 
' neprisiųsi *avn tikros pavardė* ir 

adreso.

I

GruouAio mėnesyje, rašydami 
apie \Vilsono sentikius su Av. 
Tėvu, mes tvirtinome, kml po- 
|režiaus atstovą* ni-at važi uos 
pasveikinti kardinolo Giblsm- 
s’o, jei Suvienytu Valstijų 
Prezidentas neupsiluiiky* Va
tikane. Po tu mų* rašymo Pre
zidentas nukeliavo į llymų. |>a- 
simatė su Benediktu XV. šian
dien Av. Tėvo atstovas, arki
vyskupas Bonaventūra Ceretti, 
jun yra Amerikoje.

Delegato atvykimas.

Jis j Nėr Yorkų atvažiavo 
ncdiMioje. 19 sausio •irnmn* su

i profesorium Kuderick'u Me 
. l'Zuelieii, umerikieėiu. Tas yra 
Arkivy*kii|H> Ceretti aekreto- 

' riuiu.
i Nesenai |>u*kirtasis Neu 
I Yorko arkivyskupas, I*. .1.
Ilaves. su savo pagelbininkais, 
su žyminis (Numuliečiaia kata
likais nuvyko pasitikti ftv. Tė
vo atstovų. Ncw Yorko uosto
viršininkas, Tlimnas K. lluslt.i 
put- nuvedė juo.- ant (irieplnu-* 
|(M u M j t.- įlipo t laivų lji]>- p.i/;el. tų pu karei pmluiyii pu- 
land, kuriuoiui buvo aiMiž.iiivęs p-žiui nemalonumų. Minėto- 
\ršayskii|ias Cetelti. Įsius tiys viešjiatijos lųistėnie

Ofiuijidis jo atvažiavimo,*r su Italija padalė slaptų su- 
I tartį. Prezidentui U'ilsonui 
atvažiavus į Europų. Italijos 
karalius nelaukė svečio atva- 
žiuojunt j Rymų, tik |>ats pir
mutinis nubėgo pasitikti j Pa
ryžių. Tas ajMtėjuuus augštyn 
kojom j uis ta t ė taqitautiiiius į- 
pračius.Italijos karalius tų pa
darė, norėtlamoa, kad IVilsonuu 
nevažiuotų į Rymų ir nebūtų 
]<* popelių. Tačiau* WiUo- 
nas nenorėjo atatvti |msauTio 
augštyn kojomis, į Rymų nu
važiavo, su Benediktu XV iš
sikalbėjo.

ftv. Tėvu AVilsonicnei dova
nojo Guido Reni’o paveikslų. 
Reni skaitosi tarp didžiausių 
(tasaulyje artistų. Anglų kai
lius žmonės labiausiai mėgsta 
jo paveikslus, dėlto jie jų di
dumų ir supirko. Bet vienas iš 
geriausių G. Renio paveikslų, 
ftv. Petro prikalimas prie 
Kryžmus, yra Vatikano, ftv. 
Petro bažnyčioje.

ftv. Iriu nedavė U ilsome- 
nei patj originalį paveikslų, 
nes gerbia italų tautos notų, 
kad didžiųjų jo* anų artistų 
veikalai nebūtų išvežti iš tėv)*- 
nės. Bot Vatikane yra geriau
sia pasaulyje mozaikinių pa
veikslų dirlituvė. To* dirbtu
vės artistai koletų metų dirbo, 
kol iš mažų įvairios s|>aivos 
akmenaičių sustatė Guido Be
nio jiaveikslo kopijų. Ta kopi
ja yra taip pat brangi, kaip 
originala*. bet ji šįmet už- 
Imigta daryti. <icito italai nie
ko neturi prie* jo* išvežimų 
kitur.

Paveikslas r<„lo, kad Rymo 
valdžios tarnui |uruiųj| popie
žių šv. Petrų pastatė augštyn 
kojom ir prikalė prie kryžiau*. 
Kadangi paveikslo gamintoja*. 
Guido Reni, mirė 1642 ns*iais, 
kadangi to |iaveikslo kopija 
pradf-ta dnryti prieš Ameri
kai įstojant į kar?, o pabaigta 
Prezidentui besirengiant j En- 
ro|ių. tai aišku, kad popežiu* 
tuomi paveikslu nedavė nie
kam nei kokio priekaištą Be
nedikta* XV dovanojo tų pa- 
vcitalų Wil«onienei dėlto, kad 
lai buvo puskutinia ir geriau
sias popežiau* dirbtuvė* vm- 
kala*.

Kada Viktoro. Emanuelio 
tomai tuiitujv

«
gerai. .Ii* yra pilnos vilčių liet 

| per susitvarkymo js-rijodą, jei 
i valstijos, miestai ir miesteliai 
ilnlrnr pradės viešuosius dar
bus, kad suteikti darbo, kurio 
trukumas gali a(mircikšti per 
visų susitvarkymo jierijodų.

Taigi jis ir ragina šalies 
ilnrbininkus panaudoti savo in- 
tekmę jų a)>ielinkėee, kad tuo
jau pradėti darbų prie mo-

uolų Giljlsms'ų, susiluukusj 
SU pietų vyskujuiviino. Nema
žiau svarbus yrn ir antrasis 
tikslas atsimokėti Amerikai už 
mandagumų, kurį padarė jos 
Prezidentas ftv. Tėvui. Arki
vyskupas Ceretti yra pirmu
tinis kardinolo P. Gasparri'o 
jutgelbininkas. Tat reiškia, kad 
jis Ryme turi labai augštų vie
tų.

Vaisingi darbai.

Augštirji Bažnyčios asme
nys, brangindami ir pildydami 
mandagumo reikalavimu*, 
draugi* atlieka ir stambių nau
dingų darbų. Tai-gi ir arkivya- 
kujsj Ceretti atvažiavimas j 
Aiucrikų neliks vienu tik man
dagumo darbu.

Popelius neturi slaptų tik
slų, dėlto neveda slaptos dij*- 
louuttijos. Bet nevedant slap
tos diplomatijos dar nėra rei
kalo klegėte klegėti apie kiek
vieno savo žingsnio tikslus. 
Nei Av. Tėvo, nei jo atstovai 
neturi samdytos spaudos rekla
muojančio* juos. Nei nenamdy- 
tui iš įsitikinimo mylinčiai juos 
sjuiudai jie nesigiria savo pie
nai*. Kaita tie pienai įvyksta, 
trnla juos pamatome, nors jų 
įkūnytojai t.vli.

Žinant, kad popežiaus at
stovas neviui dėl mandagumo 
via atvažiavo, visgi užeina 
noras patirti, kų ji* via veiks. 
Kasdieni niems Bažnyčios or- 
gunizarijos reikalam* užtenka 
imprastojo delegato, arluvys- 
kiųio Bonznno. gyvenančio 
tVnsIiingtone. Arkivyskupą* 
Ceretti prisilies prie nejmpras- 
t*,i šio imki* reikalų, kurių įkū
nijimas daug priklauso nuo A- 
menko*.

Toki* šiandienis nepapras
tas didelis reikalas yra Tautų 
Sujungs. Jos įkūnijimas dnil
giausiai priklauso nuo Ameri
kos. \Vilsona* neabejotinai tos 
Sujungus nori, bet \Vil*onu 
darbo pasekniinguma# priklau
so uuo visuomenės pritarimo. 
Bevrik |ieiikta dalis Amerikos 
gyventųjų yra katalikai. Tar
pe 19 milijonų katalikų Ameri
koje yra visokių žmonių: vieni 
pritaria VVilsonui ir Tautų Sų- 
jnngai, kili uepasitikėdami žiu
ri j tai.

Arkivyskupas Ceretti, Ima-

ręstų darbų ir geriau išpildė 
negu karaliaus tarnai, tai po 
pežins ir dovanojo tų reikalų 
gerbiamam svečiai. Tai ir vi
ską sąryšis tarp dovanos ir po
litikos.

PRAŠO DARBININKŲ 
PAGELBOS.

Darbo sekretorius prašo dar
bininku Darelbos statant mies-'

“ Panaudokite savo intėkmę 
į miesto tėvus, jūsų išrinktuo
sius ir kitus miesto vnldibin- 
kus. kad tuojau pradėti staty
ti municipalius ir miesto |m- 
taisyinus”. Taip atsiliepia 
Darix> Departamentu* j visos 
šalies darbininkus.

W. B. \Vilson. Darbo Sek
retorius nesiliijo sąlygų, kurios 
(vyžta laike susitvarkymo peri- 
jodo. Jis tiki, kad viskas išds

besiu, kelių, kanalų, ir kitų pa
našių dalykų. Tokie darbai 
yra kiekvienam naudingi, gali 
būti lengvai pasiekianti ir su
teikia daugiausiai progos visų 
Idesų darbininkams.

Ties Lake gat ir Wabaah 
are. anų dienų siautė didelio 
gaisras. Padaryta 25,000 doL 
nuostolių. 2 gaisrininku 
žeista.

ĮMM

I

maisto kad 
Miid 

K

liardmidamaa kaino* Ar- 
• .'ooipiiny šviežių mėsų 
viri jiaduohj priiža*-

kuomet pinu t ui ko " ni-p*j>r*»ti atsili
kimai” |iavyxdin kaip nesenai karuti 
epidemija I (janiška Inflnetua. Štai iš
liko* aurinktot per Arruuur <'ompan> 
parodo kad per iia epidemija pirkimą* 
šviežio inr** nukrito 25 nuošimčiu*.

GEOSERNINKAI TURI 
APSISAUGOTL

Kun. Pr. Būtys.

Kodėl Armour Negali 
Nustatyti Mėsos Kainas

YRA žmonis* dalykas, kad gyvulių daslatymas mainosi kiekvienų dienų 
ir sntyg to ir kaino* nustatomos. Bet N Z RA taip suprantamas da
lykas, kad reikalavimas šviežio* mėto* taip baisiai mainytųsi ir 

kad sulyg tos svarbos, kaina gauta imt Armour ir Company snlyg to 
siūbuot usi.

Kuomet mėta yra nata va |iUntc. ji 
tuojau* yra iititinėjanm j Armour įta
rius. kurie moliu*! apie 400 micatų. Ai
tą mėta yra simičiania neparvinota di
lo skyriau* manasrri* gavę* šitą nu- 
tnorandą kirk kainuoja *Hu tuma. Tuo
met ji* turi gerai upriutiiliuMi. kad Im
tu uždarbi* ir' kad khu ucunakriauatn- 
-lia turi jt pankoli atdarame mariom- 
kortu *u kilai* pakuotojaia ir vietiniai* 
1 Minia įėjai*. Jia taip pat turi liaus 
neamaguntt:. dri |>ermainų ore ir kitų 
dalykų.

priatatima* paai<ianj laimi tuliku*, tise 
inH įlautfiautia šaunama žuvie* ir 
|«ukttie«>o*. ariu ten |»»i •< vietinių 
pilkėjų itnuiMtoa ivu-žia mėsa — iš ši
tų rim; pni-žutėiij reikia pritirti dano 
tKtmaeiimi.1.

Skyriau* tuaueii-riai i i»u<«nct turi -• 
nm yra rrikalaujama nuo Ju kad kiek
viena savaitė u»ką iAjanlaoti ką aplai- 
k > ir tat dane kartų priveržia parduoti 
imliau tu«u kaštą*.

Atpingu kai-kurb* 
produktai. B-t ne visi groser- 
ainkai nori prisitaikinti prie 
to atpigimo. Jie }>oeenovei 
ima nugštas kaina* ir išnau
doja žmones.

Daugelis tokių gToscrninkų 
dnbar saukiami teisman. Val
džia prieš tokius turi įnagį.

Mauto tvarkymas šalyje via 
dar veikia ir reikia jo laiky- 
tie*. Už žmonių išnaudojimų

Nrpapraataa ihdrlia karkti*, arija di
dėja tniecoa kuriu, užverčia taku* kad

Jeigu Mttutlkn* liūtų ištnrtulot, tai 
ru»m*i 
luoor 
brreik 
čių.

Ii šitų paduotų takių gali įkaityto- 
jai apiyšti. kad Armour ir Campauy 
iiH-kuomrt negali matutyti mė*na kai-
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Lietuviai Amerikoje.
LEECBURG. PA.

Liet. Vyčių Pittsb. Apskri
čio susivažiavimas jvyk* va
sario 2, 1919 m.. Homesteud. 
Pa.. Av. Petro ir Povylo po- 
bnžnytinėje svetainėje, lėtą vn 
landą vakare.

Visi atstovai kuopų yni 
užkvivčituni atsilankyt, n<-» y- 
ra svarini* susiv,..'.iavimrs.

L V. 1‘. Apskr. rast..
A. Ančiutė.

■ i ■ ■ ■ ■■ i , ..............
| Sausio 19 d. Tauto* Fondo
112 skyrius bažnytinėje svetai
nėje laikė susirinkimą. Su-

! virinkime buvo išdalinti Tau- 
įtos Fondo lnpelini - paliudiji- 
mni tiem*, kurie aukojo au
kas nuo pradžios karės iki 
šiam laikui: pirma sušelpiniui 
nuo karė* nukentėjusių lietu
vių ir dabar Lietnvo* laisvė* 
reikalam*. Skyriaus raštinin
kas Nutraukę* į krūvą, prane
šė kas ir kiek kada aukojo. 
Paskui pasakė gražią prakal
bėt svečias, p. P. Jakaiti*, iš 
\Vorccsterio, Aiass upie au- nėję, sausio 14 <1., 1919 m. 
kas Paskui dar kalbėjo mo
šų gerb. klelionas kun. Pet- atidarė susirinkimą, kun. F 
raiti*,

Kunigą* Petraitis įsipasako
jo daug indomių žinių, ka* ka
talikų yra nui-eikta ir kas yra 
veikiama. Pa|m*akojo taip-gi 
indomių žinių iš Tarybos po
sėdžio New Yorko, kuris at*i- 

1 buvo sausio 16 d.
Musų kolonijoj auka* Lietu-

Šis mažas miesteli*, gulin
tis už šešių mylių nuo E. Vun I 
dergrift, Pa., kuriame randasi i 
nedidelio būrelis lietuvių. Ola; 
gyvuoja viena lietuvių drau
gija- vardu Lietuvos Sūnų, 
ne* dauguma beturiu priklau
so, prie EAVandergrift’o kata
likiškų draugijų, k. L: Av. 
Jurgio, Av. Kazimiero ir S. U 
R. K. A. 133-čio* kp. Leedi- 
burgas yra mažai kam žino
mas. nes laikrnščinose neteko 
patėmyti, nei jokio* žinutė* iš 
jo padangė* bei lietuvių vei
kimo. Reikia pažymėti, knd 
ir lx*echburge vra susipratu
sių lietuvių nors ir maža* bū
relis. Kaip kitų kolonijų lie
tuviai neužmiršo atiduoti Ka
lėdų dovanų savo tėvynei, taip 
ir leechhurgiečiai

Painformanis Tautos Fon- 
do 108 sk. valdvltai, pasidar-' 
Imvo p. B. Vrreneckns, kur*' 
parinko liukų eidamas p* Ba-lvo* laisvė* reikalam* vis dnr 
mus tar|>e savo kolonijos gero- teb<-laukia ir tai stambios. An- imskulinį Katalikų Vtanybė* 
valios lietuvių. Surinko (ES (ai. Aušros Vartų draugija aa-Į Centro susirinkimą )m*irod<’*. 
dolierius.

Aukojo:
Po 10 dol.: B. Verencckas. J. 

Šileikis, L. Petroka, J. Petro
ką.

Po 5 dol.: J. Meidus. X 
Kvietkus, B. Blekis, K. Kazn- 
la, X Leitanas 3 dol.

Pinigus perdavė 108 sky
riau* valdybai. Geistina bu
tų, kad P. B. Verenecka* va-! 
rytų tą prakilnų darbą ir to
liau, platindamas apėvietą ir 
katalikišką spaudą tarpe savo 
kolonijos lietuvių; ragintų re<n 
ti katalikiška* įstaiga* ir orga 
■i—Rij—, platinti katalikių 
kas laikraščia* ir knygas, ne* 
skaitymą* gerų knygų ir lai- 
kraščių atveda žmones ant tik
ro kelta ir parodo visa* klai
das, kuria* papildo būdami 
tamsybėje. '

Visiem* aukotojam* ir ge
ros valio* lietuviams, taip-gi 
p. V. Vcreneckui, tariame 
nuoširdų ačių.

T. F. IM sk. Valdyba.

Į VU susirinkime, 1 
sausio 7 <1., paaukojo iš iždo 
100 doL, Hv. Onos moterių ir 
merginų draugija metiniame 
susi rinkime, kuris atsibuvo 8 
d. sausio, paaukojo taipgi 100 
dol. Gi švento Pranciškaus 
vyrų ir moterių draugija meti
niame susirinkime sausio 19 
<L girdėjau, |>aaukojo net .*>00 
dolierių.

Tokiu budu dabar musų 
Tautos Fondo skyrius, kaip 
pranešė paštininkas, turi su
rinkęs suvirs trys tūkstančiu* 
dolierių. Tai kaip pasirodė 
Atitolta mala lietuvių koAuri- 
>1

Nuu pradžios susitvėriino 
Tautos Fondo skyriaus, sulig 
raštininko pranešimo, Atliolio 
lietuviai yra suaukoję virš 
5,000 dol.

Bravo Atholio lietuviai.
k. g.

PROTOKOLAS.

li d. PHuųjų Birivi- 
kuopa laikė metini

tarta nemažai svarbių dalykų. 
Raritų metų valdyt* išdavė 
raportus, iš kurių pasirodė, 
kad praeitais metai* beveik 
nei —|ifrideog*"" narių skai
čius. Tas parodo, kad praei
tai metai* kuopa kaip ir pir- 
ariainka* mažai dainavom. Šį
met valdyba pasižadėjo dau
giau pasidarbuoti. Valdyba 
paliko ta pati. ty. pirm. — J. 
Jesinskas, pirm. pag. — A. 
Tamošiūnienė, nut. rašt. — P. 
Paliulis, fin. rašt — B. ilar 
kaičiutė, Ižd. Ant. Vociekau* 
ka*.

Iš svarbesnių nutarimų ver
ti pažymėjimo: apvaikščioti 
blaivybės savaitę 2 d. insario. 
Toj* dienoje viri blaivininkai 
prieis išpažintin ir prie fiv. 
Komunijoa. Taip-gi tą dieną 
bos surengi n* prakalbo*. Nu
tarta pakviesti už kalbėtoju* 
gerti, kun. R. Baurusaitį ir 
vietinį kleboną, kun. Petraitį. I 
kurie plačiai išdėstys blaivy
bę. *

Vasario 5 d. yra rengiama* | 
vakare*. Bu* sulošta* gražus 
eoiknUto; “Ko mirtis, hrt pi-

kn, uždari’ smarinkimą, knn. 
F. Kemėšis atkalbėjo maldą. 

Pirm. — M. Mažeika, 
Rašt — Pr. Zdankus.•

KURO ADMINISTRACIJOS 
DARBO BIURAS PA

LAIKOMAS.

Suv. Valstijų Kuro Admi 
nistracijo* D.itlsi Biurą* įeik* 
pakol Heliu* u. įmigtos taiko* 
tarybos.

Sutarčia, |>nskelbtąja
|u3 <L, 1918 m., ilsi dartiuii.kų 
reikalai, surišti su anglių ku

siniu, pavesta pilusi jurisdikci-' 
jai Kuro Admiiii*trntorinii*. 
Toji sutarti* buvo laidaryta, 
sutinkant Dariu Sekretoriui ir 
Amerikos mninicrių unijai. Su
tartyje yra indėta išlygų, su
lig kurios nesutikimuos tnrp 
darlalavių ir dnrbininkų, daly
kas turi Imti pavestas Kuto 
Administrarijai unlutimii nus
pręsti, liet darbo nestalslyti.

ICHknliuųjt mintum
uHm'. mhm»k«■*!!*, %nkAr«l> n**-

linija u** 
l»r. <«r«K M. CJImmt, 

51 m s<». Mitruan M.

Katalikų Vienybė* Centro, 
mėnesinio sttairinkimo, laikyto 
Dievo Apveizdos par. svotai- I

1) Pirmininkas M. Mažeik-i'
T? *

Kemėšis atkalbėjo maldą.
2) Protokolai iš praeitų su

sirinkimų (gruodžio 10 ir 17 
d. 1918 m.) ir priimti su ma
žu pataisymu.

3) Aiškinta apie visuomv-l 
aiškus kursus. Nors jie buri.Į 
pavesti L. D. K. Chicago* Ap 
skričio Iškalbos luivinimo.-i | 
Rateliui jvykdinti, tri-inti |wr

laikytame' knd Katalikų Vieni lui įkti |
• tZ v ,«**.-■ wa»L* iVvt «■

PHILADELPHIA, PA.

fiv. Kazimiero parapijos pa- 
rapijonai turi du nubudimu. 
ItaaMai palaidojo a. a. kun. 
fiedrydj, gi dabar neteko 
gerb. kun. Zimblta. kuris liko 
nukeltas fiv. Jurgio parapijon 
j Portb Riehmond'ų, vieton 
mirusio kun. fiedvydžio. Gerb. 
kun. Zimblys musų parapijoj 
išbuvo apie aštuonis metus. 
Av. Kazimiero parapija labai 
apgailestauja netekus dide
lio ir nenuilstančio veikėjo. 
Jo prakilnų* darbai niekados 
neišdil* iš musų minčių. 
Kiek ji* užšalusių širdžių už
degė Dievosflieile, kiek sušel
pė našlaičių ir pavargėlių, tai 
sunku butų ir suskaityti.

Linkime tat gerb. kun. Žirn
eliui nenuilstančiai liarbnotie* 
Av. Jurgio parapijoj Dievo 
garbei ir žmonių gerovei.

Vystanti lakelė.

"VYČIO” SPAUSTUVE 
BUS.

"Vyčio” spaustuvės reikalu

“Vyčio spaustuvės reikalais 
lankysiuos j kuopas:

Sausio 30 d. pa* 4-tą kp. 
Dįevo Apvaizdos par., Chtaa-

Vasario 2 d. pas 79 kp. 
Detroit, Midi.;

Vaasno 5 d. pu25kp.de-

rus turi’* dhlcsnį pasisekimą. 
Ta* ir (mduryta.

4) Apie *|>»tuzdiniiiią kon
stitucijos “Drauge”. Mutn* 
Mažeika aiškino, kad kalbė
jęs su profn kun. Bučiu. 
“Draugo”, redaktoriumi, ta
me reikale ir kun. Bučy* pa
reikalavo angliško vertimo 
konstitucijos, su kuria galėtų 
kreipties prie arkivyskupo da
lei gavimo fialaiminimo orgn- 
nizacijai ir paskui galėtų at- 
spuasdinti sykiu *n konstitu
cija. Tuomet M. Mažeika 
kreipėri .prie lrnn. Ig. Alba- 
viriau* kaulink angliško teks
to. Kun. Albaviriu* prižadė
jo pat* kun. l*r. Bučiui pri
statyti.

5) Apie kalbėtojus: J ui. 
Kaupą ir J. Karosą. L įleki.- 
paaiškino, kad jie tiktai trum- 
|miu laikui atsilankė Cltica- 
gosi; pasakė vieną-kitą pra- 
kalia/, liet maršruto nebuvo 
galima surengti.

6) Raportų iš pirmu sky
riam išdavė L liekis. Nie
ko taip ypatingo nenuveikta. 
Tauto* Fondas per Laisvės 
8avaitę surinkta liri $6^00. 
Visokie kiti nžsiėmimai iki 
šiol trukdė veikimą Kat Vie
nybei.

7. Ita|x>rtą iš antro skyriau* 
išdavė J. Mockus. Skyrių* 
anga ir veikia. Ciceroje per 
Laito*!-* Savaitę Tauto* Fon- 
dan surinkta $.%3(Nl. Aukos 
dar vi* plaukia.

8. Apakaitliuota, kad įki
štai Cliiragoje Tauto* Fomtan 
|wr laiisvė* Savaitę yra su
rinkta suviri ą35.<MMl Kiuna-| 
nvta. vtanhalsini ir cntuzias-j 
tiška! išnešta, kad Cbicagoje 
iki Av. Kazimiero dieno* (ko
vos 4 d.) būtinai surinkti T. 
Fondon tiek, kiek per seimą 
buvo ;>a*kirta visai .Umrikui, 
ty. Pa tarta, kad sekau-
tin stuirinkiiiuui atstovai ir at
stovė* utrivežtų visokiu* su
manymus, kaip iki $50,000 
lengviausiai ir greičiausiai ga
lima butų pririirti.

9) Tartasi, kari Centro sky
riam* padirbtų pakvitavimų 
knygele*. Ta* atidėta iki se
kamojo susirinkimo. .

10) Nutarta atspausti laiš
kus, dėl inteligentų: vienus 
kviečiančias juo* j susirinki- 
■MM M f— - — *—n-- : 1•> lUlulI puMDnU? JK3V1I 4

ANT PARDAVIMO
yra |>rią<’i*w*a parduntl rišli ? 

OivnintO murini narną au « Icaai* 
baitala, nimbrnUtir, tleklron Mr|r*a. 

ir viri kiti ftaKymat unt Akmr» 
ilr-eB. I l»h«tean nuo Garfteld llulvaiu 
Atatfiautall*

*tar> W Murphr* 
tm Lxian<t Ava

ANT U XX imi-. ATitllV-
•u tiekta t»xr AtttaatrtMUs. n* 
alB>M»». l a ls*wta*MtUu» Ir MMAMi
•Iri usi. Ftlbda

bbs'ža Url b«tuviu AtMAaUknr 
lUtŲAun |IM« sdlkinilltatų M'klsBt Iu AB* 
rr*u:

J. X.« !:><*• KuirraM Ate,

i 
I

ALEX MASALSKIS 

niiAitonirs
Muturto rr»- 
hortu* Atlie
ka v i n o Ir l • • 
lalrirrfUYVM ten- 
plKianttal. Tu
rtu myo tearti* 
l>čnu» ir auto- 
mobiliu*

Tk'pri didta
D? 4nl| 
pat; n UtrhaMn

PIRKITE KARES TAUPY
M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.),

*»•***•»*•»*««•»(**•»•••»»•»*»•»«*•****«• MM

Musu Taupymo Skyriuj. Vaults ir Porcign Ezch&nge skyriuose bus atdari da 
bar nuo 9 išryto iki 9 vakare.

Mus .ipgvaita paskutiniame metė taip pakilo, kad pasidarė negalimas daiktas 
mus klijentus aprūpinti nuo 7 iki 9 vai. vakare. Taigi nusprendėme laikyti mus 
banką atdarą visą subatos dieną, kad musų atsiemėjams suteiktume geresnę piatar- 
naviiną ir kad apsaugotume nuo susigrūdimo, kokis paprastai būdavo subatos vaka
rais.

Tikimėsi. kad mus klijentai pasinaudos sumainymu banko valandų ir ateis at
likti savo reikalus dieną.

PEOPLES E BARK
ASHLAND AVENUE, Kampas 47-ios Gatves

S'

3307 AUBURN AVE.
Tvlaohoaaa Dravar «1M 

........................ -—Į l

V.W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

Veda IIUm ToiamaoM
UidmHatyl:

•• w. wa»uik'GTo> smiorr
kambario

Tol Centrai M? S 
ntiro. nnt eriicoporto 

ZNM SO. MOltOAS KTlUCSn 
Tol Tardo "M

Urrmlma*. »1t W. SSrd Bk 
Tol. Tardo !•«!

■11. u

iimiiiiiiiimnmnmnmriumiNmmHM 
e.Mtd M> So. Aabtaad lUv. ChKas* 

T»lctotta* lUjrtnorktl ĮUI 

DR. A. A. ROTH, 
Ituma tlJrtfJu tr -hiru.-ru

Fp- iMIiMu Uvtrrilku. VjrUkv 
Vaikų tr r U y rbriaiUig turu

• tr»u. MM So >UXc4 m.. Chtasso 
Trtofonaa Itrovvr »«»l 

VAUAN1K.S: 1»—11 ryto S—S po 
ploty 1—i rok. Nrdrl lomia 10—IS S.

Parduodamas 16 uncų buteliuose

Klauskite BTANttl.AN. Neimkite nieko kita. ■

NTANOLAX mii |Nii>kivinėjnHm* į m-* vi»us vaisti
ninku*. Jeigu ju-u vaistininko* neturi tni parašykite 
mum* o mes tuojau* jam <ln*«uly*im*-.

Didžiausia Valstlilnc Batika už Vldurmiezčlo

DR.M.HERZMAN
d m szroa

Oanl UKinrtaau Uaoams e* n 
Mn kale* l«tma nrsytajaa «•*• 
nvsA* ir AKUtaiua.

Otes tr LaOuvtartM.- IMS V. 
IN* «U SMSU rus SL ■-i-

PRADĖSITE SIRGTI
Vionn* išdidžiausių lietų yra tni Prictiara*. I*a*i 

*nugi'kite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jum* (Ktgelbėti ant nekuriu laiko la*t rezultatai nekuo- 
jiiet nebus geri. Tiktai vienus vaistas yru kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gnnitos budu rei
kia prašalinti nereikalingu* dalyku* i? viduriu, jeigu 
m- lai prietvara* yra rezultatu.

Prigellūkite gamtai Vartojant

STANOLAX
dėl Prietoaroi

Tai pasekmingiunria* vaistas Absoliutiškai no|n- 
vojingas. N‘e|»ali<*kn skausmu |m> vartojimui. Stnnolnv 
i ra uespalvtMitas, nekvepiantis mineralini* aliejus kuri*
yra laimi švunis. Jis savo tlarlui atlieka nekni|m |uiprn«- 
ta* vaistas Ih-1 kaifai iiiorliatii*ka> lubrikniita* ku*,. 
greitai *uju<liiui ju*u viduriu* ir nereikalingus dalyku* 
išvaro.

STANDARD OI L COMPANY
910 SO. M1CH1GAN AVE. CHICAGO

JU IOOM.IS A. klBALlIMt U, KtatSriAI H \»AI
A» Išimt Kl*av twr 1 laM’i*. ti>wl*lm**r« Nlvrli* l-teru f.H 'S- 

■u> nr itin>a».» |iil»r!l>>. aanU*n>>lt»aa Kiaub- inkam N-a- 'I •* 
.balota unaleilnua «im> suar. Ir bmou nuMOlra • Utie k M4

s*.m Vlnnr Makojau sm pac-'l—a na»i*»U, Ma viaola Aanul. 
kol ir vi rt>b»a<|. kai nlakur aa«a*au aatn sveikatai eaf»l*wa

net tos* uartakilaaaa Kalutama MM, Bmm--. Kraus. val»to- 
>a. Narvatima. Inkstu ir Kaumaiuuue cvSamaa. tat ra »u»arl,Kw<r 
w«nMna r,<t««l*a t*rad'h> matu, *Uvaa »(*<«*»« sU|tW*i. «»rai dtrtM 
K r.u>oa MMvair Nartai «»<■ a«i*ml StrMi lakatai atM*mo Km-
in.tiamu *raa. ko. 4iv«llu Orbeka4r n> krutina. Vidurių r/llum. 

vadavau kaa ak-
" Į-.»--v->s pa.

i
.

4
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Iš BRICHTON PARKO.KATALIKIŠKOS ŠVENTES

-Yra tai Ohicagoa

COFFEE

nmp«i- 
moteris

Kapitalas 
$200000.00

Perviršius

$25,000.00

MOTERYS NENORI DALY 
VAUTI POLITIKOJE.

DUODA 1.000 DOL. Už VY 
RO SUGRĄŽINIMĄ.

REIKALINGĄ ŠIMTAI 
DARBININKŲ.

PUIKIAI PATAIKĖ TRYS 
PUSBERNIAI.

GAVO LIGI GYVOS GAL 
VOS KALĖJIMĄ.

.. $16,75495 

.. 288,556.89 
. 418.661.63
. 600.079.07

.. 765,523.56 

.. 945,789.40 
$1,003,850.08

A. T. BIELSKIS BROS. 
5315 So. AshUnd Ave^ CUcago, DL

SUTRUMPINA DARBO 
VALANDA8.

Viešųjų darbų deputy komi- 
sijonierius Burkhardt prime
nu jogei šimtai darbininkų 
yra reikalinga gatvių ir gat-

Perkelkite savo pinigus j Universal Statė Banką. 
Jeigu laikote kur kitur, tai palikit mums savo knygu
tę, o męs pinigus perkelsime—tomistai nereikės gaišti 
nuo darbo. Nelauk ilgiau, padaryk tą šiandien.

DRAUGO" ŠERININKŲ 
SUSIRINKIMAS.Trečiadienis. Sausis 29. d. 

sšv. Pronrišl u- Sid.-z.
Ketvirtadienis, Sausis 30 d 

Ąi. Maitina,

Pantarųjam posėdvj (.’liica- 
gn* miesto tarsim (Nutarė re
zoliucijų. knd vyriausybė vi
rau paleidžiamus iė tarnytai* 
kareiviu* ir jurininku* a|imo- 
kėtų non> šešiems mėnesiam*.

Didžiuliui paleistų kareivių 
ne tuojau* gauna dnrlią ir to
dėl kai|Mi tokiem* pinigui rei
kalingi gyvenimo pradžiai. 
• Rezoliucija pasiųsta kongre- 

Mn. Kongreue ir be to tuo pu
riu rriknln (teduota liiliua.

Šiandien 29 dieną, i. m , 7:30 
vakare, bus metinis "Drau 
go" šėrtmnku susirinkimas 
ši. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, Towu of Lake (kampas 
4G ir Wood gal.)

Visi "Draugo" šėrininkai 
yra kviečiami susirinkimam 
Kiekvienas su salimi būtinai 
turi turėti paliudijimą, kad 
yra šėrininkas. Kitaip svetai
nėn nebus įleidžiami.

Nereikia pamiršti jog susi 
rinkimas prasidės lygiai 7:301 
vakare.

UNIVERSAL STATĖ BANK 
3252 S. Halsted St, ’ŽT Chicago 
BASKO VALA*no««: Kavltru nuo • voL ryto OU I <il po pto- 
l’l. Nubalo! no<> » ut. r, u, u,4 12 1*1,. t uštoko ir Kabotos ro
kam- UU »laluatlri

Nerrdoj, sausio 22 .A, 1918 
iii., j vyko I- Vyčių &-t<N> kuo- 
l*<- savaitini* susirinkimą*. 
Narių siisiriukiiiuiii atsilan
kė skaitlingai. Pndokoln* ne
buvo skaitytu*. tik buvo ke
letu svarbių svarstymų. Yįmi- 
tingai kaulink inkaro, kuria
me l«. Vyčių 4-ta kuiųio* lik
toriui ketinu mum* ralošti 
veikalų. Nuturiu užkviesti

• ■-linui upie ,i»i.is«i uiiil<-nų pi 
■ liečiu, kurio- turėtų regi- 
tiuotii*- ir rinl imu metu lošti

Įšiltai i.
!t« t it jų li-ų m-i |*>ni šilu 

tų lu-didi liiuju |H>litikoje i,- 
ii'-lnd-iiojii.

Tad dnlmr prieš | m vasari
niu- rinkimu- sulragisčių va
dovė- nusprendė vibokini* 
prieinamai* budai* šaukti mo- 
tori* prie n-girt raibuosi ir 
bnlravimo.

Tam tikslui jo* n-ngs susi- 
rinkimus. skatins (a-r laikraš
čio*. | m mindo- "initving pik 
•■erių’’ teatru* ir tt.

Bet vargini jo* atsiek* sa
vo sumanymų. Nes yrn mote
rių. kurni* vra gero* motino*, 
žmonos ir seserys. Jų uždavi
niai m- politika. Imt (Ntvyzdin- 
ga* M-iiiiininkiivimu- 
kelių auklėjimas.

Politika dnžniniisia 
eina Ih- purvų. Gera 
m nori susitepti Ini* purvais.

Mik. Levis lieti. 2748 W. 
16 gat.. nuėjusi naminių rei
kalų teisman pranešė. jog jo« 
vyra* jų pametęs ir ra kita ku
kta "gHIŽIUtlėle" gyvenąs 
Nev Yorkr. -

Teisme jinai pasiūlė l.tttft 
dol. kilo vienam (mliemonui. 
Imm nukeliautų Nm- Verkim, 
suareštuotų jos vyrą ir pnr- 
vežtų <*liicagon.

Matyt, jis bu* |Hirgalientn> 
ir ta* tų siūlomų pinigų. Ne
kaltinamus už. (miin-limų ir 
nedavimą šeimynai užtaiki tuo.

Mrs. la-uis Pinti Imi du 
vaiku.

kimi). Yra kiliui markių •tulikų 
aptariami. Taip-gi gerbiama* 
**V,vri<>" nslnktoriua alvažiuiai su 
apauatuvė* reikalai*. Svarbu, 
kad visi nariai apie tų dalykų ži
notų ir užmanymų paremtų. Tai
gi viana meldžiame j susirinki- 
mų pribūti punktoališkai 8 vai.

A. F. An^atliaa*. rail.

TEATRAS IR BALIUS 
parengta* Liet. Vyčių 13 kp„ 
ncdėlioj. vasario (Ėda)' 2. 
1919, NcIkmiI Hali svet„ 48-t«is 
ir So. Hottorc gat. Pradžia 6 
vai. vakare.

Bu* lošta* v«ė|uttas ‘•Pilio
rius Klero Dugne", trijų vėtra
utų drama.

Visi tėinykit suimto* numerį.
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