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Nuo Redakcijos.

Belfastą
Priimama trejų metų karės 

laivyno programa.
Vienai ii jų buvo mokslo 

mMJos galva.

Glasgowe pakilusios streiki 
ninku riaušes

Suvienytos Valstijos gaminas 
didelį kares laivyną

VISKAS ATRODO, KAIP 
VOKIETIJOJ PRIEŠ 

REVOLIUCIJĄ.

NETEISINGAI APKALTIN
TI AMERIKONIŠKI 

KAREIVIAI.

Niekai nežino, kų atneš ryto
jui.

Paryžiuje ne amerikonai už
puldinėja žmones.

Paryžiui, vns. I. — Andai 
vietos prancūzų laikraščiuose 
Imvo jindėta visa eilė žmogžu
dysčių ir visokių piktadarys- 
čių, atliktų patinai Paryžiuje 
ir jo apylinkėse.

Imikrašėiai šaltai pažymė
jo, jog tai vis esą* ameriko
niški/ karai vi ų ilnrlms. Nes 
didžiuliui piktadarių, kairu* 
Imvo suimti ir suimami, esą 
amerikoniškų kareivių unifor
mose. m 11^,1 r-

Bet jai ištirinejinių dabar 
imsirodė. jogui amerikoniški 
kareiviai tim liūdit bjauriai

Londonas, vn*. L—Telegra
mos iš Belfasto praneša, jog 
ten laitui inteinpta* storis. Vi
si mieste darbininkui strei
kuoja. Iš virako tik tiek su
prantam*. jog ten turi** įvyk
ti kokios nors netikėto* per- 
versmė*. Viskas ten atrodo 
taip, kaip kituomrt Vokieti- 

. joj prieš revoliuciją.
I<aikrasti* Mail gavo žinių, 

jog miesto valilžių jiaėnięs sa
vo rankom stmktetekų ko
mitetas. City Imli yra tikrus 
miesto vuldžio* rankose. Brt 
darbininkai tnm tikslui turi 
kitą svetainę — Artinaus’ Imli j tineiliami. 

luistą.
Prieš streikininkų komitetą . ....

kaip snkonm.telegramuose, bejį- ~ pnmeuzų njm-
Icbų (Itontų j. kūne dnžnui ap
sitaiso amerikoniškų kareivių 
uniformomis ir atlikinėja vi
sokius užpuolimus, plėšimus.
- Dabar patyV virtos prancū

zų laikraščiai tų klaidų patai
so.

Amerikoniškų kareivių ap
kaltinimas. su|trantama. tavo 
sukėlęs <li<leles sensacijas. Bet 
pasirodė, jog tas apkaltinimus 
yra melas ir piktų žmonių 
dar piktesnis sugalvojiiiuts.

Washington. va-. 1. Dė- 
. dė Namas ginkluojasi. Tui 
‘daro, kad a|alniusti savo šalį 
! nuo galinai priešininku užpuo
limo ateityje.

Zvinc-mojo kongreso Imto 
kuras laivyno reikalų komite- 

• Uis priėmė trejų metų pro- 
i gramą. Tas raiškiu, kad Suv. 
Valstijos per tris sekančius 
metus (msiganiin- milžiniškų 
laivynų, tinkamų lokiai dide
lei respublikai, kokio yru ši 
šalis.

Tam tikslui skirintiiti dideliI 
pinigai.

Be to. militiirinis kongreso 
komitetas nusprendė, kad |ai 

i karas Nuv. Vnlstijos (uratų 
5OO.(MMt nuoliitinės kariuome
nės. •

Visuotino militarinio Invini- 
mo bilius taipimt teduotas 
kongresui.

WashingtO!>. vn-. I. 
kar čionai papildyta trilyj*.’- 
žmogžiiiIrstė. Motini PlenNint 
vienuose *|*rtaim*ntiniuos<* 
namuose atraMn nužudyti ki 
luti T. T. \Voiig. Kinijos 
mokslo misijos šioj šalyj gal 
va. ir C. H. Hsir au B>*n Hm 
Wu. Pii-tanioju buvo stmlcn 
Iii George W*shinglon univer
sitete.

Paskutini* kartu jie visi 
trys gyvi Imvo matomi lik 
praeitų uiitrudienį. Juo- visti- 
nužinlvt u- atrado kitas *«• Im
ties universiteto Miidvtiln.- ki 
mis. .Ii- atėjo juo- aplankyti.I
Kndaitgi j barškinimus durys liet vnrkę. kokia 
nebuvo atidaromo.-, jis įlindo 
|a*r langų ir viduje atrado 
baisios tragedijos pasekmės.

Visi trys buvo nušauti. 
Kaikurie kamlinriuosv daiktai 
Imvo išvartyti.

Policija spėju. jogvi šita 
trilypė žmogžudystė at*tik ne- 
turėsianti kokių nors tarp
tautinių nnotikių.

Kinijos imsi miliny sies val
dininkai irgi neguli duoti jo
kių imaiškteinių. nes nieko ne-

Va-

Paryžių, va*. 1. — I .n i k ras
ti* Kelio ik Paris praneša, jog 
išilgai upės Itliine talkininkai 
paliksią milijonų kareivių, 
kol nvbu* padaryt* galutina 
taika.

Vyriausio* tarytais utilitari
niu komitetas tnini|Hi laiku 
aptars. kiek katra Salia turas

j.o , laikyti ten savo kareivių.
i..Kiek žinotini. Atiinrikn

kepurės turi vaikščioti ir ]tats 
policijos viršininkas. fiitas 
nuolankiai maldauju* kotnite- 
tu, idant policijai duotų pa- 
gvihų palaikyti gatvėse raiks- 
lingų tWkų.

Anądien Belfasto portmri*- 
teris viešai padėkojo streiki- 
ninku komitetui, kad Šis leido 
kniso* bustų kiek nors a|išvie- 
sti su elektrilcp.

Streikininkų komitetas te
čiau nettžgina darbininkam* 
dirbti tokių darbų, katrie tu
ri sąryšį su namų apšildymu 
ir maisto |mgaininimu. Šiaip 
mieste sustabdyti visokiausi 
darbai.

Kas indominusin, jog prie 
streikininkų prisideda ir iš tar 
nvlais |miiuosnoli kareivini ir 
jurininkai.

Streikai savo keliu pintimi
si |mi Angliją. Antai Glosgotrejlš Berlyno, Im* to. pran«*šama>

Pasinalė. kml jie nėra ko- i
kie tai Idogadariai. Visas dar-! Kiek žinoma. Amerika ten 

turės m* ihugiau. knip tik 1<I 
divizijų. Aiatidie Pareinyj y- 
ra 15 divizijų amerikoniškos 
kariuomenės. Brt 5 divizijos 
Imlmidžio inoii. Imsią |Mtliuo- 
suotos.

Illiine pimpiu, suprantama, 
<laugiausi« kariuomenės turės 
ĮMlaikyti Prancūzija. Nes tai 
jo* ten-gyvi reikalai.

tnr.

Coblenz. Vokietija,
UI.--Kaip sužinota, Vokietija 
Šiandie namie neturi dauginu 
kariuomeuiK. kaip tik 5tNŲNiU.

sausio

PoRcija' ravii* keliu darimn- 

jnsi susekti piktadariu*.

ŽUVO 6.166 ANGLŲ LA
KŪNAI.

Londonas, vau. 1. — Angli
ja karas metu nivo lakūnų 
korpuse turėjo tokius nuosto
lius:

Žuvo 6.156 lakūnai: sužeista 

7,245; pranyko 3,128 (ėia teei
na ir nelaisvtei); internuota

H4.

MINU SUDEGINO 
SAVAŽUDĮ.

KAREIVIAI NUPASAKOJA 
STEBĖTINUS DAIK

TUS.
Jų komitetas su skundais kė

liausius Washingtonan.

New York. v to. I. Tratu 
puriu .Motigo|i;i į- Praucuzijo- 
viti parkeliavo -kaitliiigiis bu 
ry», -nžei-tų imierikoniškų k.-- 
raivių. kurie |mpa-akoji> tu* 
intikėtinu- daiktu- npie -mu 
judėjimą esant jiem- klc-ifi 
knrijo- stovykloje St. Atgimti. 

Pratn-tizijoje.
Didelis būrys -užei-tų ku 

raivių pranešė, jog jie -utvė 
iv komitetų. Tu komiteto bloga nepadarė ir neketino daryti, 
narini, kuomet jie tui- jialiuo Į 
šuoli iš tnrn>!>••-. kvlinudų 
IVa-liiiigtoiiiin ir t.-ii.o karė- 
de|>artamciitiii indimdii pro 
lestų.

Prote-tuodų jie privi imidų 
gyvuojanti 

Si. Aigtum tovyklirie. kur už
laikoma apie 2« tuksiančių 
sužeistų kareivių.

Stovvkloje e-anti> Įtaisus 
" . . Ipurvynas. m*.« imsaimt jokių! 

grindų. Kuomet prisieina gnu-Į 
t i timislų. sužeisti karai vilti ^>uo 
sudalomi ilgiausiomis eilė- j 
mis. taip kud |m-kutiuiem« ’ 

losi* eilės<* prisieiną išstovėti 
|s» kelia- vabualns. Kai-kurė* «li<itn 
silpnesni negalį išlaikyti to 
ilgo stovėjimo ir stidrimlią. 
kiti net— mirštą, pečių tt|tšil- 
dymui šėtrų, sako.1 yra užtek
tinai. Brt kum truksiu.

Nežinia, kiek yra teisyls*- 
tuose mi-iskiiiidimiioM*.

Mums labai nemalonu, kad perspausdindami Labdaringo
sios Sąjungos protokolą, atkartojome nemalonius p. Elijui ir 
neteisingus išsireiškimus. Paprastai, mes nieko neni&inome 
talpindami laikraštyje katalikišku organizacijų protokolus,* 

I taip pat padarėme N. 15 ir N. 16 šių metu ••Draugt>•,.
Ištvre dalykus nuodugniai, mes turime pranešti savo ska’- 

1 tvtojams. kad p. Elijas nepakiša n n. kun. A. Staniukmui tuš- 
1 čion blankos. bet pats a. a. kun. Staniukynas ją įteikė, liuosu 
i noru ir pilnai suprasdamas kų daro, kunigui Krušui ir p. J. J. 
I Elijui, idant juodu išpildytą teisės reikalaujamus formališku
mus. kurią ligonis išpildyti negalėjo. Kunigas Staniukynas ir 
kun. Krušas, žinodami, kiek naudos p. Elijas padarė lietu
viams katalikams, žinojo taip gi, kad jis nieko bloga nepada
rys su ta blanka. Ir juodu neapsiriko, nes p. Elijas nieko

Mes atsiprašome p. Eliją, kad nenoromis patalpinome 
' išsirciskimus neteisingai užgaunančius žinomų beturiu vei
kėja. daug gera padariusį tautiečiams katalikams ir nema 
tai pasidarbavusį toje pačioje Labdaringoje Sąjungoje. Jos 
Centro posėdis 28 sausio, šią metu, tuos išsireiškimus nutarė 
taip gi išbraukti iš protokolo.

Reikalauja suvaržyti vyriau
sybės priešininkus

tikslu kreipiamasi kon
gresai}.

PALIU08AV0 MAJORĄ.

Nekn-toriii* Wil«oim* visai 
tmžiitrį- į socijiilę revoliuci

ją. U*t skatiną*, idant butų 
imtasi kuimšt riaušių pri<*tno- 

nių prieš tokias doktrina*, ko
kias pintinu industrijalistai 
(I. W. W.|.

H Sekretorius perspė>^.. —

Sekratorius koinitetani sake, 
jotn-i yni lokių žirninių, kurie

daug tiki, kml vyriausvls* galima 

|Misckininginu

Woshington. vns. I.— Aną 
-7- ..ų si-tudo ir žemesniojo 
kongn*Mi buto dariai kmiiilclu 
turėjo la-ndrą |sisėdj ir svar
stė Isabirla*** klausiiiui. Pusė- 
din buvo |uikviestas ir Dariai 

' M*krelMt-iu* —o —
Ibiriai sekratoritis komite

tam prata*šė. jog rakoiistruk- 
cijo- reikale esama 
••liyslerijos”. 1h*i visos 
duria'-. | 
imsckmitigiii rišamos.

Tnippitt jis pranešė, jog 
užpraeitą sniaitę sulig ofici- 
jalių ni|air1ų iš 123 iudustri- 
jo» retilrų laalarliių buvę į ?‘.'į

o* . •• .. ' Partfiko imkniM ini*.
2.Li.<mn>. Tilo tarpu šią nivadę 
Ia*dar1*ių skaitlius mažai kiek 
IHuinlėjęs. m*s tik :iu.<M)(l <lau- atrastų daugiau* pritarėjų ir 
giuu. štai na*s svarlauniuosc indus-

Iteiškia. jog toksai stovi"! t rijos reti t ruošė t įsijaus susi- 
nėra Imisimisiu-. kaip tą no-1 liiuktuuiėm tokių suiručių, 
ratų luidaryti vyriiuisyla- kud jų |mtmikinimui prisi*eitų 

priešininkni. į |wvar1uti kariiionaua;.

I

I

I plikei st i mi
problemos savo keliu prievarta, kaip su konstituei- 

I jos atnuiina.

Tokių žmonių yra Neir Yor
ke. Pbiladelpliijoj. kalnuotuo
se kasyklų npskriėiuosr ir

Philadelpbia. Pu., va-. I. 
IJII7 metų rudi'itį ėiotaii bu\o 
miesto valdininkų rinkimai. 
Vienoj u'arduj |mkilo riaušės 
ir Imvo nušautas |aili*nanuts.

Po to už tas riaušes prisi 
kabintu prie miesto majoro 
Nmitlio ir kitų vuldinitikų. 
Priešinga jam |mrtija tmrajo 
jį su jo šalininkais sutraš
kinti.

Visas raikidu- ntsidiira kri- 
minaite tei-mąu. Vakar pm>«-1 
luiigė bylu. Majoras išteisiu I 
tas.

Po išteisinimo majoru- tnip 
pnidžiugo. knd teisine viešai 
savu apginė ją. ndv. Srurlet. 
pidnieiavu.

PRAŽUVO GARLAIVIS

Tegu toksai filosofavimas

' įsntla Eock, A«k., vns.
Jolin Keifer. 55 mrtų amžinus 
nevedėti*. įsimylėjo IK metu 
mcrgition Mary (’lny luini, 
turtingo pirklio duktčn. Ib-t 
aišku buvo, jog tni ta* pora. 
Mergina šalinosi.

Ttul Keifer prisitaikęs nužu
dė mergina ir |mt> pasidarė 
galų.

Po šito žmonių minia intužo. ko- garlaivi- 
išvilko saviižadžio lavonų jį nieko ėia m-airdimn.

L—
Milvaukee, Wi>., va*.

Nortlia-estern M utimi
Instirance Oimpnny praiiden- 
tns IVilIiam D. Vandvke aną 
dienų atėjo ofisan ir jam buvo 
pranešta, jog kompanijos 
trustisai jnm |mdidinę ntrttef 
algą nuo .'tu ligi 5d tuksiančių 

•dol.
Pn*7.iden1iis mistelrn tokiuo 

nutarimu ir |msakė, jog jis 
Į nepriiliiųs padidinlos algo-. 
I .linu užtenka senosios.

I.— 
l.if«*

VEIKSIĄ BEVIELINIAI 
TELEGRAFAI IR TE 

LEFONAI.

Rotterdam, -mi-io :*.l. | 
čia turėjo nlphiiikii iš Ameri 

Ny rie. Bet apie

HOOVER PARDUOSIĄS 
KVIEČIŲ PERVIRŠĮ.

Kviečiai yra reikalingi neu- 
trelėms šalims.Dabartiniai stulpai su virio 

mis busią pamesti.

Wnshington. »nii-iu 31.- 
Kmigie*,, |iu*l<i- l.iiiiiib’lii im
ti-. I.Kli^ie.iiiiifin- Ntee|s*r->iii 
i- val-tijus Minu......tu. vakar
ėiu imžĄ mėju. jttt: liiiinim Ini 
ku vi-i dnluirtiniui telegrafų 
n telefonų slul|mi -u vielomis 
Im- vientik ėlam-tai. 
virtą iiž.iui- Im*\ii-liiimi 
grafui ir telefonui.

Anui koiigraNimnu visoj ša 
l>j bu-ią |mganiiiitii sti*'*ių su i 
reikalingai* n|stra1ai* ir žino 
tlėtiib bl|-ią- lieilp-llkolllll. |M(- 
lengviuinuis.

Ir lai gali įvykti į tuviu-, 
kilus, žiūrint progresavimo 
toje -rįtyje.

New York, vasario I.--Suv. 
Vnl-lijų Javų Korporncijo* 
pirmininką^ Barta*- gavo uuo 
-nli>- maisto iidmiiii-lnicijo- 
tirsiiiinko lloovetio praneši
mų. jog kviečiai ateityje bū
dų reikalingi kaip Vokietijai, 
taip ii neiiIrnlėniM šalinu*.

Anot llaaiverio. vyriausioji 
uaii-to tarylui nii-prandžiiisi 
kn- mėnuo Vokietijai prista
tyti G milijonu- bušelių kvie
čių. jei lik Vokietija sutiks 
užmokėti.

Ite šito, talkininkai įmitusių 
|Mi milijonų bušelių kviečių ir 
neut ridės šalv» milijonų.

Tad lliaivcr tvirtina, jog 
amerikoniškų kviečių jmrvir- 
šis lengvai bu-iųs išparduo
ta- ir vyiiansyta* neturėsianti 
nuostolių.

Be kitko, ateinančių vasarų
Vokietijai buste

Antį
t.-l-

įvyko straikininkų riaušės, 
liuisųs susirėmimai mi Įsilici- 
ja.

Visur girdimi streikininkų 
gru moji nuii.

Visų

ANGLIJA NEATIDUOS 
GIBRALTARO.

Paryžius, ras. I. — Pinties- 
nieji pranešimai, Imk Anglija 
apsiėiiiusi Gibraltaru atiduoti 
Ispanijai, yra neteisingi, rasti 
anglų laikrašti* Daily Mail.

Šitame klausime tik tiek y- 
ra liesos, kad Ispanija buvo 
paaiulusi Anglijai Gibraltaro

jog ir tiek m*Niiiui. Hakonui. 
busiu tik apie .'UMi.UMi karei
vių.

Vinį kita kariuomenė n r Imi 
deinobiliiiiota u r Imi ikir nutilu
si užsieni uosi-.

1'žsieniuoM*. sakoma, busią 
ne daugiau KtO.OttO. Iš to 
skaitliatis 10.(100 raminsi Tur
kijoje. Gi kita — Paimli i jos 
šalyse, o gal dar ir Rusijoj, 
iškur n<*su>|M*t3 atšaukti, 
trūkstant tinkamos komunikn- 

I 22’ rijos.

Syrie X<-« Yorką Inivn ap 
Knlėilmnis.

VASARIO 1. 1919 M.

Chicago. — Hiandie gražus

r*i; 
•'oje.
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Gabrys Paryžiuje

i pusi- 
i* Liet u vos. j jų 

talšcvi-

>

Tilo |m» Nauju Meili 
atvyko į Paryžių ir pradėjo 
darbuoti* Liet lt vai. Dienrašti* 
!>• T«*mp.« .-nu-io. šių m«*tų. 
imdiioda turinį |>a*iknlliėjimo 
*u “žitiomiiojit lietuvių |mtri- 
jutu”.

liprailžių tiubry* |m*akė. 
kad negulįs visko iš<l<**tytt. 
ne* vesdama* tarytas su tal
kininkų valdžiomis, turi-jo už
tylėti kaikurinos dalykus.

Toliau* jis tvirtino, kad 
Lietuva, nors maža, tat yra 
tokioje vietoje. de| kurio* vi- 
ka Kunųm šiandien dėl savo 
naudos turi ntydžiai žiu rali 
| Lietuvos reikalu*.

lJetuva yra tarp* dulkiosios 
Busi jo* ir rytinė* Prusi jo*. 
Vokiečių kariuomenei 
traukiant
briaujasi ginkluoti 
kaLtikeUabimi. kad ji turi Im
ti Rusijos Sovietų llcspubli- 
ku* dalimi, visai neklausdami 
ur lietuviai to nori.

Husų ladšcvikui nori su
siekti *u vokiečių talėevikai* 
per Lietuvos galvų. Daro*i 
bolševizmo inųM*rija. kurio* 
tikslu* ir prigimtį la* Tempo 
gerai aprašė 4 sausio, š. m. 
Jeigu tir tikslai gnu* įsikūny
ti, tai visai Hunųmi iškils 
<laug jmvojų. Yru tik vienu 
priemonė sustalslinti |iavojų. 
būtent, sušelpti patrijolizmų 
tautų, gyvmii-ių Rusijos lai
kraščiai*. arta vnitojiisių 
Austrijos ir Vokietijos jun
guose, o duluir trokštančių 
laisvi**.

Lietuvoj,- ir j»i. knitnynuo
šė: Ldvijoje. Estuose. I krai 
noj<* dauguma gyveutojų yra 
ūkininkai |Hity* dirtanlieji *ii 
vo žemę ir mylimieji jų. Rei- 
kia tik pidengitnli tiem* z:n<> 
nėtn* organizuot i*, tai jie pa
tys ap-igin- nito talševikų.

Iki šiol mų. žmonė* uotu 
rėjo iš kur gauti n>*i ginklų, 
nei reikalingu, medžiagos 
nei pavyzdžių. Todėl raikia. 
kad talkininkui ant Baltosios 
Jura* krantų įkurtų nor* ke 
iia* vietas, iš kurių galimu 
hutų IJeluvų muilinti ir gin
ti. Kitu* reikalu* aprūpinsime 
me* patys.

Lietuva galvių būti gera' 
užtvaras prieš talševikų*, tik 
reikia padėti jai »u»tiprėti ir 
reikia greit tų padaryti, ne*

EurojMijc l**veik visose vieš- 
pidijo.-c (Milicija yra vienu oi-1 
gnnizacijii. apimanti visų t.»*| 
viešpatijų* žemę ir pildanti 
vienu* vi.-ai viešjMityui įstaty
mu-, turinti valių imt žmonių 
visam.* vie.'jmtijo* plote. Ang
lijoje ir Amerikoje kiekvie
no* miestas turi savo polici

ją ir savo įstatus. \’ieno mies
to policijnntas yra paprastu 
žmogum kitame mieste.

Anglijos ir Amerikos (Mili
cija skaitėsi geresnė už euro
pinę tuomi, knd negulėdavo 
Imti lengvai (lanuudota kaipo 
įranki* (M.litikia. tikslam*. Jei 
ji ir ttirnaudav.i (Militikams 
lai tik ui uju miesto. Vi*luji-j 
iiių dalykų ministrą* ur *ck- 
telurius Anglijoje ir Ameriko
je negab’jo luiimiidoli įiolici 
jos savo |M>litiškiein* tikslams, 
lies ta |Milicija nuo jo nepri-, 
klausė. Tukm laidu (Milicija 
guriau (tildydavo savo tiesiu 
giuį užtlavinį — kovoti su va
gimis ir kitai* piktndiiriiii*.

Dalrnr šitai 1 vaikai atsiran
da suilkuiiyta. Visose \ nlstl 
jum- tupu (milmytii daug linu- 
jų >r gerų nknicnkelių, arlm 
plentų, kuriui* siute siuva 
greiti mitumobiliai. kurtui* *u-l 
vnžiiiėdnmi ir žmones. I’olici-, 
jautų uhlaviny* yra a|tsaugo- 
ti praeiviu* nm* nutomobilis- 
tų. Kadangi kiekvieno mie*-| 
tolio |wlicija yra wprigul-' 
minga mm kitu*, tai ir įstaty
mui yra išleidžiami kiekvie 
liana* mieste ir miestelyje, ue- 
utsižiurint j kaimynus.

Kaikurie* miesteliai netoli 
(’liicagos moku traukti (įeiną 
iš šitos tvarkos. Slieridano 
vieškeliu beveik visur galima 
važiuoti 2ll mailių greitumu į 
valandų. Bet vienas mažas 
mi.-s.iuka* išdavė įsakymų, 
kad (H*r jo žetuę tegalima va
žiuoti tik 10 mailių greitumu. 
'|*<K'K’j'.‘ automobilistai ne- 
|iu*tcl>i to miesčiuko ribų, o 
jo (Milicijanlai gaialo juo* ir 
inui liausiiies. Tokiu l.udu 
mieM-iiika* turi daug įueigų. 
tiuliimi tikėtis, knd lokiu au- 
i'uiningu |mvyzdiiu (uisiuau- 
du* ir kiti miesteliai. Tudu 
žmois-m* automobilio iJ^ jkaiu. jlidirimo. mokslu* žino 
nm* mažai tedmi* naudus, nes 
ji* vir* priemone sušel(>ti su- 
uuiuingu* miesčiuku*.,

lllinojati* valstija, brangiu- 
dama .*iiitomolHlio išradimų, 
pu«larė 4.800 mailių vieškelių 
automobiliam*. Tie vieškeliai 
Im* neišnaudoti, jei automobi- 
listai turi** kliūčių (tanašių 
miu«*tosiom*. Kiundien auto
mobiliu* nėra išdykėlių praur.. 
gn. o įtarta |ud<*ngviniimi* ir 
laiko sutriiiiipinimas veikė
jam*.

Todvl kaikurie saku, kad 
reikėtų įvesti vieškeliam* 
vietiukta* tei*.** visoje Valsti
joje ir lrii«l dėlto Imlų (a.licija 
visoje valstijoje.

Mum- iskmIo. kud >-ia reikia i 
it-kTVti du dalyku. Teisių iš- 

■kilimą ir jų jšpildymu prižiū
rėjimų. Tiesu, reikėtų kud įs
tatui npie vieškeliu. Imtų vie
ni visoje val*tijoj<* ui ha net 
visoje Amerikoje. To>le! tuo* 
įstatu* turėtų išleidinėti llli- 
iiojiiu* legislatura nrta Su
vienytų Vulutijų kongresu*. 
Bet įstatu* (irižiurinti poliri- 
jn turėtų Imti prigulminga nuu 
miestų ir miestelių. Ataip ji 
veikiai gali tapti politikos j- 
runkiu ccntrulivm* valdinin 
karu*. Tadu ji <iaug mažiau ir 
blogiau kovotų su vagimis ir 
plėšikais.
a——

1* šito |«MkalbgjiuM> ra

l.utyuiška» žimIis celibatas I doti savo tikslam*, 
raiškia žmogau* gyvenimų, 
apseiiiniilį ta lytiškų geidulių 
niimnldymo. Sunulikalėję laik
raščiai leidžia paskubi*. Imk 
pietinė* Veitgrijo* kunigui kn 
iš* melu vedę pinui* ir Imk 
krvi|H-.«i j Bažnyčios vyre*ny- 
I*-, reikidiuidiimi, kad butų pu- 
lutikinlii* |*tiita*. reikalaujan
ti* *kai*tyta* iš katalikų ku 
tugų. Tn* laikraščiui taip gi 
tvirtina. Imk <i*litala*. t. y. 
skaistylrė* tižhiikyiua* yra 
pri<*šiuga* prigimčiai ir Imk 
kunigai jo įiepiblą.

Ofenzyva priež katalikystę.

j 1‘aiiušų* pa.-knliii reiškiu, 
kini krikščionijai priešingi ele 
meilini rangia ofeti*yvų prieš 
katalikų Bažnyčių. Tų ufensy- 
\ų yra buvę gului daug ir ta- 
veik visada jo* prasidėdavo: 
pranešimai* iš Vcugrijo*. Pra
nešimai yra Im- vardų. Im- |ui- 
sakymo vietų, kad negalima. 

į butų prinslyti jų melagi*.git- 
'■ hio. *

Mehmiiigi pranešimai dėlto 
'mėgsta minėti Vengrijų. ku-l 
jo* kaliui labai skiriasi nuo vi 
'ų Kura|M>- kalbų. IimIvI maža 

|yra neveiigrų. moknnėių von 
įgriškai. Tn nplitikyliė labai 
Imsiiiikina kovų su melagi ligo
mis |M*kalomis, priskaitoiim- 
ini* Vengrijai.

Žinant, kad yra npie penkis 
tnkstanėiu* vengrų kunigų, gn-' 
įima tikėti, kud pervenuniij 
laikai* vienam ar kitam pasi
darė įienrramė gyvenime, kad 3 •} *kaistjbė* sulaužymų
viena* ar kita* sulaužė žodį kas metai, augštos kultūra* 
iš liuoso* valiu* duotų Bažiiv- *•!>«* 1 3- Vedusių vyrų
čiai ir katalikų visuomenei. Jei *vetina»tery*tė yra taip pa- 
viena* ar kitas toki* nušiltai- prasta* daigtas. knd į tai nie- 
tėlis kunigas laitų |iarašęs su- ka* nekreipia wi domus. Ku- 
vo vyskupui kiškų, raikahu- >'>KV nusikaltimas skaistybei 
jautį |«uaikint skaistybę, tai .'•» btip ratas daigias, kad tas 
butų paprasta* nusikaltėlio j visuomet rakrba skandalų tarp 
dnng*tyinn*i*. Jug ir Lhrteria,U** paikučių žmonių. Jug 
laužyilaiiut* savo įžadu*, tų *«cijali*tai pa naiki nn motery*- 
laužymų <kng*tė ••rafonim*”|l‘'* paatovylię tik dėlto, kad 
vardu. jie mato, jog vedusieji kimi

Stai«,W ..pn^ rupu.,
iaiisvaiiianių sakymas buk 

skaistybė esant priešinga gam
tai neturi nieko taialra su mm

RELIGIJŲ SENUMAS IR 
ĮVAIRYBĖ.Nors y ra 

daug įvairių sutukimo ir su*- 
džiuvi'mo priežasčių, ttaiaus 
skaisty l>ę uklaikmitieji žmo
nės dažniausiai Imva smukes
ni iiž neužlaikatiėiiis. Kulias 
siiuaiidoja iieiftviny<••* laukan 
lytie* ekskrecijos syvus. I<ai*- 
vaniauiai su paniekinimu vadi 
mi kunigu* storpilviais ir ne- 
.ijiiztlaiiii liudija tuomi. knd 
kunigai užlaiko skaistylię*. 
Ne visi -keistybę užlaikantieji 
Imva siittikę, ne* kaikitric or
ganizmai neišmestu* lytie* sy- 

i vu* suvartoja ne tuukam*. tik 
'kitiem* tikslam*. I* sutukimo 
nr Mnlžinvimo negalima 
-pięsti apie žmogau* skaisty- 
In*. tat reikia žinoti. ka<l skais
ty ta yra viena i* daugelio *ii 
tukimo priežasčių.

, tr uouarbė.

\ isiems, net ir vaikam*, tei- 
kiamnmc dienraštyje nepatogu 
iiiMalugniai gvildenti lytie* gei- 
• luiių muldymų. Bet negalina* 
užtylėti, kud lai*vaituiniai d<-l 
savo t<-orijo* iškreipiu faktu*. 
Jie sako, buk katalikų dvasi*- 
kijo neišlaiko skaisty Im**, o na<* j niiėjc 
žinome, kini išlaiko.

Iš šimto vyrų, gyvenančių to*
niie*tv ir turinčių pačias, vie- drauge *u saule iš rylų į ve-; 
imi- 4<L kitur per .'*> ka* įimtai 
bjauriai prilygsta svetima* 
umteri*. Tarp vedusių žemdir
bių tat |m*ilaiko daug rečiau. 

; tat vis gi pasitaiko. Iš šimto 
' ucvcilusių katalikų kunigų ž<>- 
mo* kulturoa šalyse imaitaiko

Žemė yrn aptnli knip obuo
ly*. Ant abiejų jos gulų vie*. 
pntuujii šalti*. o tie* viduriu 
šilimu. Tai gi mm senovės lai
kų apie žemę, netoli jo* vidu
rio buvo ir yru lyg juosta ci
vilizuotų tautų. Žmonės, ta-j 
veik nepHjieginniieji suilaiytij 
tautybė*, neturintieji *vie*o* 
nei doru* vadina*! laukiniui* 
žmonėmis. Ta* vardu* netei
singa*. dėlto mokslas juo* va
dina primity vai*. A»tie gyvenu 
abišaliai ei vii išimtų tautų juos
tos, aprietusios žemę. Tai-gi 
rivilisiiHjn* žvilgsniu žmonių 
apgyventu žemė. gali sakyti, 
*u*id«*ln iš trijų juostų: vidu
jinė civilizuota. šiaurinė ne ci
vilizuota ir pietine ne civili
zuota.

Peržiūrėsime tu* Iri* juos
ta* |Mieiliiiin, ieškodami jom* 
pirmutinių žinių apie religijų, 
tini suseksime j<»* pradžių. Per 
žiurinėjiniii pradėsime nuo 
Kynų žemė*. Didv*i* arini Itn- 
mti*i* vandenynu* yrn didžiau- Jk 
-iii* vandenini* tarpu* vidų-i E 

civilizuotoje juo* t oje., S 
Į lodei Kyuijų galime skaityti j Ej 

juosto* pradžia. Eisime ■

I

iivm buvo bemini i jų. buk Indi
jos literatūra yra m*niau*ia. 
Ta nuomonė gulėjo laikytis, 
kol nebuvo žinių i* Kylių, 
Egipto ir Astrijo* raitijų. 
Dalu r jau diduma moksliniu- 
kų bako, kati pirmutiniai In
dijon
IJimi metų prieit Kristų. kai- 
kurie net tvirtina, kad jie at- 
'įrodę npie 1.200 metile.

SeiiiniiM Indijos raštai yra 
penkios Vedų knygos. Veda 
reiškia mokslų, la<t'kr.'dieni
nėje kaltaje tat reiškia šventą

raštai nėra senesni už

knygų. Mat visos įtenkins se
niausios Indijoje knygos kal
ta vien apie dievu*. Visa*' 
|M*ukiu* knyga* imant drauge 
aiškiai matyti* stubmcldija, 
uita garbinimas daugelio die
vų. Teėiuu* yra |>avienių gies
mių. kuria* taveik gulėtų at
kartoti vieno tikto Dievo gar
bintojui. 1* k-iikurius kuliai* 
ypatybių spėjama, kad to* vie
liniu Dievui tinkančios giesmės 
y ra senesnė* už kitas.

(Dauginu bu*).

Kapitalas 
$200.000.00

Perviršius
$25,000.00

UNIVERSAL STATĖ BANK
■Yra tai Chicagos

LietiiviųfnsnsinisVerdunas
BANKO TURTAS JAU SIEKIA
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litu vyrų. Dėlto taisvauutniai 
klaidingai įtarinėja. kunigu*. 
Imk tir savo įžadų nepildų.

šieji *u *tipiv*«ė* rųšie. lytiš-

yni

karu*. Nepradedame imu Japo- Į 
II i jo s dėlto. kud senovėje Kylių 
ir Japonų viena liutti civii /Ai
rija. Japonai gavo pradžių iš 
K jnų.

daug ligų, kylančių iš lytie* 
geidulių iH-valdyum, bet nežino 
nei vieno* ligų* iš pilim skais
tybės užlaikymo.

Penkiolikto šimtmečio gydy
tojai mintijo, buk Av. Kazi
miero liga ėjusi iš skaistybė* 
užlaikymo ir |iatarv karalaičiui 
vesti |mėių. Ji* nenorėjo ir 
utirė. Daugeli* užtatai jį vadi
na skaistybė* kankiniu. Tci*y- 
I*'. ji* pasirodė augštai bran
giną* tą dmyta, (utsiryžda- 
nui* veikiau* gyvybės netekti 
negu skaistybės. Bet ji* butų 
miręs, nor* butų paklausę* 
gydytojų ir |ut<*ią Vedę*. Jo li
ga buvo ii kitokių priežasčių. < 
kurių |M>nkiolik1o i.......... ...

I gydytojai nemokėjo ►u***' 
|S|M*dami. kad liga yra iš akai*-, 
tyl*** užlaikymo, jie klydo.

Senovė* gydytojai žinojo,! 
kad lytie* norų numaldymas 
yru ekskrecija. L y. išleidimu*| 
i* kinio kaikurių daigtų. pa*-j 
kirtų išeiti i* jo. Bet senovė* 
gydytojai nežinojo <_____

I

Ramu apsigimimu
Kunigų susivaldymu 

dvi priežasty*. Pirmoji yra ta. 
kad į kuuigu* einu vyrai su 
*ilpimkai* lytimais gašlumai*. 
Vieni žinota** itžgcma su smar
kesniais lytiškais geiduliai*, 
kiti su švelnesniais. Vieni ma
ži ir jauni būdami tuo* geidu
liu* dilgina ir stiprius, luti sa
vo atyilų prilaikydami prie 
nugstesiiių daigtų, . neduoda 
tareiludingu* progų* lyties 
geiduliam* stiprėti. Žmogų* 
gali išlavinti savyje reikalų 
rūkyti Intaką arlm gerti al
koholį. Belui inauuis ta* rei
kalu* gali tapti taip *tnarku*. 
kaip paprastai laivu girtuok
lių ir rūkorių pajuokimui. Ih* 
latako ir I*- svaigalų (uijuii- 
kėlitii negali np«eiti

, - _  ’ r* |
šimimei-io ttihako rukyimi- ir *vni- 

•kti. *inl^ K'Tmia* butų taip slaptai 
„i. larouii. kaip lytie* geidulių 

I maldynui*, tai wi vienu* ni 
koriu* nelikelų, kad yra nėra- 

I kunėių žiieiiiių. nei viena* gir
tuokli* neįikėtų. kad yra nege
riančių. Kur priverstina blai
vyta priverčia geriančiua

Kyliai.
Kyuų civilizacija laimi sena. 

Pirmutiniai jų raštai siekia 24 
arlm nore 22 šiiuluietį prie* 
K rietu. Seniausias Kyuų vei
kalu* yra knyga Ku King. 
šiandien Kyliai labiausiai di- 
džiuoju*i Konfucijum, savo iš
minėtum ir religijos įkūrėju. 
Teėiau* |>radžin knygos Ku— 
King yra keliolika šimtų metų 
senesnė už Konfucijų. Joje re
ligija y ra kaip metmenys au
dekle.

Tn senoji Kyuų religija ski
riasi ir nuo Konfucijau* mok- 
*lo ir nuo Buddizmo. pnųili- 
tu*io Kyuų žena-je. Senoji Ky
lių religijų nežino daugelio die
vų, liet garbina vienų tlangau* 
it žemės l’iešpatį, kurio val
džion turi klausyti ir imperato
rių*. Ta* Vie*jmt* yra doro* 
narga*, nedaranti* skirtumo 
tarp galingų ir sil(mų. tarp 
turtiugų ir vargšų. Ji* yra vi- 
nagali* savininkas viso kn* 
yra. Aito* kilusius minty* 
apie Pievų yra išreikštos ne 
vien seninusioje kyuų knygoje, 
liet ir kitoje nuižilapg 2Ut> metų 
naujesnėje Ai—King. Tai-gi 
lariiiutiniiii kyuų civilizacijų* 
*|Mtiduliai Imvo likėjimi- 
niai. Priėję prie kyuų 
raštijos'pradžios. randame jo
ji* religijų ir iiuitome. kmi ta 
yra senesia* iiž miiiėtosio* tu:i- 
to* literatūrų.

Indija.
Pkltaigoje aštimuiulikto ėiiut- 

mcėio ir devynioliktame žmo-

1,320,317.94
------------------- DEPOZITŲ AUGIMAS

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj)
Rugpjūčio 4, 1917 ••••••••••••••« 
Gruodžio 31, 1917 ..
Liepos 2, 1918 ........
Lapkričio 2, 1918 ...
Gruodžio 3L 1918 ... 
Sausio 29, 1919 .....

$16,7505
288,556.89
418.66L63
600.079.07
765,523.56
945,789.40

$1,020,090.87

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. Halsted St., Chicago
B.VVKO vauikimmh

did.-lio »Hrt»** ,eh tuojau* ima didėti 
skirtumo tarp lytinė* ek*kr.- griaučių ,ta.ima*, kari ir kiti
rijos ir tarp mėšlo tai šlapumo ,br"* V,M v*'riU- ui««nu 
<*k*kr.* ijo*. Nkirtama* ira -“U'n/šie. lytiš- 
tame. kad Krajusio |a>r kūnų t-muinug.MUsH.ji
šlnpmm. ir įpėšlu kūnas negali « P™*
Miv«rt.Hi *a\o tikslams, jei j.*,"'"
nrišuula iš savęs, tai ,M.M,kro .,r,‘ut"‘uu auk,7*;
kenksmingų pm inų savyje.
Itellu prigimčiai priešinga yra
{.erilgai sukiky ti savyje šlape-
mų ar mėli*.

mokyklų t įlomi, jog iš studen
tų reikalauja ne vien protinio 
mokslo. Iie! laido uuklėjnnu. 
Budė auklėjimas seminarijoje 
skaitosi pirmutinis uždavinys. 
Budo auklėjime seminarija 
|mvartoja duug ir gėry iš pri
tyrimu įgytų piiruiuiiių skai
tytas diašiai siutiprinti.

Tai-gi parinkimas kunigys
tei vyrų *u *il|HH'*iiiai* lyti.** 
gašlumai* ir tam tikra* semi
narijos auklėjimas |*adara. kad 
kunigų nusikaltimai prieš 
skaistybę yra .langiau negu

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t: 
Rakando, Pe«ų, Divonų, Siu- 
varno Malino. Mano, Gntfooo- 
h- Viskas pu mus gaunama. 
Kuomet jum prireikta ko prie 

kraipkitta prie



NAUJA KOLEGIJA.

Krikščionių Brolių Kolegija 
tuojau Ims pradedama statyti 
arti St. I.ouis. Mo. Plotas i>-- 
mčs, 10 likerių. nupirktas jau, 
kuris knimtvo $250.00(L

San iu (i ii. Kuri Tlioiiiaa, 
K y., užsidegė Coluiulio Vyriui 
svetainė. Iš priežasties užšali
mo vniid'-nio. visas buditikns 
sudegė. Nuostolių |Nnlnrytn 

Asitvirš tumu dolierių.

•KATALIKAI PIRMI IR PA- 
SKUTINIAI PADĖJO 

GALVAS.

Pirma* it pu'kulinir itficie- 
ri« s. V. karėje. kurie pagul
dė galva- už šią šalį. lai buvo 
katalikui. Piritui* — |t*itcnun- 
tas \Villium T. Eitzsimans. iš 
Kaušai* miesto liko užmuštas 
rugsėjo (i d„ 1917. Prancūzi
joje. Paskutinis lmvo — Tė
vus tVilIiam Itavitl. iš llolyo- 
ke. Mus.-. liko užmuštas lapkr. 
11 <1.. IJIpt. tą dieną, kada ka
ri* pnsilmigė.

KRYŽIUS MERGINOS 
KAMBARYJE.

DRAUGAS S

Mes turime Lietuviu 
pardavėju kiekviena 
me skyriuje. Reikn 
laukite ju.

• U Mirmt**** l» • Vrffeea ». .11 K. » »

CllDlirtr «U Me kVH-nil tUtl'tniu •»!< |M< TWM

Taupykite Klein Bros. Stempas

S18

STATYTI NAMUS. YRA 
SVARBUS DALYKAS.

PAPARDUOSIMES 3,600 JEKUČIU 
už labai žemą kainą

Kiliui iliiHis pirkinis moterims ir mi-rgiii- 
tems laimi gražią ji-kurią. Vienas iliddia ry- 
liiiis fiibrikas pardavė inums vėui mis s<>>* 
ką už lahai žemą kaina.

50 Stilių—Gėris Mitirijolas
Unitai gražus ir pagviibtljami mo- 
■li'litil, Miili-rijulas yru kiliai ge
ras. lullo lygme* vuili- ir kitokią 
mišią. Vertės nuo ši <si iki ši Mi

Didelis Stalas $8.45
Su ili>|i|ią rundiliu viršum, 
linini i. storą koją, guru nržiio 
l«. llllkMIlill lllllišll.

ISr Skalno. SI | mom-M-

Apmainykite Savo Pianą ar Victrola 
ant Sero a*w**in 

KERZHElM Mint Pini 
Mes paimsitiH- jusli knllumią- 
ją mašiną- l'iauą ar vargn- 
nus ir a|niutiii,VMmr ntrokiH* 
<lami jums iiž. tai. Th< Kcr- 
zbeim Havre Piatma. Pil
nas e*1a«. ilnliar £4 01* 
tiktai 4>4o5

Am lroc«w KmuLi-i’-m. 
br MMamjMt-ba.

I
I

KLEIN BROS.
HAI.STKII A 201h STS.

Į

SUDEGĖ COLUMBO VY01U 
SVETAINĖ.

Vienas eongrrgacijalistą 
dvasiškis Dr. Jame* L. tior- 
don, kalltėdamas \Vasliingto- 
nr -apie vieną tVasIiingtono 
panelę ir jos gyvenimą, ragi
no, kad kiekviena (Mineli*. gy
venanti svetur (ne pas tėvus) 
turėtų savo kamltan je altorė
li ir kryžių, taipo-gi paveiks- 
Ir ravo tėvų, Lincolno. Lee. 
Napoleono ir kitų didvyrių. ir 

ą keliolika knygų.
Stelmtina. kad m-kalalikas 

dvasiškis kaliui apie laikymą 
kryžio tavo kamliaryje.

Kn, iclitiniis -BHgijm* karino- 
tnenėj — kun. Mom-aert’a)* pa
sakoja. kaip jis jaidavė kry
žių miršturv’iaiu žydų lubinui. 
Kada kun. ir rabinas skubiai 
>H*gi<ijo apkasuose nuo vieno 

Aaužeistojo kareivio prie kito, 
gildydami .savo priederme*, 
tuo tarpu rabinas liko sunkiai 
sužeistas. Vienas ii sveikų ka
reivių. matyilaman sužeistą ra
biną. norėjo suteikti jam pa- 
gelhų. nunešdamas jj j ligon- 
butį. liet minėtam kareiviui 
prisiartinus prie rabino, ne
laimingasis maldavo, kad pa
šauktų jam tėvą Mnnsaert'ą. 
Kum, gavęs žinią, pasiskubino 
jiagelbon. prisiartinęs atsi
klaupi'* prie sužeisto rabino, 
rabinas staigiai prabilti: “Tė
ve. jmiluok mau kryžių*’. Kry
žius liiivo jam įteiktas: dabar 

Rabinu- prabilo šiais žodžiais: 
"Tėve, aš dabar linksmas 

ųhiržtu“. Po šitų ištartų žo
džių. rabinas mirė.

Po valandėlės. ka<la karei
vini dideliais skaitliais krito 
sužeistais, tėvas, kilti. Mon-.i 
ert'as.biivo (uišaiikliis prie kn- 
rvivių <lr| suratniniimi. Vie
nas miglų pulkininkas, žvilg
terėjęs ant kunigo, tari*: "Ma
tau vieną išliktą, lai yru kata
likų tikėjimą, trokštu tajiti 
kataliku“.

Taip pulkininką* atsivertė 
IrtAco katalikas.

* Cioeronb.
(Iš "Catholie Citizcn“).

ws.&

<

Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūtų gerai 
apsipažinę su musų Buttėr-Nnt Boy. tas mažas vaikelis, kuris mus perstatė per ilgus laikus. 
Mes norime, kad jus jam padėtumėt pašvenčiant savo atliekama laiką mums už kurį mes 
jums užmokėsime. Ko mes jus prašysime, tai lengvai padaromas dalykas tiktai reikia savo 
ji padaryti, o tuomi galite gauti vieną iš siūlomu sumų pinigu.

Norint, kad daugiausia Chicagos vaiku ir mergaičių pasinaudotu šia proga ir imtu du- 
Ivvumą šiame darb*. m*s nutarėme priimt’ seknnti ptinnn kurj nu-' norime, knd jus aty 
u.;.ui perakaitytumet, kad paskui nebūtų uei jokiu nesusipratimų, ir kad žinotumėt, kas yra 
reikalaujama nuo JŪSŲ ir ka MES darysime išnešdami ta plianą.

rfT ' h 12.50 Plieninės Lovos 6.75
2 culią stulpeliai. M-nn* 
martin arini įšilto fmlišn. In- 
loti gražu*.

« „'i il’fl

Dariui Di-|mrtaiiH*iit<> rekon- 
slrukeijos pienai suteikia A- 
uteriicai turimi daugiausiai 
progos išvyatyti viešumus 
ibirbus ir namų statymą.

Tosios kauųmtiijos tiksiąs 
imdaryti didesnę ir geresnę A- 
uieriką. Namų statymo progra
mas. kaip departamento yra 
teiigianias, jmdės pereiti nno 
karės ant ratuyla-s pamatą, 
jis suteiks dariai daugeliui 
vyrą, kurie Iras atleisti iš ka
riuomenės ir karės darbų; -ir 
jis stovės, perveramėins pras
linkus. kaipo atmintis Atuer- 
k<w dariai ir veiklumo. Jis 
reikš didelį priedelį prie ma- 
terijalių viltųjų turtų musų 
šalyse.

Valstijos ir miestai raginami 
pradėti įvairius statymo dar
iais. kuriuos turėjo atidėti j 
šalį karei užėjus. Privatiniai 
asmens raginami pradėti* dar
bą tuojau?. VitfuliHiu flttihi- ■ 
ifial'rts. kuriu turėjo ooololiitį 

/n-r karę allikrn tari 
ftattfliao /jiMi/zą, oftf Įtirmiau. 
lai dalmr ir laikas jam tuoi 
pinigus pavesti namų staty
mui.

TrHM/rti kiIiihI, miiiif/ *ta~ 
Ii/iiium »ra nrarbi ttali# raiti- 
Uot />lrny rantį/bri.

Tas darlias dėl kari** toly 
ntsilikęs nuo normalių laikų.

Beveik kiekviename mieste 
ir miestelyj reikia naujų t rotu*, 
šių; beveik kiekviename mieste 
reikia naujų namų. Amerikos 
žmonės gyveno aukštuose kam
bariuose. Jiems reikia daugiau 
oro, daugiau saulės šviesos, 
daugiau žalių laukų, daugiau

viešųjų i:nimi. ir (uiragiiiti pri
vačių namų statymą.

Ib-korstnikeijn turi Imti tik
roji- t>i rodžio prnsiisji*. Dar
iai Di*|uirtniiii-nln> mano, turi 
Imti rekonstrukcija los, kas 

j yru imsenęs ir atsilikęs nuo 
šių dienų reikalavimų ir sta
tyti naujus tautai reikalingus 

' troliesius.
Trukumas darlaniiikų |a*r 

karę padarė tai. kad naujus 
i troliesius statyti, išskyrus val- 
clžios trioliesius. buvo neguli
ma ir amerikiečiai turėjo gy- 

'venti aukštuose kainlmriuosc. 
Be to, nustojus naujus namus 

t statyti, senųjų randa )ialirnn- 
go taip, kad daugely vietų ji 
pasidarė lieveik žmonėms ne- 
prieinama.

Tas namų statyumsutrukdy
mas tautos gerovei turi Imti 
■ialiar atlygintas. Tai darant 
atsiras reikalas darbininkų ir 
užtikrins ilnrlMj vyrams, kurie 
taip narsiai kariavo, knd |mi- 
dnryli pasaulį saugiu deni" 
kratijni.

Reikalaujama dauginu, neg 
įmigti |irmli*(uosius truls-.iu-. 
Programas taip platu*, laid j jj 
ineiiui statymus visų ii-oIm-mu. 
kokie tik kur reikalingi, vedi 
mus vii-iąją durlią. statymu 
viešųjų trioln-sių. ir užvis la

ibiau statynuis namų.
Čia kaiji ir karės vedins* 

reikalinga vienybė. Tauta turi 
I susivienyti, remiant programą, 
kuris patenkins jų didžiausius, 
reikalavimus ir tuo pučiu su 
inažins suukeiij ln-s ficrrinant 
iš karės j normalę šalies urgn- 
nųtaciją.

Vuldžios noras yra išlaikyti 
industriją gerame stovyje, jei 
bekvienaa mltatis

Pirmiausia. MES norime žinoti, kiek jusu apiclinkej vra žmonių, kūne perka MUSŲ 
duona ir piragus ir nuo ko jie perka.

Norim gauti tokias informacijas, mes už tai jums užmokėsime už tokius listus ant. ku 
riu bus surašyta vardai, tuos listus galima gauti pas savo grocerninka

Groccrninkas galės gauti tiek listų kiek jis norės.
Jus turite labai atydžiai tuos liftus išpildyti.
Raitas turi būti aiškus ir adresai pilni ir teisingi.
Informacijos kokias•pridnosite turi būti absoliutiškai tikros ir teisingos.

Listai kurie nėra teisingi, negalės būti priimti, nes visi Ilsiai bus sučekiuoti. dėl patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargus išpildnnt situos listus. ir prisilaikykite 
priduotų instrukcijų, nes mes norime, kad jus gautumėt vieną is šitų dovanų, kuriuos mes 
siūlome.

štai kaip mes jums užmokėsime už jūsų darbą:
Už 4 listus, kurie turės daugiausia vardų vartotojų musų duonos ar pirago S25.00.
Už 20 listų. kurie turės sekantį didžiausią numerį vardų vartotojų duonos ir pirago $10.00.
Už 30 listų. kurie turės sekantį didžiausią numerį vartotojų musų duonos ir pirago $5.00. 
Už 50 listų. kurie turės sekantį didžiausią vardų vartotojų musų duonos ir piragų $1.00.

Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti šituos listus bus galima rasti ant listo kuri gausite 
nuo savo grocerninko, pas kurj perkate.

SCHUIZE BAKING COMPANY
KEPEJA!

Butter-Nut, Victor Rye 
Dixie Rye duonų ir 
Schulze's Piragų

8
8
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BARGENAS.
Ant pardavimo 8 skėriai 

žemė* kurie galima pirkti ant 
lengvu menėiinių ižmoke*čių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot’s. 

' Gera vieta dėl auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullm.an ir West 
Pullman.

Dėl platesniu žinią kreipki 
sekančiu adresu:

F. M. JOGMINAP..
11212 Michigan Avė.. 

Roselande
Telefonas Pullman 439.

tęs

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar

!

JU. AIMIMAM A. l» AltU.UM» AK HS1KAVCS.U KA4.M*.
JU lolanl «ATSMU |*r 3 llM ltM, •unlMlšCKh* plh’HlA buvo, t 

idjn. nrviltšttMAM pllvhi. nuniaUi >šnuan Kraujo, lukrty. Nervų Ir 
■brtaan aiM ku nu*tujtuw» t mh* Aun<% ir buvau iiumImR* vlllh*. ka4 
linntrtiriti Vraur rau tM*M£uil« Ja* riuuR Al neri*
ll«»j «T rilbcbn. I*rt tinku? tHKaittU *it»» *Vrik»Ui |>a|relb«

|k*t ki»<L» |»nr*'tknlav.Mi Kuitriumą valai y. |lrtt«i<k. Kraujo valyto
ji., Xi|V4.liifit. IntMų «r llruMuiltaiuo gyd uolia. tai |>o au vari ujimui

‘-t l»utU4» Idlvaa aInigaut. Fti|*rv*1i. rrrtu dirbi.
Kraujus iAal«ab N««Vrtl • rltprtJl dirbti InkMai a t ui** v u lteu« 
auniiBiišMi* pratilk**. <!<u*lid n« f..«b- po kurtine. Vidurių ritimą* 
Ht»«ko |“« uitaifiAimtil Mnų Nvm I* riu 3 tti»**wrrių i*rrrdavnu kan aa* 
%.ilt» |mi i»ą«i« lt jUlufarn*. fb*f«**i*4. Ir |»o 3 |u« n naVo |m įsikalu |Mi* 
UiAiuii •**l.i Mirtini^ I iip t..t|i •!■•»». « tr n-iMir*. l«aU>r jam hmm 
•tnarfa* ir • <u Imkoionr ir |i-t>«i kių dėkoju f<alrftara» myliatų K»- 
r.’tbjiii tr l.i.ktu »i—lt 4ruuA«M«« M»i|*tt«- prir Malutam*:

fcU-ITUC VA.
4 III MK'tl. OMUI 1l<»% J. IMlmwa^ 1‘nd.. 

!?•: Hal-BtM Mro THrjdumr < mmaI U113. <1ik«gu, IH.

.................................................................................. --j

>1’ -Lite- tietiLuaiao pyduolr*? JeiTM tu- 
r Ir dust.lt fruiiMliAni*. nr ura Iri U |»«r*ll* 
l'Ms Ii* IA lAktitt 4. nhsKiia, brtrtM bliu. tuipDU* 
u .. • Mlpriuiną. uthi« f» jiiii* ir šiaury*

. ■ i» i » * | |
o.uskrt* «b I vjriAKa dirln altu Mr.
••• • •* • tdatrt |»»re liuli utlliu*
|»«lt |-i«SMinii> kiiš|it« į « biją taland'j 
t n* Ituldlhg.i# d'fAna raM« jn»V Bm»/1a 
1 . i.. L Lit« r.trh; tnriti tž-uid* Urte
fu ■ ■ > i»> -k i- l.o.n# tikrą p-irai nu*
nut.iitiua |m r du iiift*««HMk tada landai- 
biri ’•»» «!<• uj. /rifu nrlsu«ltr u >K 4 Ordinu. 
ait«.fu--tfikiis* .iM<j >t«al. u mA ulueraimMu

• X*«* lu l.'ktf. A’.lt. IS
n • u ■ i a \ < 11 • » < ■ k * t

%. I* K.
I.*«3 H. ii MrrH. %«*«i turk.

VAN SIPM1 BROS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai Ir Optilcal

Pilname pasirinktina laikro
di UL UUredžiat tr

j. Sin-t>4M» arru pnuikinti *ku>u>l 
j bu* |u-lba(>.niniu dvi J u-u akta 

K Uuoiuvt tu kenti nuu *«lvo« *kau- 
4-U'nu, kumi.ivl mld-* lir>*ai I kru
ta. k u v.irt *k*it*l ar muii ur ra
kai. tai tuviuvt yra trakias kad 
reikir Juaik akiniu klanu I. matu 
palirliuaa |>nduo* Jun.* rvriauai, 
p-iurnarona ui pre-ina.i.* kam* 
n*t lai* taioal nei Iki »« •».

JOHN 8METANA 
Akių Specialistas 

18018. Ashanld Av. Chicago 
Ketaminas autvikiamaa dykai.

Kat»|*aa Ik-laa aalrr* 
»./io* lutwa Virk Clatt o aguakva

AĮ
)
į

i
j 
( (
Į

TAUTIEČIAI !|
Aiiiomi pratn*šu gi rliininietns. kml apie Gruodžio-Dec. 15 

A atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbame 
siutus kotus. i|r.*M * ir sijonus moterims merginoms ir mergai
tėj'.s ir Im* skirtumo dirliaim* nuo ditlžinusių iki mažiausių dra- 
(Minų taijigi s«*na« ilnųuinus valome, k verbuojame, taisome ir 
prosiname tad. geri ami tantieėiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti |ms mani*, o busite užganėdinti.

M. POVILAITIS.
1730 So. Union Avė., Kampas 17-toa Gatvės Chicago, DLKantbana IL IK K. K Ir lt 

T*mjklte j manu parai*.

dust.lt


Lietuvių Politiškas ir Pašelpos Kliubas

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 2 D., 1919 M.
T 3t

Milžiniškas Balius su Programų
Paminėjimui 10 Metų Sukaktuvių

RENGIA

3 3E

Pilsen Auditorium Svetainėj
1655-59 Blue Island Avė. ir 18-tos Gatves

Duijs atsidarys 3 vai. po pietą Programas piasi ės 4:30 po p’aty
Minėtas kliubas rengiu vienų iš geriausių pasilinksminimų Cliicagiečinms. Bus puikus programas 

dainuos Birulė* Choras ir ntskirns vyrų Chorą*, |m S. Šimkaus vadovystė. Taipgi bus ir daugiau Įia- 
vienų geriausių solistų 1‘nnėlė Marijona Et Rakauskaitė, I’. Stogis ir Vi k t oria Volteraitė, Bronislova 
Itutneroitė paskambins pianu. Tolinus bus juokiu gių eilių ir monologų. |*o programų bu* luitai pui
kus pasilinksminimas Su Grumi Mareli ir sų kitokiais įvairiais lietuviškais šokinis. Kviečių visus at
silankyti. LIET. POLITIKOS IR PAAELPOS KLIUBA8.

3E
KIEK IŠLEIDŽIA KELIŲ 

TAISYMUI.

Ženidirhyslčs departamento 
eks| M-rtni np.'kui lituoju kitu 
Ainis metui* Ims išleista npi<

M i,< N N i.t s M i keliu taisymui.

.Mr. Andre* įtini. 4'34 Prairie 
A Ve. •

•M. Willl IkHiltoff. 1sl W. liur
lini Plnrr. X. E., ur l{««taur/inl 

lui Siilb " MudisoH SI.
Mr \Villiiiiii Itrvnier. 43* Nt. I 

J.iiiiis Piure.
•J K .id ISss^ier 233 N Mur

f

Mr. Ilnvr Itmun. 34-49-51 
įimti tusu Ate.

Mr. Harry Itavis, c-u
Wi.il <«., Trnlh Nt.. Mnn-stir 
Ih'.ito llidg.

Mr. Wiu.
I.im Avr.

M r .!•—.-f

f n-isiuiia. 1219 ihnr-

Is uivli 21**! Austin

SENAS RECEPTAS.
Mes liesame visi vienokiais. 

Sektu ir ii musų esam judai 
minti stiprių sudėjimu, gi kiti 
kišai kitaip. Jeigu žmogų- 
jaučiasi gerai, tai visas jo tur
tas ir geriausia laikytis senojo

gF—- r *-------------8-  i —t—

I LAIKYKITE PINIGUS TVIRTAME
Išbandytame Valstybiniame Banke

AXT URlDGEi ORiO

proŽIAUSIA įlETUVlSKI įRVJTM fiHICtfW

Mėsos Kainas

Ikitzi'l, 1130 X. I'ali

Wm. N. Jarna&in 
Prezidentas.

“Negalimas dalykas!” tu sakai. “Štai marketo raportas pa
rodo kad gyvos kiaules parsiduoda po 17 l-2c už svarą o aš 
moku 28c už svarą kiaulienos’*.

Iš AMERIKOS RAUDONO 
JO KRYŽIAUS.

Frank L. Webb
Kasininkas.

J. R. Rolley 
Pag-Kaiminka.

F. 0. Hoabal
Pag-Ktzininka.

JL Petrą; iii 
Real EzUte ir Inruran 

ce SHr. Vedėjai.

Teisybe Apie

► :r h»t*»
•OTtr* ihU-MUaU šalta
i* tauri v pcnkudikj pIq<«« imdun ui »' »•

pft'ptu: Ijiikykitv miv<> vidu- 
rius išvalytus! Vidurini tai| 
imstovuiuan mvikntoK, ir kaip^ 
lik jie yra išvalyti, tuomet vi , 
►i m-smngumai prapuola. Skai-1 
lykite Aito laiškų. kuris jums j 
paniškiiis Shinrr, Texas Ik*. 
31. IP1S. Mnn<> žmona sirgo 
I .-r 4 metus. Jį mėgino viso
kiu.' vaistus. Ir t l><ivo Ik- jokių 
rezultatų. jiakol nepradėjo 
vartoti Triners Americnn E- 
lixir <<l Bitter \Vine, kuris yni 
pirmutinis vaisias musų naiue. 
Krauk Dornak'*. linkite šitų 
vaisių dėl savo sveikatos. vi-‘ 
šone vaistinyėioM* jmrsicluoda 
|m> $1.10. Taip pat pirkite Tri-į 
nėr "s l.iuimeiil šiądien* — ry-i 
toj »aii Imti junui reikalingas! 
Geriausiu raistas nuo išmra- 
kimu. neuraigjos reumatizmo. 
lumlMgo, raputiiuų ir tt Vais- 
tiuyriose 35c ir 65c, per pačių; 
43r ir 75c. Josepli Triner 
Coiiųmiiy, fttt-43 S. Ashland 
Ava, Chicago. III. (Apg.)
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•« VAIOINS “PalC'Cios Ežero Dugno" «i«n »»mh

PRADŽIA 6 VAL VAKARE

M

• •
• • • LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPOS • •

• •

Nedelioj, Vasario-February 2 d., 1919 m.
School Hali Svetainėj, kampas 48th ir Honore Galvių

\ iaieitt* yni Inlmi įdomių *užiu<>ti knip lietuviai gy ieim apie .’4Rt metų atgal. nor> nu - skaitome kningu* 
Ih<i ne tnip nišku kaip kud mntyaite p.r*tiityiiiii kuriame loš k<iinu-i nrti*tai. Veikimu* ut*ilmmi 
luiiginnte* 11 šimtmečiui baltam dvare und ežero kiauto.

l/tšiimi* pra*it|i Ilgiai <> vai., taigi tie-iielikite m- gaileeite*. Po į* i •liilyinni šokini.
Nnoširilžiai vi*u» k\iečių.

LIb*. Vi ui V 13 KUOPA.

’ Lietuviai Amerikoje.
a------ -------------------

WEST PULLMAN, ILL

>1 manėme kml paninžu prieis! 
Iprie tautinio susipratimo ir' 
i,atliks liknimis lietuvaitėmis. 
Į štai *na*io —<• <1. Iiažuyii

1 > i a..\ 1.. 2 • • m < I .-.a •• ■■ . *•• £
1

i* n • I % ♦CITIT’?
•J Uywri’ o T»1 MtimlMdt b7 
e v>kStata :•!! W. tlod Ntr^at 
3 Tai nockw«il m*
S CKfCAKMt. 1U-
* •lltHHHIHlHlHimf JHHflNUUtlilttlH .

FATONIC

We*tpiilliiianiečiai nipiiind 
ne tik *tivo | m ra pijo* reika
lai*, bet ir Tauto* Fondu. 
Nora jit'iu* buvo *kirtn lik
tai viena* šimtas aukoti dvi 
tautos reikalų, l*-l atėju* l4iis 
vės Savaitei jie vienu vakati 
*miukuji> 1311 ilol. TVvidpulI- 
maiiiečiiii. n-iškiu. daugiau n. 
gft trylikų sykių *unukuvt 
tiniigiiiii jiem* |m*kirtu* *111110* 
Vi*i tlžiaugia*i tukimui* |ia*vk 
nįėmi* ir Imvo manyta, knd to 
jau ir užtek*, liet geraširdžių 
viand ntsiramln. štai K ix 
Andreiki* tint | m k lt t jo 25 dol. 
ir Petrą* Pultlnusku* Iii tlol. 
Vi*o Motpiilliimniečiai iki šių 
laiko siuiukavo $134(j.<ML (.ur
bė jiem* už tai.

Kun. J. Pažkauskas.

111 nėję svetainėje uita draugija
Ne viena* lietuvi* ir lit-ut-įaurengė vakarų, čia tai tiknė 

j .nite niu*iėluo>tė iiNirų*. gn -! tikėjome* lietuviškumo. I* 
lėdauii tilo* karštu* žtaižiu*Jpni«ižiųjauiiiina*.kaip|mpni- 

iš lupų jų gero tėvo. I*n<lnrė' >tni. Iink*nmi šokti. Pnuddė- 
rolektų dt>l tipiimkėjinio įtam
pi jo* *kolų. l'ntaai aukojo 
.'5 >lul. ir viri įuirnpijonai gmi- 
iai”nukojo: Surinktu apie

lik! doL jei ne tlangiau*.
Sioux Cityo Juozukas.

MMtr<p>. gir- j tiki jidilfb

I

CICERO, ILL.

Vyčių balius.
• Semti vietinė 1* Vyčių
ta) kutųm parodė viešai aavo 
veikimų, ihiltar jau pnuictia 
|m*irodyti. Pirma* darbą*, 
tai bu* jų *ureugima* Imliau.* 
nedėlioję, vanario 2 <L A.. 
Antano įui m p, evelainėje.Kie! 
tolinu* žatfa |at*tatyti sceno
je veikah, “Valkata”. Veik- 
lumn* eina unt naudo*.

Dumšiskis.

<14-

MICHIGAN CITY. IND.

Naujų Alėtų dieuoje pa* Hi|. 
vardų Su*nį uleibuvo jų ma
žo tuneliu krikštynų*, kuriam 
prie kriketo buvo duota* var- 
da* Air<m*u*. KribštynuMiu 
etiširinko gražu* Itureli* >v*- 
ėų, kurie . užkandžiaudami 
linkšiuiai šnekučiavosi n|iie 

.vištikių* reikalu*. Ile*ikalliaiit 
a|iie Lietuvo* reikalu* ri*i nu
tarė *mk'4i aukų IJetuvu* (al
ave* reikalam*. Aukojo A. ir 
P. Sukniai 2 dol.. M. ir T. La. 
šai 2 tlol., S. ir A. (iliiiekiai 
tkil.. H. ir V. SuMiiai 2 tlol. ir 
Air<m*a* Ku*ni* (kūdiki*) I 
tlol. Vi- “ 1 *

Pinigai 
" Dintiau” 
|<er*ių*tų Tauto* Fumbm.

M. Lažas.
Nuo rtd.; Pinigu*. 9 dul. 

gavome, kuriuo* eiilyg prašy
mo puoiuntėiue Tautos Eon- 
tlan.

Vinį 9 tlol.
In|*o |Mi»ių*ti 
Mulakcijai. kad

jo programa*. Vokavo veil-. 
jn. p-lė Pvt. Sprnnnitė. prane
šinėjo programų ’lietuviškni. 
Progranins susiliejo iš dilino, 
pijano **>b> ir duetų, liet 
vė| nustelmmv. Visa* progrn 
mas buvo angliška*. Buvau 
I rudi' iianyti, kad t*u km 
tarp *i. timtiiuėių. liet išeiim 
vakaro vedėja, (inaiškina li< 1 
luviškai. Pasisukti į vienų u ' 
kitų pusę, miitnu. kad kili 
liHuviai ir-gi neuž*iganėdiiię. j 
Kmlcl lietuviam*, lietuvių vie-J 
toje nei dalie* liet miško pro- 
gramo nepareugė. Sako, to 
d*r šita svetainė nėra ma
čiusi. Po )mros lietuviškų 
pranvėiurų. žmonės vėl pradėjo 
štdeti. kati užmiršti tų iieįiutke 
uunių. Nenustojame tlar vil
ties. Tikins**, kati kaip m.r* 
tėvy iiainiskmnas prasimuš j 
vist, tų narių širdi* ir dirbsi 
jos naudingų tiarl<ų musų nu
mylėtai tėvyimi.

Tėvynainis. 
Grįžta Jaunimas.

Praėjo šiai kolonijai limh'**io 
laikai, kuomet turėdavo išly- 
tlėt *avo veikėju* j Suv. Vai
šijų kariuons'iię. uvžiuaiil kų 
jiems likimą* gali lemti, b.i- 
Imr jie grįžta. Džiaugiasi vi
si. V|mtiugai pradžiugo mu- 

Po pamaldų šv. Antano |M- mj kolonijos katalikai, labiau- 
raitijos *vetainėj *au*io 2ti d. Hiai jaunimas, kmnm t iš karei 
sugrįžę* iš Prancusijo* Suv ' įj^ ir lMj K pnineuzijo*, su- 
Valstijų UaĮiHitma*. I>uvę* |mt Jouajl Zahigimi*. Jie
8 metu* vietos lietuvių panti d- tikniJ< „ųkėjos. Vintu-
jt»s klelsma*. gerti, kun. J. Jo- M hlėjiut-se orgauisocijo ■ 
naiti* votie nekuriuo* iš mušiu likdavo. Visi likime*, kml
lituko imnežtu* daigiu*, kaip ..,q :• 1>ra4|(> oikli jwž.
tai: kulkosvaitlžio diržų, nuo Į 
guzų a|>*i*augoti nrnskų. vo
kiškų kanlų, |s*ilį ir IL

--------r—
Toje |mčio5‘ dienoje atsibu

vo Tuntu* Fondo I Ui skyriau* 
susirinkimą*, kuriame ta|to 
nutarta Kalėdinio laiisvės 
Fondo auka* iš>ų*ti į Centrų.

OMAHA, NEBR.

Mėnesinė peržvalga.
Samdo 5 d. hv. Cecilijos ku- 

ūdroje buvo Įmšvent inimns 
.muistos vėliavų (Serviee 
Flug). Iškilmės au procesijų 
prasidėjo .3 vaL kuriose tlaly- 
vavo !N) |utrn|iijy, taip jų ir 
lietuvių Av. Antano imnųHja.

Pagal parėdymų Jo Augštu- 
dos khdonylMT Krkivyskupo 
J. J. Ilartt, tapo atkelta* iš 
Siuux L’ity geriu kun. (decima- 
vičiiiK. Pribuvęs. a|Mrt dva- 
«i*kų reikalų, tuojau* <*mėe už 
irganizatyviėko tlariio, kaip 

lui. aut vėrimo vaikų draugijė- 
iėu ir Ar. ('ccilijon choru.

•
Sausio 19 <L |mru|*ijinėj sve

tainėj at ai huto (airapijos me
tiniu susirinkimas. Susiriu- 
kiltie, iš atskaitos ir kitų pra
nešimų Įmaiškėju. kad Įmnipi- 
m»u reikalai yni gerame eite. 

V.’ je.

Suu*io 2< tl. pinigai. SHil- 
7N. topo i--ių*ti į Centrų. Gal 
n-ktiriem* išhaly*. kml me* 
|M*rmažai ruaukojtnm*. 
kurie |mžj*to sieto* aplinky*
l**. neprimė* omaliiečiam* 
šykštumo, ne* me* neturėjome 

kalltėtojų. nei inteligentų, 
lietuvio kunigo |ier tų lui-

Bet

K:

c.

i

. 8I0UX CITY, I0WA.

te>i 
m-i 
kų.

Or-stfc Kckalto Prasid. $v. Marijos P. Panų ir Motery
Atsibus

SUBATGJ, VASAHO-FLBRUARY 1,1819
Antano Mažcnio Svct. 3834 South Kcdzle Avė

Pnthi t trI. nlire. |hap 15c YfiHi

\1»d Ils :.4irurkHV44»l f. rt«ls-l«t»k<a lirimiAl M t MliBk) Mt. I M 
pHiktj iMtlIV k <• »»m iri «l laiku Kvrul ir

uti1» lUt a.s«»> I.** Imai. ••«-« Virau i«s*Ihm»

PUIKUS BALIUS
Parengtas

Lietuvos Vyčių 14-tos Kuopos

Nad., Vassrio-Feb. 2d. 1919
$v. Aataao Parapijos Svitiioije 

kilpas 49tb et. ir 15-tos gitrfo Cicero, III.
Įžanga: 25c Ypatai. Map44o

Prasidės: 5 vai. vak.
Senai <r> U v>*<* kautu »ur. nuu. kuki im ..Itukvomu^

Taigi I* iw '!»" puU—u nmau pulku ImI>u MI «kr*J.->isSl,. kruni Ir 
kitam 111 iak»q>iuu*>. K r te* t* U..HIU tr Momvan, Ilnka-
tnal Ir link. inal laiku ,-ral.-IMl.

vira. kinu i. » v«i ti ai orv

i ir musų tėvynei imu- 
■ingų darių.

Vrraoaiatni-u* < h«.t» ra-
Ml lMln><t«.|. UMinriMiM. >»l«u I 
mkaltnsu* r... 14*1* aUiKiulti:

Itatyl** UakvVM lM.
I*. O. liek 41. W,«tVlllv. IU

EB

Ifamiglrtif

TU. Drovar 1441 

’ZŽr. C. Z. Veze/is 
uktuvu DErrarraa 

ralaadu*. nuo • ryto Iki k »ak 
No-! >’-l >omia porai sutarimų 
Nod.liomla roku) sutarimų 
ia ko. amu. amo avkui* 

aru IMi- Gntv4a.
II

Ur. LE Jfultll C. b()kL*>D 
<»>u>iuja» ir <9uru»x<a 
2VN Ml. M Ali; MIL 

Adama 
nuo I Aki 4 po ptitfc 

r mul» t uo t iki 7 va V 
S’id'lnnii* mi" »l. lt tini-

Tolefanaa l'ullniaa 40
DR W. A. MAJOR

UVtlYTCMAli Ut 
Clllltl lt U. Vi 

Olkna tina Mklilraa A«». 
Ad>te« t:M Iki * tlrjto — t 
Al 1 M |>Mlu — 4.»4 iki i.lo 
vakaro NodHtomla nuo 10 

ikt n tonu.

>s

I*q valgiu) nvuinnr<K. kw«l iccriau* 
man favo skilviui yra >1ATO«
NIC r*rakalir.a vinim Drsmarumua 
«m ir ik mimo, o tn* rvl'kia. kad rei
kta BamJBlBtl virf»> i'ar duodama 
ims tisus uHirkoiiuB.
• " "" ....................... ■—a

------------- ———b

ALEI. MASALSKIS
<;nAHt>nir* 

tJriUTte rra- ff 
l.onu, Allle ’*•

įf 
€

ka v l a c k “ r f 
laldol v v «• %<► 
|»)OM«l-Lt TU 
nu aavo Lara
oonua ir aut**- 
maldini*

Taleri dld«*a 
M d»*| rr • 
IMI*ra 4'rb*' t*

♦e

I

«

U: ■

•K

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatu 

Attorney at Law
14S U Mnan*-. <’«r. Ctartt M. 
IUmm Mt. Tr4. CeMlral M* 

______ CMicsGo. n.UMitrt* _____  

3112 hw. llnlMtuj MrrK 
T«drf«Ma4» %«taU 2390

DR. J. KULIS
GYDYTOJAM

»
I

3307 A UBUI. N AVĖ.
T.i.;.*..,,. t'rmrar 4144 

..................................................... ’
T

• ______________

MA5TEP 5Y;
Dr. G. M. GLASER

rKJUtnarcMA n mktai 
G>vmlma* Ir ofL*.

SI4S So. Motėm M- Meri* SS M. 
CHICAGO. ILL.

KMCIJohanui 
Motrn-k*. ViriAkų ir Valka 

l.i|«l t lire-ėkŲ Ue* 
ortao VALANtMJa 

IU * rytm ku. 11 IKI t po i>i*t 
Ir auo 1 IU 1:14 »*k. N^illot 

vakarai* ttftma u>.taryta.

kv. Kazimiero Imžnyėiop 
vėl viską* nubudo. i i e* liete- 
kom gero dvasiško vadovo ii 
gero tėvynainiu, kokiu buvo 
geri t. kumJ.OIecIimiviriii*. per 
tų truni|H, laikų labai paddar- 
liavo <Iri tėvynės ir latžiiyčiu* 
labo. Turimi niekados Šioms 
City lietuviai ncsiutukos tiek 
ant tėvynės aukuro aukų, ki-k 
suaukojo per pastdarlaivimų 
gerti. kuu. J. OicriinaviriaiiK.i

CICERO, ILL.

L P.

TIKRAS BARGENA8!
FarMdumdj agi t |efl|tu įlat 4d€>*)i*M«» 

’*una« |M4 i Ir k kaiu-
-1u« M< attsMtj ir l&taiMlM !*«•• 

m ėty fantą- (ik SI :••••. reikia 
įaiuk.ii likusi u* unt Iw»n»w
timukt-mlM. Nnmaa randai ant llrtd. 
cr|usrtM hi iuttij upiKlnkr> ant 
num Atr AialAauklte |wx

V GKHiU* A <YI.. 
3113 >*•, llablrd XI..

t _____ __

N*««ri<i iMtritail r.» t tu t*.n> tomu 
uf»» M*» X** •» yra -n* 7*iv
riffliM 1 P« t tl k.iml«wriHa Kt«- 
tH* liarvtr Mm ir HmalS?*
ll ant namu krrt)4 »<•* I**-’

t i.KK.ln A CO. 
dili ku lUM'M CBlraSti. W.

ffrra fartna 7*0 akrfiŲ 
fc-kiu kaHtlaariM .amam. ImIMm r>- 
tūliai Ir kiti rriKalinai daiktui Tur
iną tandaal Wl*« «»gtM1l«. »al«<ljUM 
Tik teina n tu. «*l4ka«ua apir Ba
ilina nupirkti au matu jiiudirjiniu ar- 
U* ltinaln>ai'j unt namo. ata-A-uktte 

* l»a>
%. GIlM-l* A OK 

3111 Me. Mal-4<v1 Mm (Ubagu, IU.

Ht

I

Mergaitės ir vakaras.
.Inu nuo kiek laiko y ra ėjo 

luti šilaiti etilui Nekulto l'rar. 
’uneiėu ftvmir. dr-ju. prie ku 

riou'ffl'iklauao vien mergaitė*. 
Tai gražu* rinkiny* jaunimo. 
Viai tižiaugiaiiH*. kada jo* or- 
gnuisavoai. Sakėiiu*’, aubtiky* 

tauto* mat

LIETUVIŠKAS IŠRA

Siu..... i ».r4« l*rt..». :. autus
kn«*W<t •><l lArad'ju. •wl i»kM»ti 

|*M«alk*4U ir iluinOiM i PI. ri- 
•ukt'J *M IP |A«u4it iM *U
eiųjMit.ai* tt pusrtr aLoa." iii u m 
X«w Y«*rk* ir

Tm br^n-’it hh« I—
MUAd Mu. <kVi«tlo> .*1H (M* 
irvikaU* iiui

DYKAI.
1 Jciru ju. n arti r Hti.u
tur:., .- f.rHurti.no ir
kuk lio . Ii“, rc-.r*."''1 
f.avrll.1, .■< .litu.) n»u.|,n.-> u 
rulik.le t ■ -MU. r, :k-L.’. l».nv 
•< • n,u4ir- • ka>L-ui-* l.uir-i 
kiautai i.UMMTt.111 lentų
Itandom* raiUmu. 1,1 KAI
Ka4> Ut. lutai'

*

Amencan European 
Patent Offices Ine.

(M.,
Ilnuelaai Ura V.,rk. k. V.

Dr. M.Stupnicki;
3109 So. Morgas Stroot 'P-le E. G. MAKAR

PINO MOKYTOJA
4515 So. Wood St

D»o<U U-krtU.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

Dr. A. R. Blumentbil 8. D.
AKIV M«r4-WAUMTAB 

P.laruaa. lutu- 
ut.—. Balansui, nu. 4 14 ryto nu 
» vai. lak... N*«. iiotnl. 1 Ikt 11 
1444 U. A^laud Alr. k.ntp. 41 U*.

Telvlun*. T.t4a 4111 
Tolvfuaa. B<iul.«ar4 4441

CHK At.o. UJJKIN 

Trtrloaaa TarO* MM.
Valaa.l.^ t iki ll o ryt*;
S po p ..t u iki t lak. Nr4< įlo
mi* aa. 4 Iki 4 vtl vakar*

uucgla.K

DR. M.HERZMAN
u Ri kUoa

Ow*l ii*tuvi*ma UDoaaa par M 
taMy kaipo patyr*. ardytajam cU- 
rars«a ir AKUSMUa.

otiaa. ir EabaratorUa: IMI W. 
u nu aotau run m.
VAUUtuua: Mm ta—u

»

MM

f.rHurti.no


B DRAUGAS

I

CHICAGOJE.
.................. ......... ........................................-.........................  

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.’ IR VĖL KOVA PIENO 
REIKALE.

KOLONUI).

Šeštadienis, vasario 1 d.
ŠV . |Utinei. i-

Sekmadienis, vasario 2 <1 
Sv. P. Manio Apvahuta 
(Grabnyčios)

Pirmadienis, vasario 3 d.
Al. III.-, ii-tn

KAT VIENYBĖS CENTRO 
SUSIRINKIMAS.

1 mm atsilankyti.
| IISUJU.

tlalon- kii manu prašy ma liepa 
miršti taipgi tai- taringa Snj. 
k vii--tu ir įima atsil ml .* H kairu- 
dar 
tuip

Baitadiuūv rainio 1 1919 
-------  | ■ • ■■■'-L-Vl ■ .--4.............. -4-^-------------— 

rt.i* tum ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PAPUOLĖ VIENAS 
PLĖŠIKAS

Išgelbėta 200 000 dol.

I
> Kohi|tanųn-. rtejaai 

mis.

m priguli ir pn-umšyti pra
si .irLuii vmn ■<«<*)j<M.

I/iaMI.

«U fa nnt

pnii-l<-<l • 
reikale.

biri altuinjiuti 
-u latiii--riai-

411Vakar pinu pietų tie- 
gnt. ir \-liliind im-. plėšikui 
norėjo užpulti automobilių, 
luiriiimui gnln-utii I.smi.imsi pi 
niiai* ir ėi-kiai- -Intl-itiiti 
l-'iiin- algo-.

Kuomet tik liulolllol>ilin- - > 
pinigui* *ii-tnju be. (Iiirug-i 
Juiietmii ICtiilioiid .-lotiiui. 1 li
nu* i* buriu kelių plėšikų pti 
šoko prie aiitmimlutiiiii-.

liet niitumiibilinu* 'iirvylut 
jj tuojau* |Mirkirto ir -iiėmė. 
Kiti |>lė*ik:ii p.-ile

l’ll'i'likė i--ą- Flllllk It-M-eu. 
Su -niimi lurė.i-i U im-lie-t 
šautuvų, aulimuilini pi-talu-t i 
ir relnlleri.

to iri

gali 
Ui

i ’rulllimė 

pl iti ul..

L-.ililillb*

Milu *U 
< *llicagU

Kataliku Vienybės Centio 
mėnesinis susirinkimas atsi-' 
bus uUiminke, vasario 11 d..
8 vai. vakare. Dievo Apveik į J'1'"'“1,1'1 
<los par. svetainėje.

Malones draugijos ir orga 
niaacijos nedaryti susirinkimu 
ta vakara. •

Valdyba.

MILŽINIŠKOS PRA
KALBOS.

Iš NoltTII slbEsi

LIEPĖ TĖVUI NUBAUSTI 
VAIKĄ.
«--------

Stinrvšfuotu* 17 melų Peter 
Kettlch:m*cr už tn-h-i-linų v-- 
žinojimą niiluiimluliu. Ta* 
vaikinas vienų vakarų važia 
Vti aillitllliibiliu In- švie-ų, be 
licetn-ijo* ir tiori-jo prah-tikli 
stovintį gatvekarj.

Teisėja* Steik išbari- vaiki
nų. Ih-t nei ui m Iė. Tik (latnri-. 
kad |Mt1s tėvas tie|ut*ignilėlų 
jum IntusuH'-s.

I llll-:i'.'lijl- ir Vi I

■ marki kova pii-n-i 
1‘ieiiu pii-ialim-jitmi į tuiinu- 
kmu|iani jo-

I kontraktu-
pieno imnimintojai*. I* 
-u-il.iitima*.

Toje kovoji- 1 ‘liieago 
luinu t i. arba pralaimėti
mėįiuia. tn-. kad lietui eetitn 
:<tba dviem --di atpigti pė-nu 
p- į kufii kmi toliu., 
jimu lei.kin pieno 
imi ariat lui-la.

\pliul. itnai pieno 
jai lanm-tini turi 
lUIigų. Tn -ųjiilign
įe i-tiipienui turgavietę. 
Fnrmeriai Ind tariasi. jog jie 
pietai pri-t.-dy-ių ta- nt-ki 
linui- mie-ti- pieno kumpam 
i-itu*. kaip iluliai iru. liet tik 
tiirvnv n-l--n. |.i tu* tegu kom 
|mniju- uiui-i n-ikiniiių kieky 
I* pienu ii išvežioja |hi lll 
lllll*.

Suprantama. pienu kumpa 
tiiju- -u lukiim I'arim-rių su
manymu nesutinka. Iš to ir 
kova, kuri nežinia kaip gali 
im-iluiigti.

I'ietni kum|iiiiiiją iilslovnt 
dažnai turi -lupiu. susirinki 
mu*. Vieką- m-z. i no. apie ką 
tariamasi.

Ui-ilgia l.u-tuvių llarliiiiiiiku 
jiiuu'u- kiluĮui, litai iiuike, 

.•i'itnii I -I.. IMI!* m.. 7:3l vnl. 
akute. Ilieiu \piei»lii* fiarn- 

piju Vl'lllillej, plie |< |f l'lii 
"ll Ale.

Vi*i liarliiuinkai y ra kviečia- 
m*. 1 minėt a* prakallms. Iš- 
girsit garsiu* knlla-tujus apie 
•lailiiiuiikii reikalui-. limiškiu* 
kaip 11 ku tm-s turime linky- 
tie*.

Kam lik tupi darLiniukų gi
relė. lai at*ihinkii.

—Xi«I<Iii-j iieerio -I ti . I*".| 
'n-Miii* mimi-iu įm 

i kinui* 1 «»I*L Sųjįmt*-* *■ tiii>|«n. įl 

Av. Mik-Jn Ark. pn>.>pij«ia švelni- 
nėję vi*i nariai Iriknitėn skaitlingai 
tau Misiriiikiman atlikti, nes tu- 
riti*- iltiiig svarbių n įkalą nutarti, 
taip-gi visi tie, kuri- tėra iižsiiihi- 
kėji- mėiMstinra mok- 'ti*. kad teik
tųs užsimukėti taip |Mt kviečiu 
tmminlšiai lietuviu* ir In-tuvni- 
te*, kurie ilnr nef-til Iriimi j-r* 
IJihlarintu-s Sąjutur--' Ind teik- 
lipu priHintKiii ir remti kiek kas 
išgali ludelary liė* r> įkalą.

Kas-gi kitas rūpinus mimų tau
tus našlaičiai*, jei m n-s pnty*. 1 
Kilt* taui-M turi *aiu našlaičių 
reikalais rūpinti*, tai ir mr* pri- 
valouic nipinti* anaisiais. Tą 
tinsi galins- |>a1y« adikli, tik n-i- 
km gen- tinro ir Manijų našlaičių 
pasigailėjimu.

I

X Ihtnutff.

PRANEŠIM \s

M Z.

IS T0WN OF LAKE.

NETURĖJO LOVOS. PAGA
VO ŠALTĮ.

!*wr-

Koncertas
rt-ngunuM

KANKLIŲ CHORO
Prie šv. Jurgio K. Parapijos

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 m.
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, prie 32ro PL ir Auburn Avenue

1‘rndžin 8 vnl. vnknre

I'o Koncertui .Mikini, Visa* (M-lna* vietinė* imrapijos namini. !
Nuoširdžiai kviečiame vi*u* nt*ilnukyti ant šio taip puikaus koms-rtu. kur tu- 

rinite progų išgirsti grnžio* mušiko*. Programa* *u*idė* i* Milų, duetų, kvartetų, 
vy rų choro ir mišru choro. Visi lie kurie mylite uiitrikų m-pridei-kile šio koncertu, 
m-* tni lm* vienas ir geriausių šimtu- *«-zuin-.

<irk«-*trn p.-I. J. Jakaičio. Nuušiiilžiai kviečiai visus
KAXKl.IV CIKHIAS.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

JAM BUPJ8 "SIŪTAS".

Seiemo di Franciseo |m> 
num. !<■>!• < irlenti* gnl. užlai
ko grosernę. Anų dienų, jam 
hesitrusiiint prieš gnatemę. 
atėjo du kokiim nepažįstamu 
jam žmogų ir ėmė į jį šaudyti 
iš revolverių. Paleido ih-šimt* 
šūvių.

Iii Francim-o *udril*t. Pti- 
šauktii |Milicijn. XugiilM-tni jį 
ligoninėn. Tenai (uitirtii. jog 
visai lengvai ji* sužeista*. Tik 
skylių lutvo kelinėse, slcrvhe- 
lėj ir "siute."

Iš Itainiė* atei|irikeliojęe 
italas |M*akė. jog ji* nieko 
nedarų* iš šaudynm. Tik jam. 
esu. lalijausia gaila "siuto", 
už kurį nesenai užiimkėjęs 12 
dol.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ
VU8Į KAREIVĮ

BU

Iš kun’-* stovykla* Įnirk ■ 
liavo |niliiio*uota* kareivi* 
Kari l’urdy ir rengėsi kelianti 
j IVimkegan. kur jo tėvai gy- 
vena.

Vilkai ju Inmini' ntra-ta* 
Nortll Vesteni geležinkeliu 
kieme. Traukini* ji suvnžim 
jo. Matyt, ji* mėginu įlipti i*- 
eiiiiiiilin is itin-.t., traukiniu 
ir |m|iun|ė |mi nitai-.

Iticliunl Clnrk. tiT.’N 
elienter nvew |mliko namus ir 
išvuž.iavo į Kenu.liit. Titui i 
“vieno* moters" tėvus jam 
Įiariipim-s durim vienoj lovų 
dirbtuvėj.

I*n*iliku*i (’liieugoje žmona 
*u vnikni* vi-ui |mtyrė„ kur 
jo* vyra* n|«*iverčia. Jinai nu- 
vnžinvo j KenmJia, vyrų su
areštavo. imr.ignlMtio tuimo ir 
u|t*kuiidė už m* Iii vilnų jai 
už.laikymo.

C birk teisme teieimū, jog 
jis negalėję* gyventi tuimieje. 
Jo žinomi jo lovų buvu pave
dusi savo broliui, gi jam |>ri- 
sieju miegoti uut *ofo*. IM 
lo ji* imgnvo šaltj *r turėjo 
|m*it raukt i iš namų.

Teisėja* nuspremlė, kad 
Clnrk galį* gyventi ir dirbti, 
kur lik norįs, liet ka* savai
tė turįs duoti $!> savo imti
nai.

Tei.lin- pltlliėkėju. jog 
Clnrk iipleirdniiui* mimu* pa 
likę, raščiukų, kuriniu (atžy
mėję-. jog einu* |m»idnry’i 
gnln. liet vieloj*- gulo ji* su 
kita motei imi buvo išdūmę* į 
Kellosltn.

Liet. Vyčių 13-U kuopos 
*n*irinlrima*

l’nieitą tni-iiulii-nj vietos 
' svi-tnim-je |„ Vyčiai Inikė susi- 
riukiitių. Visupinnn svarsty- 
•n m-|Mtlmigti kuo|ms reiknlni. 
Komtetni išdavė ni|Mirtu* iš 
kurių (lasirodė. kml'Komisija 
savo tlarlnj varo pirmyn. Ibtug 
kulls'-tn apie musų rengiamų 
inkarų, kuri* ntsiluis vasario 
2 d.. Sclsnil Hali svetainėje, 
prie JMtos ir llomire gatvių.

Išrinko įla riti įlinkus tani va
karai.

Viena narė davė juešimų. 
iiLint musų kuo|ia išrinktų ko
misijų ilcl eun-ngitmi vakari-- 
lio. įnešimas priimta*. Iš
rinktu ta|si komisija, kurion 
im'-jo: M. I’nnava*. M. Gaspa- 
raviėius. J. \'n*iliau*knitė ir 
Z. Mi-stanskaitė.

| *į susirinkimų liuvo atsi- 
įnikę* ••Vyčiu" redaktorius. 
JI. Zujus. ••Vyrio“ *|iaustu- 
vė. reikalais. Pasakė truni|ių 
prakallirlę. kurioje uu|uešė. 
kaip vyčiam* yra sunku gy vuo
ti m-turint savtts s|mustuvės.

Vyriai, prijauadanti šitam 
svarluaiu dalykui, iirnlarč rin
kliavų.

Aukojo šie: Kun. X. Pakal
nis .5 dolierius (ir | m s ižai Iėjo 
U45JIIH. Z. Jlestuiiskaitr $3.(111, 
A. I'atutvas $2.<Mi.

I'o I dol.: M. Kniukšta. A. 
Knmlrotas. 
l'Hkrviria.
I'atutvas ir 
Kiti nariai
i'-iniiM- susirinkime |uiauk<itL 
Viso aukų surinkta tų vakarų 
*17.1*1. Uut nuo pirmiau m*-- 
-ų kiioĮui turi virš l-*S> dol. 
“Vyčio" *|iaiistuvi-s naudai. 
Tokiu liūdit musų km>|ui turi 
tii-ioh dviejų šimtų dul. Ariu 
visiem* nukiiiojam-.

Nesant svtirliesnių reikalų, 
-usirinkinins bi|*i uždaryta*.

I'o siieirinkinsi Įuįžnidę. įsi
šokę ir atgiedoję “Lietuva. 
Tėvynė Musų". linksmiai 

' išsiskirstė.
Valio l.iet. V vėjų ITta kp.! 

Z. M.

1

T. Gritėnan. A. 
F. Ainiai ūki*. M. 
-I. Vnsiliauiduiitė. 
imsižadėjo m-knn-

MOTERYS DARBININKES 
TURĖS ATSIL8IUI 

VIETA.

DAUG DARBININKŲ REI 
KALAUJA GATVIŲ 

VALYMUI

Cliicauo- viešųjų darbų 
nii*ijoni--riti' Franci* pmne*n. 
jog šinmlie daug darbininką 
reiknlniijntiiii gatvių valymui. 
Sako, jog keli liik*tutiviiii Iš
darbių tuo budu gulo už*ietiii-' 
mų.

Gatvių valymo darbiniu 
kani* dienoje mokama |m 
$4.50.

Be to pmm-šnnm. jog tomis

ko-

M a Juta- Tliiiiiip-i>li ii kili 
niii-tu valdininkui dnvė pra 
>lziiĮ fondui. I‘ž surinktu- pi 
ttigv* lm* parupititu' City 
Hali lui»te kiliuliaiy*. kuriam 
to litt.iii motery* darbininkė- 
turė. |in*il*iui vietų.

Tokie kiimluirini yra visliose 
iliile.tiiuoM' Im.ltiuM*. To lig- 
kini nebuvo ir nėra City Hali.

KALTINAMU DU POLIO 
M0NU.

Policijos viršininkas Garri-
ty -u>|s-niiavu ir apkaltinu <lu

PRANEAINAH.

puriu prie Av. Jurgiu parapijų*, 
šiiiiiiiu prum-vam vi-s-tu* iinriutu. 
ni-allmtiiiai Muariakti aut sekančiu 

-utni rinkimo. nes bu- xiar*tiniii 
svarbą* reikalai. Susirinkit nedė
lioję. 2 d. vasario, bažnytinėn sve
tainėn. anl pirmos valandos 
pietų.

.1. l/nrdauaA'iu pirm.. 
Ant. minutei raiti*.

TEATRAS IR BALIUS
»• n$nn

LIETUVOS VYČIŲ 4-TA KUOPA 
“KATRIUTĘ” 

Tr«%«*4kMU) UmMna juiM $• ItatulK*-

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919
ihkvo irvray.ini- ritt irMo* simxcjF_ 

vaisre nt iimiw u it.
rnsUla a isUuhIs sakau-. liauca air. Ir S3e.

aKIUttAMon Vtet iiM i:\ft- Sm rnksrn* <lu-« vIiumiii l-r<n 
pusillnliMnlatl. X*s *rri nM|M*i «iil-<s smO« drouų. i.iMknni Ihi* 
tokiai. Ilrira Kairėn* K*4vrU— siiMl.-ntu ia-i-hr-1 r.- Tul.pl *l«- 
lankjkli--. - I-imII* ntasnėdinii.

1- V. 4-la M «»P V

g

Ift TttU'.N OR LAKE.

Av. AgiStsi moterių ir mergai
čių draugija laikys susirinkimų, 
uniėtioje. vasario 9* d.. 2 vai. jhi 
(■irių. Av. KrySaio parapijisi 
svetainėje.

l'risiMuoue. kad jau pancdėiiais 
aumrinkimų ncbriaikyaime. tik 
šveiitadirtiiaia minėju laiku.

/žraugijau IVdtdsr.

(KERO. 1IJ..

Multria Kitai— sttstrialrmos.
< teera MtUrrių ir Merginų 

Kliulms laikys savo susirinkimą, 
paneilėlyje. vasario 3 vai. vakarr. 
Av. Antano par. svrfainėje. Vi
sas narė* Imtinai atsilankykite. 
Viaus katalikės moterys ir 
mergini* privalėtų priklausyti 
prie šilo kliulai.

Brparfrrit.

TEATRAS IR BALIUS 
rnrmmaa 

Smlit Vimikn Mataritf Dniįiju
IA U'KKT lUUMitė

NKDtUOJ. VASABIO-FKB. 2 D. 1919 
8RUMIL BRO8. 8VET.

IM K. ter Sir. Ir luimo*- iMtlaaa lie.. ItiM-taod.
I. VjrMą 31 kuui-a Mitra (riją iek*nių hhmI--Ii. ■* Melai-.— rjrealmo 

4»
ADVOKATAS

=
■»

KARES METU”
1-r.-«no<ui* |u-sMd<-« <:>* vai. rak. svMnmė alaMarys B:M. I'“ 

l-ri-cr.iiiiu l-us 1-ulka* bitlai Ir skraJ-’J^nil kruša, su i-ulklutais do- 
vsn-iuis.

airdinsal kvlsi-lam-- Maus UMuvlua Ir lietuve*, kale Jaunos taip 
Ir s*sus. kas Ilk syvaa. ant M>> juokaus Tralo- Ir llalu.iui.

KVIKTIA kOHm-TlK.

Kobrfttų ršragUs
Katalikų Vein.vHa ll-ro dur

ims susirinkimas ataibua nrdėlio- 
je. vasario 2 <L 4-ta vai. po piet 
Av. Antano par. svetainėjr. Ne
riai ir priklausančių draugijų ai- 
novai Imtinai atsilankykite.

Is/dybo.

IA TtiUN <»F LAKE.

Fa M fui ė'osrfo atuėrtašiaias.
Nedėiinjr. vasaris S d.. •’> vai. 

vakare. Av. Kryiiaaa |-arapiji* 
sietailiėji-. vietiM Tauti* k'iimki 
skyrius laikys audrinkimą. Kvie
čiam susiriukitiuoi atsilankyti vi- 
mi. narius ir rinkėjus-iir* šului- mi- 
striukiu*- reikės daug ku svarstyti 
ir aptarti rengimosi prie lu-pri- 
gulming<>« lūetuvna.

T. F. skyriaus sekr..
t*. X4aa<il««.

AMERIKOS LIETVVIV KA- 
REIVIV IRIMAI

1919N'nlėliuj. ty. vasario 2 iL.
m., lygiai 2 vai. Į-o pirty. Ilidžto- 
jr Mildiai svetainėj*. 3142 R llal- 
stnl RI.. atsiliua trečia* M ritė* Ua-

f rrivių laviiiinnaii muštras. T<«W 
kvirčiatis- visų* Suviraytų Valsti
ją kariuomenės kareiviu* atsilan
kyti (laakirtamr laike. Taipgi 
kviečiame ir šiaip jaunuoliu*, ku- 

a rir nori prisirašyti.

.......S. ,, , ..--u

The RosoIin Sieti 
Sėtino Beak 

1115-to Gatve ir Michl<an 
Ava. Uhkafo, UL

Kapitalns ir Perviršius 
1250.000.00,Viaas Tortas su- 
virt $1^00.000.00 $1.00 atida
rys joms saTisgs urentojo

COFFEE
OOOOA

51c =S= 14c
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