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gvardija Vilniiąje -
Nežinia tikrai kas vei

kias! Berlyne 
Argentinoje paskelbta genera-

lis darbininkų streikas 
ARGENTINOJ UŽSIPLIEKĖ, UŽGINTAS POLICIJOS 

VILNIUJE BOLŠEVIKAI 
PRADĖJO SKER

DYNES. 
— — 

STREIKAS. 

Socijalistai degina bažnyčias. 
Buenos Aires, sausio 11. -

Vakar visoj Argentinos res
publikoj paskelbta generalis 
darbininku streikas. 

Iš pranešimu patiriama, jog 
daugel vietose pradėjo siausti 
riaušės, šimtai žmonių pagul
dė galvas pakilus betvarkei. 

Užvakar čia palaidota ke
liolika žmonių, žuvusiu andai 
riaulėse streiko metu. 

Po palaidojimo streikinin
ku minia užpuolė ant einančio 

VIRŠININKO PA 
BĖGIMAS. 

Paryžius, sausio 11.—Tikrai 
nežinia, kas šiandie veikiasi 
Berlyne, Vokietijos sostinėje. 

Buvo, pa v., pranešta, kad 
Eberto valdžios kariuomenė 
paėmusi nuo bolševikų; stip
riausia jų drutvietę, policijos 
ofisus, (ii bolševikiškas poli
cijos viršininkas Eichhorn 
pabėgęs iš miesto. 

Kiek palaukus gauta žinia, 
jog tas neteisybė. Bolševikai 
vis dar laikosi toje drutviete* 
je ir Eichhorn nepabėgęs. 

pro šalį kapinių pasažierinio | M a f > % .g j g j ^ * 

VARSA VA, sausio 10. — 
Vilnius pateko* bolševikų ka
riuomenės rankosna. Kelioli
ka tūkstančių bolševikų įvei-
ke lenkų miliciją. 

Skerdynės civilių žmonių 
prasidėjo tuojaus, kadangi 
gyventojai bolševikams stip
riai priešinosi. Be to, jie dar 
arba suareštavo arba sušau
dė bolševikų komiteto narius, 
pakliuvusius anksčiau Vil
niun. 

Lenkų kariuomenė, kuri ne
turi anuotų, bet tik senuosius 
šautvus, ir kuriai vadovauja 
gen. Veitko (gal bus Vait
kus), atsimetė nuo Vilniaus 
ant Landvaravo. 

Tenai tą atsimetusią ka
riuomenę vokiečiai nuginkla
vo ir pasiuntė i Baltstogę. 

KARĖS TAUPYMO ŽENK
LELIAI. » 

• 

GALVOJAMA APIE EKS 
PEDICIJĄ VOKIETIJON. 

Tas reikalas bus apspręstas 
tomis dienomis. 

traukinio ir šita sudegino. o žinios 
skleidžiamos dviem srovėm? 

Tokiuo pasielgimu ilgam į I r v i e n į i r k i t i g i r i a s i B e t 

ištikrųjų nežinia, kas ten vei
kiasi. 

KARIUOMENĖ SUTRUŠKI-' <*žią. 
NO BOLŠEVIKUS BER 

LYNE. 

laikui sutrukdyta ant Audine 
linijos komunikacija. 

Paskui streikininku minios, 
kurioms vadovauja desperatai 
socijalistai, sugryžę miestan 
sudegino vieną katalikišką 
bažnyčią ir mergelių priegiau- Kalbama, jog bolševikų vadas 
dą su mokykla. 

400 mergelių neteko pasto
gės ir prieglaudos. Iš prie
glaudos išmėtyta visi rakan
dai ir net pijanas gatvėn. 

Kuomet gaisrininkai atvyko 
gesinti gaisrą, įsiutę žmonės 
puolėsi prieš gaisrininkus, su
degino vieną jų automobilių 
i r neleido gesinti. 

Vasena distrikte streikinin
kai užpuolė ir paėmė polici
jos nuovadą. Bet veikiai nuo 
Vada buvo atimta. Aplink 

Paryžius, sausio 11.—Patir
ta, jog amerikoniška taikos 
komisija darbuojasi ^-pasiųsti 
Vokietijon militarinę ir eko
nominę ekspediciją, kuri pa
gelbėtų vokiečiams sutverti 
stipresnę ir pastovesnę val-

Vasena įstaigas apsiginklavę 
streikininkai apsikasė. 

Pasklydęs gandas, jog šau
kiama kariuomenė atsisakanti 
maišvties i darbininku reika-

•r t «. 

lus. 
Pirmiausia streikas prasidė

jo Vasene, šalę šito miesto, ge
ležies dirbtuvėse. Streikas bu
vo labai karštas. Sekė riau
šės paskui riaušes. Kruvini 
susirėmimai su policija. Aną 
dieną -/aušių metu žuvo daug 
žmonių. 

Po šito visoj šalyj paskelb
ta generalis streikas. 

Reikia pažymėti, kad Čia 
socijalistai yra susiviję dide
lį ir stiprų lizdą. Jie senai 
mulkino darbininkus ir luke-
riavo progos juos sukurstyti. 

BOLŠEVIKŲ~UŽPUOLIMAS 
ATMUŠTAS. 

Londonas, sausio 11.—Ba
varijos sostinėje Mnniche bol-

yt ševikai mėgino užpulti užsie
nių reikalų ofisą. Bet atmušti. 

Du žmogų užmušta ir 6 su-j Šiandie tem laikinai pravesta 
žeista. I tvarka. 

Liebknecht nužudytas. 

Lopenhagen, sausio 10. — 
Apie bolševikų laimėjimus 
Berlyne nepasitvirtino žinios. 

Berlingske Tidende kores
pondentas iš Berlyno prane
ša, jog Eberto - Scheidemanno 
valdžia Berlyne tikrai trium
fuoja. Su sau ištikimos ka
riuomenės pagelba sutruškino 
bolševikų sukilimą. 

Berlynan sutraukta galybės 
kariuomenės. Ir ana visa 
veikia prieš bolševikus, lygiai 
kaip ir didžiuma gyventojų. 
• Berlyne pasklydęs gandas, 

jog bolševikų (spartakų) vy
riausias vadas - trukšmadaris 
nužudytas. Tečiau tas gan
das nepatvirtintas. 

Kuomet Berlynan sutrauk
ta daugelis kariuomenės, tuo
jaus paskelbta karės stovis. 

Atimta nuo bolševikų visi 
jų prmiau pagrobti viešieji 
bustai ir ofisai. Atimta vis
kas, ką tik jie buvo užėmę ir 
pasisavinę. 

Bet kituose miestuose bolše
vikai pakilę nesiliapja riaušes 
kėlę. 

Iš Municho pranešama, kad 
ten socijalistai bolševikai už
puolę ir pradėję plėšti kated
rą. 

Kelių tūkstančių žmonių 
minia, vadovaujama socijalis-
tų, užpuolė plėšti valstijos 
banką Muniche. Bet atmušta 
su kulkasvaidžiais. 

Per kelias dienas Berlyne 
daug kraujo pralieta. Tūks
tančiai žmonių nukentėjo. 

Neilgai trukus Vokietijoje 
įvyks rinkimai atstovų steigia-
mąjin susirinkimam Bolševi
kų vadas Liebknecht tvirtina, 
jog jis žmonių minias pa
trauksiąs savo pusėn. Jei taip, 
tai rinkimų metu ten gali pa
kilti baisi anarchija. Kas ar
šiausia, jog bolševikai pasi
žadėjo nesiliauti su savo pra
gaištingais darbais, jei stei
giamajame susirinkime jų at
stovų nebusianti didžiuma. 

Jau išleisti niuji Karės Taupy
mo Ženkleliai li)19 metams. Ženk
leliai (markės) truputį mažesni už 
pernykščius, mėlinos spalvos, su 
Benjamino Franklino paveikslu. 
Per sausį tųj ženklelių kaina 
$4.12. Subrendimas sausio 1 d. 
1924 m. 

Šitiems ženkleliams išleisti ir 
nauji eertifikatai. Šių 1919 motų 
Karės Taupymo Ženkleliai negali 
but lipdomi ant praeitų 1918 me
tų eertifikatų. 

•'Thriit" ženkleliai, kurie par
davinėjami po 25 centus, ir šį
met tokie pat. Juos galima lipinti 
posenovei ant "thrift kortų'' ir 
pamainyti Karės Taupymo Ženk
leliais, taip kaip buvo daroma 
perniai. 

-
Kaip pilni, taip nepilni pernyk

ščiai Karės Taupymo Certifikatai 
subręs sausio 1 d. 1923 metais. 
Visokios kalbos, kad, buk, nepilni 
pernykščiai eertifikatai nustosią 
savo vertės, yra melas. 

STREIKAS NEW YORKO 
UOSTE. 

, New York, sausio 10.—Vie-
tos uoste sustreikavo jurinin
kai, tarnaujantieji ant įvai
rios rųšies lokalių garlaivių 
ir garlaivėlių. Stfstojęs vi
soks veikimas uoste. 

Streikuoja 15,000 jurinin
kų. Del jų streiko bedarbė 
aprėpė apie 75,000 kitų dar
bininkų uoste. ^ 

Tan reikalan įsimaišo vy
riausybė. Nes atplaukusieji 
Ne\v Yorkan garlaiviai iš Eu
ropos negali ineiti uostan be 
pagelbinių lokalių laivų. 

TALKININKAI GRŪMOJA 
TURKAMS. 

Bolševikizmas grūmoja Dn-
. • • garu ai 

r — • • 

VOKIEČIAI NEPILDO LAI 
KINOS SANTAIKOS 

SUTARTIES. 

Londonas, sausio 10. — Tal
kininkai pranešė Turkijai, 
kad jei turkų kariuomenė, 
stovinti Medina, nepadės gin
klų, tuomet , talkininkai su
griaus visus Dardanelių for
tus. 

Turkai visur savo kariuo
menę nuginklavo. Bet ligšiol 
vis atsisakinėjo tą padaryti 
Medinoj. 

— — - Ę , 
Londonas, sausio 11.-ulonai 

gauta žinių, jog vokiečiai su
laužė laikinos santaikos su
tartį, nepristatydami paskir
tuoju laiku talkininkams: 

865 sunkiųjų anuotų, 7,000 
kulkasvaidžių,. 1,000 apkasų 
mortirų, 600 lakstytuvų, 4,736 
lokomotivų, 130,819 sunkiųjų 
automobilių. 

. — — — — . _ _ 

PERSPĖJA PRIEŠ DARBO 
KRIZĮ S. VALSTIJOSE. 

Washington, sausio 11. — 
Darbo departamento valdi
ninkas Otto T. Mallery pers
pėja Su v. Valstijas prieš dar-

Šitam atsitikime visu talki- **> k r i z i - J i s s a k o> k a d d i d ? s 

* fl^ * • . * • • • y ninku priedermė stoti bend-
ran darban, įsteigti Vokietijai 
pastovia valdžia, ir sutvarkyti 
šalį. 

• Spėjama, jog ta ekspedicija 
busianti vientik amerikoniška. 
Bet, galimas daiktas, jog ir 
talkininkai pilnai prisidėsią. 
' Šitas klausimas bus; išrištas 
artimiausiomis dienomis. 

niuose miestuoąe jau apsireiš
kia bedarbiai žmonės ir jų 
skaitlius didėja bendrai su 
kareivių palinosavimu iš tar
nybos. 

J is skatina vyriausybę tuo
jaus imties tinkamų priemo
nių, kad paskui nebūtų per-
vėlu. Kuomet šalį apsiaus be
darbė, tuomet bus blogai. 

AIRIJOJ ĮSTEIGTA IŠGUJA 
POLITIKOS PARTIJA. 

Dublinas, sausio Ai
rijoje įsteigia nauja politikos 
partija vardu 4< Airių republi-
konų part i ja". Šita partija 
nori prašalinti iš veikimo 
sinnfeinerius, kurie savo pa
sielgimu tik trukdą Airijai 
Įgyti laisvę. 

Nauja partija darbuojasi 
kuoveilciaus sušaukti airių 
steigiamąjį susirinkimą. 

Kaikuriose vietose jau pakel
tas terorizmas. 

Vienna, sausio 11.—Bolševi
kiškas terorizmas užsiliepsno
ja Ungarijoj. Kasyklų apiru-
bėje Salgotarjan paskelbta 
karės stovis. Tenai bolševikai 
buvo sukėlę riaušes ir 16 žmo
nių buvo nužudyta. 

Kaipo teroristų sukilimo 
visoj šalyj pasekmė yra smar
kus darbininkų nerimavimas 
pačiam Budapešte.^ Šiandie 
Ungarijoje gyvuoja koaliciji-
nis kabinetas, susidedąs iš so-
cijalistų ir buVsujų. To kabi
neto pirmininku yra grafas 
Micliael Karolvi. Pačiam ka-
binete viandie didėja nesutiki
mai. 

Grafas Karolvi savd kabine
tan buvo pakviestęs socijalis-
tus tik todėl, nes buvo manęs, 

kad jie geriau už kitus pris-
pausią prie sienos bolševikus. 
Bet socijalistai mažai ką vei
kia prieš bolševikizmą. Ir ne
gana, kad jų negalima jau iš
prašyti iš vyriausybės sąsta
to, bet jie dar ima savaran-
kiauti ir tuo būdu priside<įa 
prie bolševikizmo sustiprini
mo. 

Visi buržujai ragina vyriau
sybę visoj šalyj paskelbti ka
rės stovį, kad sulaikyti šaly
je kįlantį terorizmą. 

Aną naktį 15 apsiginkla
vusių bolševikų mėgino su 
prievarta ineiti (įsilaužti) į 
premjero namus. Bet sargyba 
juos visus nuginklavo ir rš-
vaike., • 

Pačiam Budapešte kasdien 
laukiania užsipliekiant bolše
vikų demonstracijų. 

UŽ KARIUOMENĖS PRA-
ŠALINIMĄ IŠ RUSIJOS. 

Už tai kalba keli senatoriai. 

PENKTOJI LAISVĖS 
PASKOLYA. 

NAUJAS "MOTTO" ANT 
SIDABRINIŲ DOLIERIŲ. 

Washington, sausio 11 . -
Minnesota valstijos kongres-
manas Sehall padavė kongre-
san bilių, kati ant sidabrinių 
dolierių " m o t t o " " E Pluri-
bus Unum" butų pamainyta 
'Liberty ' Eąuality, Fraterniv.-' 
(laisvė, lygybė, brolybė). 

FIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

^fP&ti&įg'C 

Washingtonas, sausio 10. — 
Vakar senate "keli senatoriai 
kalbėjo apie stovį Rusijoje, 
k ai-kurie $ jų būtinai reika
lavo, kad S. Valstijų kariuo
menė butų prašalinta iš Ru
sijos. To reikalavo senato
rius Borah ir senatorius 
Hitchcock. Pastarasis yra se
nato užsienių 9reikalų komite
to pirmininkas. 

Iš kai-kurių kalbų patirta, 
kad kaip Anglija, taip Ameri
ka palinkusios prašalinti sa
vo kariuomenes iš Rusijos. 
Viena ir kita tik apsiima atei
tyje ginti nuo bolševikų tero
ro Lenkiją ir Pabalti jos kraš
tus. Gi Rusiją norima palik
ti patiems rusams. 

Senatorius Boralu palygino, 
jog amerikoniškos kariuome
nės veikimas Rusijoje yra pa
našus vokiečių įsiveržimui 
Belgijon. Rusija, girdi, susi
taikė su vokiečiais, paliko 
neutralė šalis. I r kaipo to
kia, tegu sau žinosi. 

Amerikoniškos kariuome
nės, be to, Rusijoje yra per 
mažai. Kaipo neskaitlingai 
grūmoja išnaikinimas ir šalti 
kapai. 

Kadangi geistinas tikslas 
nebuvo atsiektas, reik kariuo
menę atšaukti. N Gal ta ka
riuomenė ten ir buvo kiek rei
kalinga, kuomet vakarų fron 

ANGLIJOS IR JrTRANOUZl-
JOS ATSTOVifl TAI-

i 

KOS KONGRBSAN. 

Londonas, sausio 11.—Ang
lį j a . taikos kongresan atsto
vais paskyrė šituos žmones: 

Premjerą Lloyd George. 
* įPinigyno "ministerį Andrew 
Bonar Law. 

Karės kabineto Darbo narį 
George N. Barnes. 

Gi iš kolionijų: 
Australijos premjerą Hug

hes. 
Kanados premjerą Borden. 
Pietinės Aprikos Unijos 

premjerą Botha. 
Prancūzijos atstovai: 
George Clemenceau, prem

jeras. 
Stephen Pichon, užsien. rei

kalų ministeris. 
Louis Lucien Klotz, finan

sų ministeris. 
Henry Simon, kolionijų mi

nisteris. 
Andre Tardieu, prancūzų 

komisijonierius S. Valstijose. 
• Julės Cambon, buvęs am

basadoriui Berlyne. 
Paul Dutasta, prancūzų am

basadorius Šveicarijoje. 
Be to, technikaliais atsto

vais ineina maršalas Foeh ir 
Leon Burgeois. -

NORIMA PASKIRTI PEN
SIJĄ ROOSEVELTIENEI. 

Washington, sausio 11.-
Massachusetts valstijos kon-
gresmanas Gallivan padavė 
kongresui sumanymą (bilių), 

te sekė "kruvini mūšiai, kuo-į kad šalies vyriausybė mokė-
met Vokietijoje gyvavo aute- tų kas metai $5,000 pensijo 
kratizmas. 

Prancūzų kareiviai Bulgarijoje. Breda jįe ikersai upės Vardar nusiėmę avalines. Tas 
įvyko, kuomet talkininkai nugalėjo burgarus. 

ATMESTAS 100,000,000 DOL. 
REIKALAVIMAS. 

Washington, sausio 11.— 
Prezidentas Wilsonas kongre
so pareikalavo paskirti 100 
milijonų dol. pagelbos dar
bams Europoje, būtent maisto 
reikalams. 

Bet žemesnysis kongreso bu
tas didžiuma balsų atmetė tą 
reikalavimą. Atmesta pasi
remiant tuo, kad kongresas a-
pie tai neturi platesnių in
formacijų. 

mirusio pulkininko Roosevelto 
likusiai žmonai-našlei, Mrs. 
Edith Carow Roosevelt. 

BAVARIJA GRŪMOJA 
BELYNUI. 

Berlynas, sausio 11.—Bava
rija grūmoja kare Berlynui, 
jei šitam mieste nepasibaig
sianti betvarkė. Bavarijos 
valdžia mano pasiųsti čion sa
vo kariuomenę ir pravesti 
tvarką, jei vietos gyventojai 
neįstengia susitvarkyti. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Katalikai ir Tauty 
Sąjunga* 

"VVashingtouo iiiiiversitet** 
profesorius, John A. Kyan, 
pirm poros sa\\ueiij laikė pra
kalbę. Louisvilįe'je apie Tau 
tų Sąjunga ir jos priešininku.-. 
D-ras J. A. Kyan yra poliu > 
kii mokslu profesorius ir pui
kus publicistas. J is žino pa 
šaulio santikius. 

Anot jo du yra dulžiaus; 
Taiitų Sąjungos vykintojai: 
Benediktas XV ir \\ iisuua.. 
Katalikai ' tari dr.jsos 
aiškias sąlygas, hc kuriu r: 
Sąjunga arba negalėtų Įvykt 
arba butu melaginga. 

F inu visko reikia nuginki uo-
ti visus ir tai tuo pačiu laiku. 
Ginkluotų didelių kariuomenių 
stovėjimas prieš viena kita. 
yra no vien i> rangus, lu.t ir \K-, 
vojingas daigtas. Jug kiekvie
noje valandoje gali tos didžiu 
lės kariuomenes šokti prie.' 
kits kitą ir pradėti skerdyue.-

Toliaus reikia, kad Imti,, 
tarptautinis teismas, kuris ne
duotų vieiuenis skriausti kitę 

Todėl reikia ir treėio dalyk; 
— tarptautinio parlamento iš 
leidžiančio teises, kurių ture: 
prisilaikyti kiekviena tauta, c 
tarptautinis teismas prižiunV 
jų pildymą. 

Nuo sav;s pridėtume, kad t; 
tarptani'nio teismo nariai ii; 
Y?UĮ i ud auušios ir parinkto, 

ž.aoiiės. Jiems bus dau 
• į':1;;, kauti vieniem 

Viename " V y č i o " numery
je buvo straipsnis prieš žydus, 
antrame už juos. Prie to ant
rojo redakcija pridėjo pasta
bą, kad pirmąsyk neprielanku, 
žodį tarusi žydams dėlto, jog 
buvo gavusi neteisingų žinių, 

e. 
1 . 1 .-.. nVuH tvirtina, 

n n iSą jungos' priešininke 
. kapitalistai, norintieji i." 

naudoti mažiau ar daugiau a: 
silikusias šalis, užgriebdami j 
vairių koncesijų, arba skolin 
darni pinigus sunkiomis tom 
šalims sąlygomis. 

Iš daugelio asmenų kritikuo
jančių "YVilsona ir jo suma
nytą Tautų Sąjungą nedau 
giau penketos galima priska; 
tyti tokių, kurie nėra piniguo 
čiai arba susigiminiavę st 
jais. Iš to galima matyti, kai 
kapitalizmas yra tikrasis tau 
tų Sąjungos priešas. 

Ryanas nepasakė, bet inet 
pridadnmc, kad Tautų Sąjun 
gai įvykus išsipildytų Izaj< 
pranašystė (11, 6-10), parašy 
ta pirm pustrečio tukstanči( 
metų. J i taip ilgai rodėsi ne 
išpildoma. Tuom labiau kata 
likai turi dėti pastangas, ka< 
ji įvyktų mųs laikais. 

prigulmybę. Tokiu būdu 
' * Vyčiui ' ' negalima toliaus 
primetinėti žydų neapykantos. 

Kol Lietuva nesvajojo tapti 
neprigulminga, tol neturėjo 
nei dešimtos dalies rūpesčių, 
užeinančių dabar. Tarp kit
ko nerūpėjo mums nei nusta
tymas savo santikiu su žy
dais. 

Juos dabar reikia nustatyti 
r d a g i gerai nustatyti. Tą 
larydami nepasiduokime nei 
kokioms jausmams, nei ap-
naudos, nei nayvės įneįlės. 

Žydai yra, žmonės, kaip ir 
nes, dėlto turi visas žmonių 
•eises, kurių mums nevalia 
•.timti nei mažinti. Žydai yra 
.auta ir d a g i seniausia visa-
ne pasaulyje. Joje yra labai 
laug inteligentų ir pinigo. J i 
ouikiai organizuota ir nei vie-
įos kitos t .uitos žmonės tai}) 
įesutai ia tarp savęs kaip žy
la i. Žydų Lietuvoje yra la-
nu didelis nuošimtis. Mies-
uosi- diduma gyventojų yra 
:yilai. Jie savo santikius su 
atoiiiis tautomis sudaro su-
ig to kaip jiems yra naudin-
,iau. nepaisydami ar tat nau-
!inga ar ne toms tautoms. Jie 
imi savo reikalų, o su šve
ntais ap>eina kaip su nesan-
•ais, jei nėra kam priversti 
ipseiti kitaip. 

(lyvendami su žydais ant 
ienos žemės, mes turime su-
• tvarkyti taip, kad šita pas-
aroji jų apsėjimo taisyklė 
nuais nekenktų. Lenkai pa-
tr.tė sau taisykla rūpintis 
.vilkijos reikalais, o su žydų 
eikalais apseiti kaip su nesan

čiais. Iš to kilo didis susi-
virtimas tarp lenku ir žvdų. 
Abeji prisilaiko vienos taisyk
is tik atžagariai pritaikomos 
•rie tų pačių tautų, dėlto abe-
i baisiai nerimauja ir pyksta. 
)ar nežnome kas iš to išeis, 
>c4 žinome, kad gero nėra. 

Dviem dideliais daigtais 
nes nesuseiname su žydais: 
ikė.įimu ir ekonomijos reika-
ais. 

Del tikėjimo nekils didelių 
;ineų tarp žydų ir mųs. Di-
•A iiaiu skaitliui tikėjimo at
sižadėjusių lietuvių žydai yra 
įielesni už tikrus savuosius, 
ebeprisilaikančius tikėjimo, 
iikintieji katalikai už tikėji-
ią "nesipyksta su žydais, nes 
beji jau įsitikino, kad vieni 
.itų neperšnekės į savo puse. 
H'ieijalė Katalikų Bažnyčios 
vašia ir įstatymai visuomet 
ydams palikdavo pilną tikė-
imo laisvę, net ir tada, kada 
Tetikams jos pripažinti neno-
•ėjo. iMųs laikais Bažnyčia, 
stipriai skelbdama savo tiesą, 
vuopilniausiai stoja už visiš
kų lygybę pilietiškų teisių vi-
umis viešpatijoje gyvenan

tiems žmonėms. 
Didesnis pavojus nesutiki

mų tarp žydų ir lietuvių Lie
tuvoje yra ekonomijos sryty-
je. Dabar visa Lietuvos pir-
dyba ii visa Lietuvos pramo-
nija yra vienų žvdn rankose. 
Lietuviai, įsikūrę savo viešpa
tiją, taip-gi norės joje turėti 
savo pirki y bą ir savo p r ai iro
nija. Iš to gali iškilti didelė 
kova tarp mųs ir tarp žydų. 

Bandyti uždaryti tą kovą bu 
tų vi stiek, ką bandyti sustab
dyti lietų ar sniegą. Tat yrs 
nesustabdomi daigtai. Mųj 
politikų uždavinys yra sun 
kus. J ie nemažai turės galvę 
sukti, kol lipas budus tą ko- j 

Vyskupas Matulevičius ir 
Vienuolijos. 

• i 

(Tąsa iš paeito inim.). 
Tiktai vietinis vyskupas ir 
teologijos fakulteto dekanas 
turėjo žinoti kas ten yra iš-
tikrųjų. Minėtoji kapitulėlė 
patvirtino taip-gi Matulevi
čiaus sumanymą atsisakyti iš 
vice-i^ektoriavimo Peterburgo 
Katalikų Akademijoje, keliau
ti Friburgan, tenai vesti Ma
rijonų novicijatą ir iŠ ten vai
dyti visą kongregaciją. 

Neužilgo po to pirmasis at
naujintų Marijonų generolas 
švažiavo į Šveicariją. Ten 

nusisamdę konviktą vadinamą 
Canisianum. 

J tą novicijatą tais pačiais 
metais atvažiavo kun. Felik
sas Kudirka ir teologijos 
magistras kun. Justinas Ka
zickas. Drauge su jiedviem į 
Friburgą iškeliavo dar du 

jauni vaikinai, ką-tik baigu
sieji Veiverių mokintojų se
minariją. Tečiaus tuodu pasi-
.odė norį tapti gydytojais, o 
ne vienuoliais, dėlto juodu 
veikiai sugrįžo į Lietuvą. 

Sunkenybės. 

Daug buvo sunkenybių už
laikyti namus svetimoje žemė-
je, maitinant apie dešimtį vy
rų, negalinčių nei užmokėti 
už savo pragyvenimą, nei užsi-

ka labai skursta, ites atsirado 
tik keturios kandidatės. Kare 
sutrukdė susižinojimo, su Lie
tuva, pridirbdama dar ir ki
tokių sunkenybių. 

Neužsitikėjimas. 

Marijonams įeikuvus Fribur
ge, tenykščiame universitete 
buvo apie dvidešimt studentų 
lietuvių kunigų ir pasauliečių, 
iš tų tarpo atsirado asmenų, 
šnairi ai žiūrėjusių į kun. Mar 
tulevičiaus darbą. Tie asme
nys Marijonų atnaujintojui 
užmetinėjo perdaug didelį su-
sidėjimą su lenkais. 

Užmėtinėjimų priežastys bu
vo trys ar keturios. l )kad Ma
tulevičius 1909 m. netik ne
prisidėjo prie Lietuvos kuni
gų darbo, pakreipto prieš 
lenkes vienuoles Lietuvoje, 
bet dar sutrukdė protesto 
siuntimą Ryman. 2)kad j Ma 
rijonus priima lenkų. 3) kau 
trys Marijonų yra ir sulen
kėjusių lietuvių ir 4) kad pa
čiuose Marijonų • įstatuose 
pasakyta, jog jie kiekvienas 
turi dirbti tautai to krašto, ku
riame yra jų namas ir iš ku
rios jie patys yru kilę. 

Friburgo lietuviai studen 
tai atsiuntė pas kunigą Ma
tulevičių savo delegatą, kurks 

nti kokiu nors pelningu dar-j b u v u s į p r o f e s o r i ų egzaminavo 
gana aštriai. Matulevičius aiš 
kino tuos dalykus mandagiai 
ir ramiai, kaip tat; yra pap
ratęs visuomet daryti. Bet jo 
paaiškinimai nepatenkino de
legato. , 

Veikiai "Draugi jo je" pasi
rodė trumpas straipsnelis a-
pie Marijonus labai jiems ne
prielankus ir kenksmingas 
tuom i, kad Rusų biurokratijai 
suteikė žinių apie atgijaučią 
vienuoliją. Nuėjės su Pažerio 
parapijos reikalu į Tikėjimų 
Departamente Peterburge, aš 
mačiau tą 4 iDraugijos" nu
merį ant stalo pas p. Tiašel-
n j ko v'a, didžiausią katalikų, 
ir ypač vienuolijų, persekio
toją, kuris tuomet buvo kata 
likų skyriaus viršininku mi
nėtame departamente. Studen
tai buvo davę girdėti kun. 
Matulevičiui, kad, jei negalės 
Marijonų sunaikinti kitaip, 
tai panaudos Rusijos jiegą. 

Iš lenkų pusės kilo panaši, 
tik žymiai atsargesnė akcija. 
Varsavos dienraštis "Dzien 
nik dla WszystkichM pusiau 
girdamas Marijonus suteikė jų 
priešams reikalingų žinių. 

Į Friburgo novicijatą įsto
jo vienas medicinos studen
tas. Gan ilgą laiką jis apsėjo 
kaip pridera jaunikaičiui 
tikrai norinčiam būti vienuo
liu. Bet vieną dieną vasaros 
metu jis, nematydamas užpa
kalyje klūpančio senesnio Ma-
rijono# padarė gan keistą veik-
smą. Po to jis atsitraukė is 
vienuolijos ir jos. generolui 
parašė bauginantį laišką, iš 
kurio reikėjo padaryti liūdnų 
išvedimų. 

Numanu buvo, kad priešinga 
vienuolijai jiega visomis prie
monėmis leidžia savo sam
čius į dižiausias Marijonų 
paslaptis, gaudydami, žinias. 
Tos žinios prieš Marijonų 
norą labai greitai plito vi^ 
suomenėje, skleisdamas klai
dingą nuomonę, buk Marijo
nai esą pavojus lietuvybei. 
Susirūpinę tuomi Lietuvos 
kunigai parodė Marijonams 
savo neprielankumą. Du labai-
žymus kunigai veikėjai, bu
vusieji kandidatai, atsimetė 
nuo Marijonų. 

bu. Novicijai, besimokindami 
įamieje novicijatui reikalin

gų daigtų, vaikščiodavo į aug
i ą s i a s arba vidutines Fribur
go mokyklas, kad ir šiaip pra
silavintų. 

Pirmais, gyvenimo metais 
lovicjatui valgį gamindavo 

vienuolės, persikėlusios į 
Šveicariją iš Prancūzijos, ku
rioje laisvamanių valdžia 
persekiojo - f ienuolijai. $>u 
prancūzėmis sunku buvo su
tarti. Valgiu Marijonai nesi
skųsdavo. Sunkesnis dalykas 
buvo šiluma. Centraliai šiklo-
:ne name šiluma priklausė 
nuo šeimininkių, kurios ru
dens ir pavasario drėgnu me
tu, nekurdavo namų. Tat 
skaudžiai atsiliepė novicijų 
veikatai ir paties generolo 

viršininko liga ėmė aršėti. At
sėjo rūpintis savais nuo nie
kelio neprigulmingaįs namais. 

Tie namai tapo nusamdyti 
prie gatvės Pere Girard N 8. 
Jie buvo patogus tuomi, kad 
niekas svetimas nesipainiojo 
cenai. Bet buvo kita sunkenv-
bė. Nei vienas Marijonas ne
mokėjo valgio virti, o be val
gio nei vienuoliai negali gy
venti. 

Šitą dalyką apsiėmė aprū
pinti kunigas Feliksas Ku
dirka. J is pakvietė į Šveica
riją savo seserį Agotą, ta sau 
pagelbon pasiėmė savo draugę 
ir jiedvi išpradžių gaminda
vo \;algį Marijonams, paskui 
pramokino porą brolių virti 
prastuosius valgius, ant galo 
pačios užmezgė moterišką vie
nuolijos šaką. Tečiaus ta sa
vą pakreipti taip, kad jie eitų 
be kenksmo ir Lietuvos viešpa
tijai ir jos piliečių teisėms. 

Negalint padaryti, kad ne
būtų kovos tarp žydų ir lie
tuvių už pirkly bą k pramoni-
ją, reikia taikintis, kad ta ko
va neužtvintų politinio Lietu
vos gyvenimo. Tegu ji. sau 
būva ekonomijoje, bet tegu 
nesiekia politikos. 

Jei-gu lietuviai patrijotai, 
norėdami palengvinti tautie
čiams greičiau apimti pramo-
niją ir pirklybą, imtų mažinti 
pilietiškas žydų teises, tai. tas 
butų įvedimas politikos į eko 
nominę kovą. Tada įvyktų I Nors jų vieton stojo kuni 
tas pavojus, kurio bijomėsi. gai: Vincentas. Dvarauauskas, 

NAUJOS KNYGtlS. 
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K. S. Karpavičius. " K a s 
slepiasi už žmonių pasalai", 
Cleveland Ohio. . " D i r v a " 
1918 m., p . 148. 

Visą knygą sąžiningai per
skaičius sunku patirti ko ra
šytojas nori. J i s užsideda tik
slą, bet, ką tik pradėjęs rašy
ti apie jį, nuklysta ir užmirš
ta. Ant 77 puslapio padėtas 
Šeštos dalies vardas: "Baime 
žmonės Viską Pervedė Die
vams : " Perskaičius tą titulą 
atsirando viltis, kad po juo 
rasime Lubock'o hipotezies 
prirodymus. Bet jų nėra nei 
.ieno. Karpavičius kalba apie 
tai, kad Mažoji Azija' buvo 
vulkaniška žemė, kad tenai gy-
reno Hittitai. Toliau jau kal

bama apie kitus vulkanus. 
Apie vulkanus, arba ugnia-

kalnius, p. Karpavičius pri-
ašė gana daug. Į jo knygą 

yra sutrauktas iš geologijos 
•ankvedžių visas skyrius apie 
/ulkanus ir žemės drebėjimus. 
Tik tas ralikvedis, arba enci
klopedija, turėjo būti apyse-
įis, prieš pabaigą 1908 m. 
spaustas, nes nieko nežino a-
pie žemės drebėjimą Messi-
loje 27 gruodžio, 1908 m. 

Rodydamas pasauliui savo 
nokslingumą gamtos srytyje 

p. Karpavičius rašo: "Vienas 
lonuiiikonas užlipęs ant to 
/ulkano (Massaya), sakoma, 
pamatęs kratere rausvą ištir
pusią lavą, — jis manęs, jog 
iai ištirpęs auksas... geleži-
aėm kopėčiom įsileidęs į duo-
oą pasisemti neva aukso... ko
pėčios sutirpusios nuo didelio 
.carščio, kuomet pasiekę lavą, 
o godus dominikonas vargais 
ceišlipes". (p. 66). Nei raidės 
uei ženklelio nepraleidome iš 
rašytojo žodžių. Daugiataškius 
jis pats padėjo, matyti sem
damas šitą žinią kaip auksą 
.š laisvamaniško kraterio. Sky
stoji lava, išbėgusi iš ugnakal-
nio, būva apie 2,000 laipsnių 
Celsijaus karšta. Kratere ji bū
va dar karštesnė, gari greit 
vipie 3,000 laipsnių. Nei vie
nas žmogus negali pastovėti 
ant kranto kraterio, jei lava 
jame pakyla tiek, kad ją gali 
pasiekti kilnojamomis kopė
čiomis. Kylantis iš kraterio 
Karštis užmuštų žmogų pirma 
negu tas nuleistų kopėčias 
/ieinyn. Apie nulipimą žemyn 
uopėčiomis ir apie išsigelbėji
mą paskui nėra nei kalbos. 
Pasakėlė pramanyta neišma
nantiems apie gamtą žmonėms. 

Iš gamtos mokslų p. Karpa
vičius palyti ne vien geologiją, 
bet ir geografiją. Ant 85 p. 
jis paduoda "Šventosios Že
mės* ' žemlapį, o tame Jeru-
zalis yra pažymėtas ant šiaur
vakarinio Galilėjos ežero 
kranto. Tokio paties didumo 
klaida butų, jei kas pasakytų, 
kad New Yorkas yra sale eže
ro Superior. Tokias klaidas 
gali daryti tik žmogus ne
turįs nuovokos apie geografi-

Ant 139 p. p. Karpavičius 
ldausia: i i Kodėl piramidos vi
sur sustatytos smailketurkam-
pės ? " J am ne į galvą nepa^ 
rėjo, kad kitokios rūšies trio-
bas žmonės vadina kitokiais 
vardais, o kad pyramydomis 
vadina vien tik keturkampes, 
einančias į viršų smailyn. Je i 
p. Karpavičius butų mokinęsi 
geometrijos, tai nebūtų save 
apjuokinęs tokiais klausimais. 

(Daugiau bus). 

Seinų Seminarijos vice-regen-
sas ir profesorius bei kun. 
Vincentas Kulikauskas, tečiaus 
buvo matytis, kad vienuolijos 
a t e i t b yra pavojuje. ' 

(Daugiau bus). 

Kapitalą* 
$200,000.00 

Perviršius 
$25,000.00 

Perkelkit Savo Pinigus 
j Lietuviu Valstįjinį Banką 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir 
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn 

Banko Turtas Jau Siekia . 

1,244,674.97 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dlcnoj) .. .. $16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 • 2 8 8 ^ f 9 
Gruodžio 31, 1917 ' S f f i S 
Liepog 2, 1918 , • 600.079.07 
Lapkriiio 2, 191* S f f l S 
Gruodžio 31, 1918 , 945,789.40 

•iiM turtas siekia $1,244,674.97 
. N . . . 

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVĖRSAL 
STATE BANKĄ. AKT PINIGŲ PAIMTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSITE NUOŠIMTĮ U2 VISĄ MĖNE
SĮ NUO PAT NAUJŲ METŲ. 

Lietuvių Valstijiniu Bankas sparčiai auga del ta, kad yrą sau
gus Bankas, nes yra po aštriausia Valstijinės Vallžios priežiūra ir 
nuolatine užžiura direktorių Ir patyrusių ir ištikime Banko valdi
ninkų. 

• Lietuvių Valatijlnis Bankas ir to l iau v augs/nes turi suvirs 400 
sėrininku, kurie ne tik patis šioj Bankoj daro biznį, bet ir visiems 
savo draugams ir pažįstamiems rekomenduoja Sj Banką.. Siame 
Banke kožnas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj, be kitų tar-
pininkystės.' 

UNIVĖRSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St, Chicago, UI 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo • vai. ryto iki 5 vai. po pie

tų, Subatoj nuo 0 vai. ryto iki 12 pietų, i tarnitUvo ir Subatos va
karais iki 8:30 valandai. 

, 

• • • • • • • 
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Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKT U VIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėllomls pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
arti 4 7-tos Gatves. 

K — ~ X 

K-

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 Iki 11 II ryto; 
f po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonas Yards 5032. 
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

iiiiiiijiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiii 
JOSEPH C. WOLON | 

Lietuvis Advokatas | 
= 22 SO. LA SALLE STREET 5 

Gyvenimo Tel. Humboldt 8T r 
Vakarais 2911 W. 22nd Street i 

Tel. Rockwell 6999 = 
CHICAGO, ILL. g 
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

— » 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAWYKR 
Ofisas mieste: 

13-tų lulm Kamparis 1303 
Assodation Bldg. 

19 So. LaSaUe St. 
Chicago, I1L 

Telefonas Randolph 2898 
Utarninko ir Pėtnyclos vaka

rais nuo T iki 9 vai. 
3255 So. Halsted Street, 

•-_ Tet. Yards 6492 

iiiflilis Nauju Metu Pasiulijima. 
Tiktai 'm Iškabo 

pristatys tau j namus šio laiko ir darbo 
sutaupinima. gvarantuotas 

Fęderal 
Cleaner 

Jeigu esi kostumeris šios kompanijos. 
Tu užmokėsi likusius kas mėnuo kartu 
su šviesos bila. 

Nevartok šluotos, išmesk savo kar-
petų valytoj*. Abudu tau tik f>ri-
daro darbu ir dulkių — abudu 
sumažina fyv««t| karpetų. kai-
4rų, matrosų Ir'tt —«ei vie
nas iŠ \ų gerai ^neišvalo. 
Nusipirkite F e d e r u I 
C l e a n e r ^nt lengvų 
lšmokesčių. 

Telefonas Raudolpu J'280—Local 216 

C0MM0NWEALTH EDISONl 
ELECTRIC SH0PS 

" 72 Went Adams Street 
5646 West Lake Street 
4522 Broadway s&sffia-E-^ 

insrtiįlitB uu*w 
sS 
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ES abejojame ar jus įsivaiždiante kad čia pat Chicagoje 
yra pasaulio geriausia kepykla? 

Toji kepykla yra tai Sawyer Biscuit Company, ku-
'ŠL ri randasi ant Harrison, Miller ir Sholto Gatvių. Chi-

Ji kepa .puikiausius Grispo rūšies crackers, bis-
cuits, ir kitokius piragelius. 

Jus žinote apie Crispo produktus K žinote juos per 
ilgus metus ir kiekvienas kuris gyvena Chicagoje žino. 

Bet per karės laikos, karės regulacijos, ir aprubežiavimai suma
žino produktus Crispo Biscuits, crackers ir cookies. 

Užtat per ilga laika mes negalėjome ju 
pristatyti. 

3JC JJ% Ą * 

Bet dabar nėra reikalo nei jokiu substi
tutu vartoti. 

Jus galite gauti savo Crispo biscuits kiek 
tiktai norite. 

Karės aprubežiavimais ir regulacijos yra 
jau nuimtos nuo mūsų pečiu. 

The Crispo Bakery — pasaulio originalio 
modelio kepykla — kepa pasaulio geriausius 
bisciuts, crackers, cookięs ir kitus piragelius 
— užtektinai del išpildimo visu užsakymu. 

Tavo apielinkoj grocerninkas turi dabar Crispo produktus — ir 
jis tau pristatys užtektinai. 

Beabęjones, tu atsiminsi apie Crispo Cracker — produktas ant 
kurio galima pasiremti. 

Jus atsimenate kad jis gardus minkštas jame nei jokio kietumo 
nesiranda. 

Jo skonis ir negali būti užmiršamas, nes 
puikus ir šviežas. 

Jo rūšies yra nesulyginama su kitais nes 
Crispo Soda Crackers yra padirbti iš geriau
siu ir rinktiniu miltu geriausioj ir santaiš-
kiausioj kepykloj visam pasaulij. 

Jus džiaugsitės kad galėsite gauti Crispo 
Soda Crackers tiek kiek norėsite. 

Mes ir taip pat esam džiaugsmingi. 
*'* vt* *J* 

T5 1* 

V 

• 
• 

Paskui vel yra Crispo Granam Crackers 
— kurie yra puikus ir sveiki — juos ypa
čiai mėgsta vaikai. 

Niekados, Crispo Graham Crackers nie
kados nėra kieti. 

Crispo Grasam Crackers visuomet būna 
sausi ir trapus iki paskutiniam trupiniui.* f' 

• 

Jie visuomet yra gardus, graham sko
nis yra vienas iš gardžiausiu nes iš graham 
miltu miltu. 

Šituos visus galite gauti pas savo gip-
cerninka dabar — tikę kiek tiktai norite. 

> * * * 

Ar dar neužmiršai Crispo Bars? 

Jus skonis, yra nepaprastai geros rūšies nes jie yra maistingi ir 
gardus ir beabęjones kad jus neužmiršite. 

Taip pat Crispo Banąuet Teas ir Crispo Vanilla Wafers — jus 
atsimenate kaip gardus jie yra su kava ar arbata. . 

Taip, pat negalime užtileti apie Crispo Lily Flakes, tie gardus 
sūrus, soda Crackers kuris gardus valgyti su siuru ar jelly. 

Juos visus atsiminus tai taip kaip seni draugiau — ir draugai 
kurie yra teisingi. 

# * * 

Mes norime jums priminti visus kitus Crispo crackers, biscuits 
cookies, goodies kurie yra kepiami pasaulio žinomoj Crispo kepykloj. 

Bet mes nereikalaujame, nes jus ir patys žinote — jie yra visi 
per geri kad taip greitai butu užmiršami. 

Mes nereikalaujame jums priminti apie 
gražu supakavimo savo produktu prieš ar
šiausius klimatus. * 

• « M » H 
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Taip pat nereikalaujame jums primin
ti su kokiu rūpestingumu kokis yra padeda
mas del išleidimo šitų Crispo produktu. / 

L'"-': •-. 

Jus apie juos visus atsimenate labai ge
rai. Užtat jus atsimenate kad jus pilnai jiems 
pasitikite kiekvienam pakelui kuriuos per- *" 
kate crackers, biscuits, cookies ir kitus ju 
darbo priagelius kurie išdirbami per Crispo. 

* 

Geresni Biscuits Padare Geresni 
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I čionais yra didelis išpardaviraas biskutį pagadintą leicinįu fera: 

/^o'pJiiuiftS^TTis Lt^ I stančiai žmonių kurie ieško bargenų atras! Jeigu esi kuomet nors dalyvavęs sijose iš-
f, «žtektmai. E pardavimuose tai jau žinai kokios rųšies.ferankas galima nusipirkti: 
ejones, iu atsiminsi apie *..ns- — sr t • 

Lexine* Ferankos Del Kiekvieno Namo 

. SPECTJALIS P R A N E Š I M A S VI- . 
K1EMS " D R A L U O " s>KiU-

TlfTOJAMS. 
Mes abejojame ar jus įsivaizdinate, 

kad čia Chicagoje yra pasaulio g«-
riausiakepykia? 

Toji kepykla yra tai 8awyer Bia-
cult Company, kuri randasi ant Har-
rison, Miller ir Shoiton gatvių. C n U 

kepa puikiausiu* Crispo rųšies 
erakers, biscuits ir kitokius piragėlus. 

J u s žinote apie Crispo produktus— 
t inote juos per i lgus m e t u s — ir 
kiekvienas kuris gyvena Chicagoje 
l ino . 

Bet per karės laika, karės regula-
cijos ir aprubežiavimai sumažino pro
duktus c r i s p o Biscuits, erackers 
cookies. 

Užtat per ilgą laiką m e s negalėjo
m e jų pristatyti. 

Bet dabar nėra reikalo nei jokių 
subst i tutų vartoti. 

J u s galite gauti savo Crispo biscuits • 
kiek tiktai norite. S 

Karės apruoežiavimais ir regujaci- S 
j o s yra jau nuimtos nuomusų pečių. ~ 

• The C n s p o Bakery — pasaulio ori-
ginalio modelio kepykla — kepa pa
saulio geriausius oi^cuits, erackers, 
cookies ir k*tu*> piragviius — u^cok*.. 
nu. del išpi ldymo visų užsakymu. 

Tavo ap«eliakej irioc^iii»ii^uo uui 
dabar Ci 
prishtatys 

±>e au 
po Soda Crackers — prcduKtaa uu . s 
kurio gal ima pasiremti. 5 

Jus ats imenate, kad jis gardus, s 
minkštas jame nei jokio k i e t u m o ut - j 35 
siranda. * į -5 

Jo skonis ir negali būti užmirštai*, . = 
nes puikus ir šviežias. 'į ~ 

Jų rusis yra nw»a>yh*iQi»nia su kl- [ 
tais, nes Crispo fc^oda Crackers yra \ 
padircti iš geriausių ir rinktinių mil
tų, g*eriau»»oj ir s a n a a n s k i a u s i o j ke- j ̂  
pykioj visam pasaulyj. s 

Jus džiaugsitės kad galėsite gaut i , S 
Crispo s>odu erackers tiek kiek no- į s 
rėsite. Į 5 

Mes ir taip pat esam džiaugsmingi. : s 
Paskui vel yra Crispo urai ia . ' 5 

Crackers — kurie yra puikus ir svei- ; S. 
ki — juos ypačiai iiicįjsta vaikui. , •» 

Niekados Crispo Granam Crackei. | S 
niekados nėra kieti. • Ei 

Crk-po Graliam Crackers visuc.in . I SS 
būna S.Ū-S. ir trapus iki paskutiniam «•* 
trupi-u m. »~ 

J»e v. iuo. icL yra gardus, giaiui . s 
skon.s yra vii .os iš gardžiausiu, ne;- i S 
iš grabam miitg. , 3 

š i tuos visus galite gauti pas save 35 
groserninka dabar — tiek kiek tiktai 1 s 
norite. j 5 

Ar dar neužmiršai Crispo Luncr Į 33 
Bars? S 

Jų skonis yra nepaprastai geros j S 
rųšies, nes jie yra maistingi ir gar- i 55 
lus ir beabejonės, kad jus neužmir
šote. 

Taip pat Crispo Banąuet Tea Ir _ 
Crispo Vanilla VVafers — jus ats ime- į s; 
nate kaip gardus jie yra su kava ar 
arbata. 

Taip pat negal imt užtylėti apie 
Crispo Lily F lakes tie gardus sūrus 
Soda Crackers kuris gardus valgyti 
su sūriu ar jelly. 

Juos visus ats iminus tai taip kaip 
seni draugai — ir draugai kurie .> 1 
teisingi. 

Mes norime jurus priminti visus 
kitus Crispo Crackers biscuits coo
kies, goodies kurie yra kepami p»-
sauio žinomoj Crispo kepykloj . 

Bet mes nereikalaujame, nes jus 
ir patys žinote — jie yra visi per ge- , 
ri, kad taip geritai imtų už.airšti. 

Mes nereikalaujame jums priminti 
apie gralii supakavi»;>ą savo produk
tų prieš aržiausius kl imatus. ~> 

Taippat nereikalauji i ' ie jums pri
minti su kekm rūpest ingumu kokin 
yra pad-: c"..i ». ..•-. ek i isii-idiiiio š::>: 
Crispo produkf.:. 

Jus apie juos visus ats imenate la- Į 
bai gerai. Užtat jus ats imenate 
kad jus pinai j i ems pasitikite k iex-
vienam pakeliui , kuriuos perkate Cra-
kers, biscuits. cookies ir kitus jų dar
bo piragelius, kurie išlirbami per 
Crispo. 

G E R E S N I K E L I A 
G E K E S N f GELIA 

Kuomet n J.s reikalaujate crackers. 
biscuits. cookies, goodies ir kitus pi
ragel ius — užtai kad gaunate ge
riausią dalyką už žemą kainą — pa
mėginti Crispo. 

Pirkite visi pas savo proserninką 
— dabar. 1 

SAAVYER BISCUIT COMPANY, 
Ilarrfcon and Sfeolto g a u r u 

< tiieugo, l l l . 

Hiiiiiniuiiiiiiiiiiiiu9ii!eiii»is:iiiuifiuuuiuiiiiHuu:u2;i!!ueHiî  
I J. L. Shemiot. kui\ z per 

daug metų pas mus bu
vo generalis pardavėjas 
ir vėl pas mus sugrįžo! 
Klauskite Lietuvio par-

I davėjo Ko. 14. 
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HUSMII & 20th STS. 

BUBELTAVOS 
STAMPOS 

PRADEDANT 
Klein Bros. 

tltarntpkais >aKefvargais i 
NEDELYJ, SAUSIO 13 tą DIENĄ Į 

rdeljs 

V*H, SfPMA- • BROS. 
Latkrorfininlcsl, t <X-

sininfcal ir Optikai 
Pilname pasir inkime la ikro
dėliai , laikrodžiai »r auksi 

niai daikta i 

11110 MI6HI6AR AVEKUE 
R C S A N Ų , I L L . 

Klsckli pitai'yossl pis tnff swljairš*ua« 

• . • 

. F . P . BRAOHITLIS, 
Lietuvis Advokatas 

Attoruey at Law 
10K W IVlonroe, C6r. Clark St. 
Uoom 07, Tol. Centrai 220 

CMICAGO, IliLTNOIS 

Gjrv.: 3112 So. Hals ted Street. 
Telbfonas Yards 2290 f 

*•]»»»»'» » — » » • • » » » » » » < » » » » ^ « » » į j 

P o v*lgiui AMiimlrftk, kad fer tau-
šias vaiatas tavo fkl lviui yra FATO-
NIC. Praaalina vtaOf aaapaagumus 
suvir»kmJ»P/ O tĖM TMikU, k a 4 rei
kia pamėgint i v iena. P a r « # o d a m a 
pas v i sus aptiekorius. . 

f 
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Del kiekvieno k a . n l . i n o už pu^e lcnlnos firankos. Jo8 yra blakuti sugadintos, bet jų rySies 
nopaliečiaams. Mes beabejaccs jums to nesakytume jeigu taip nebūtų. 

gerumas 

Nebus ^ l i m a i šd i ldyt i vt&t<* a r te le fono i iž^akym^ pQT š i tą isįjg^iayimą.. 
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jir,A.'fi, BiiM;ttiii) D. 
A1C1V KPECUAUfeTAS 

PątiiiiiĮis.v J>5kai 
OYišo valandom: nuo 9 įš ryto iki 
9 vaJ. vakare, fieąėriciniis 9 iki 12. 
ttJ4* S. A^Uland Avr. Itainp. 47. St. 

. Itfiiztbm* Yards 4317 
Telefonus Bot i ievarl (H*7 

-. •• m 

5S-»5 &>Mtii lf;i**f.c<i -Gatvė 
CHĮCAliO, H A . 

reranko? i icmes reran 
n 

; ė^ro plpčio; % i r 3 jardų ii - f 
gio; gražių paternų; biskutį § 
Kugadinfos;—pora 
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LOTAS 2 
i $1.75 Sugadintos Leicinės Ferankos 
| 3 ir 3Vo jardų ilgio, regularės #%<f̂ A 
§ kainos $1.75; biskutį sugadintos; K S € l p 
^ bargenas; pora į ^ i j • • • • 

LOTAS 3 
$3 Sugadintos Leicinės Ferankos 

Labai gražios paternos; gražios 
Notingliam nets; pilno didžio ir 
pločio; $3 vertos j pora 

B 

i 
i 

1. 9J» So. ^t.n^pM.Vlijcmv 
Į • ' • i 

CH. k, L BOTU, 
Rusa«> j?y(iyt..JMs įt r ni:iri?as 

Sneetju!iHta.> Mo!?rlu!r\ VyriSkų 
Vhikv ir visų chromCftŲ ligų 

»fl*;s: «354 So. Kdl. n><j st . , Chieago 
Telefonas Hrover 06 03 

VALANDOS: l 0 — 1 1 ryto 2—t po 
-»»*tų 7—S vak. NeUčliomis 1Q—12 a. 

T 
• 

negaii susilyginti. . 
Box 1 Kitnberly, Wis., balandžio 1917 

AS kentėjau per kokius 3 ar 4 me
tus nuo nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2̂ ar 3 kartus į mėneį, 
taip, kad kartais kąsdavau sau liezu-
vj. Vienas iš mano draugų man pa
tarė vartoti Nervine ir po ižvartoji-
?nui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, kuo
met tiktai man prireikia. . 

M. J. Simona. 
Mrs. J. Gutekuast of Banat, Mich.. 

taip pati sako: . 
Mr. H, lu. Vvriffht 0 / Coylo, Okla.. 

sako Pastor Koealgs g e r v i n ę yra, tai 
..geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
ku?ioi! pagydo mano vaikuti. Aš tu
rėjau keletą, gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo. , 

Oaoa? putici knygd apie Nei 
rų Ligas ir sampel inls bv 
teliukas siunčiamas kiek 

•••TiHi, f feturtlng ligoniai taip ps 
gaunc vaistus ayka'i Sutaisyti per Re' 
P ather Koenig Port Wayne. fnd. n« 
t*7« 00. Ir dabar per §, 
KOEVIG MED. CO., Chl^ago, m . 

. 62 \V. Lake St., arti Dearborn 
Parduoda Aptiekosc $1 boalca 6 a i $fi 

'* 

V. W. RUTKAUSKAS, 
A D V O K A T A S 

Veda Bi las Visuose Teismuose 
Ofisą* T>ldm*—ĖWi' 

09 W. TV'ASHINGTOIf S T R E E T 
Rstnbar i s 609 

į Tel. O n < r ą l 6ĮU 
Ofisas a n t B n d g e p o r t o 

3208 SO. MORGAJT 8 T R E E T 
Tel. Tards TI0 

Gyvenimas, S12 W. SSrJ 8C 
Tel. Yards 4681 

# • , • • ' . • 
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UR I MUN6CUS' 
DEKTI8TAS 

3861 8 BUrtM St 

M 
1 

] 

Pheo* Boulcvard 4250 

• * » • • , m 

SS" » • • • • » » • ! mm 
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LOTAS 4 
$5 Sugadiutos Leicinės 

Fcranl^os 
I^il>ai STia.": 
: a L a i įfr:'":ii 
p l o . : o v o r t 

vtUMi a u s t o s , 
* 1 

S •> u.: r-ci 

LOTAS 5 
$7 Sugadintos Leicinės 

Ferankos 
G .ro^ rųšies >7ottmgtiam ir caMe 

tos, Wu.r> i lg'o ir P l : > - # 0 O C 
vertės $7 už pora yri, y « j . « ) « ) 

ar stos, 

LOTAS 6 
$10 Sugadintos Leicinės 

Ferankos 
cluny 

• i . 

ZhlZ W 158ud STftEET 
Marsha!) gąuslre Theater Bldg. 

OHJCAOO. ILL į 
•IfUlsmilUitiliDSlMllSlKIIHIPIUIflJHIIM 
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Tikto* Brusso^y Irishpoint. 
ir c a U o atiMos geros f' 0 J P O 
;-anl:oš, vertės ?10 u i p p r y . V ^ t ' v O 

LISEBTY OONPS 
M^S PERSAM 

UŽ CASH. 
4D17 SO. ASHLAITD AVE. 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti ant ua-
sakymo sįutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $-25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15' 
iki 535 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85. Dabar $5 ir augčdiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutui nuo $8.00 iki $7.50, Va
lizos ir kuporai. 

I ATDARA K A S D I E N A 
Nvačltomis ts vakarais. 

S. GORDON, 
1415 « . Halsted »t., Chieago, UI. 

Į P-lė E. G, MAKAR 
MOKYTOJA 

4515 So. VVood St. 
Duoda 
pianą pagsl 

« . . . - . - • • . « p M w a s t a i • - • » 

PAKSIDI'ODA feTCUIJA ik tuvių 
ir lenkų apg>-ventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Pr ie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimi prie
žastis — savininkas paimtas kariuo
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jomantas , 173? 
So. Halsted St., Chieago, 111. 

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI. 

m $100.00! 
Parsiduoda už specijališkai 

numažintą kaina naujas mūri
nis namas su augštu beisemen-
tu, garas, elektra, maudynė ir 
kiti vėliausi parankumai. Lo
tas 30x125, geroje apielinkėje, 
Vienas blokas nuo gatvekąrių 
linijos. >Specijališkai parsi
duoda už $̂ (K)0. reikia įmokėti 
tik $100, o likusius ant lengvi) 
išmokesčiu. kaipo remia. At-ĮBldg. 68 W. Monroe Štr. 
sišaukite pas 

A. GRIGAS, 
3114 6. Halsted St, Chieago. 

Padarykite savo linosa laika 
brangiu. 

Mes suorganigavom Lietu
viu Skyrių ir reikalaujame 
keletą energiškų vyrų, kurie 
turi keletą liuosų valandų lai
ko per visus metus; geros 
ineigos; Atsišaukite nuo 9 iki 
1 bile diena šioj savaitėj arba 
Seredos vakare nuo 6 iki 8 
vakare arba telefonuokite man 
Randolpli 7400. Adam Markū
nas, Lietuvių Sliyroj Kamba-
ris 847, Firs" National Bank 

ftWh..BK-i 

D A U G V Y R Ų R E I 
K A L I N G A . 

del visokiu nauju darbų. BAes 
turime v i i im ir tau. Darbas 
p a s t o \ u s . $4 iki $5 į dieną iš-
pradžios. Pa imki te WhJttiii;r, 
karu > ant 6;>-rio.s i t So. Pitrk 
. A M . iki WhlttlnfF, Imi., armi 
\ t \v York Central Suburb.t.: 
trnkiucį iŠ South Clilrairo* ifu 
VVhi.i.u-. Kainuoja tiktai 10 
ceutų 

Vts.i?ni:kitr tuo jaus p a s Mr 
Cnrry, Employmeut btireau. 

Stantterd Oil Co oi" IntUana 
UIiittuiK, Indiana. 

\^ ^ i j jŲ Į j Į i -c lBr** ' ' 
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jįtiįjĄ VARPAI vanrai 
Jį--.'l ATMINČIAI VARPAI 
f O f ^ McSltaitiic 1»«'U F o u n h v Co 
1 « ^ » Bultimore. Md., I . S. A. 
iHiiiiiuiiiiiii;ttWHmiiiii<;^iJiimifSt 
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! PUSPADŽIAIS SKŪRA* 
Mos s iū lome goriausio aržuolo sku 

ros padams šmote l ius nuo 20c ik-
35c u2 porc. gerlausi.0 aržuolo skure 
les nuo 70c iki J 1.00 ,už svarą, vinis 

I ylas, guminiai apcacal, plaktuko 
apcacam8 peiljs, gu-iikai ir kitokio* 
reikalingos tulžis už labai žemas kat 
nas, attflkite ir persitikrinkite. 

Leather & Findiug Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So, Ashland A ve. 
Telefonas Yards 3404 

f r w » HK*'T^.-»,.r4Žy;. • " mJ$.m.£~'m " ,' +?»• • • • « » » » y » 

The Roselsnd State 
Savlogs Bank 

1115-to Gatve ir Michigan 
Ave. Chieago, IfiL -*A 

I 
Kapitalas ir Perviršiam 

$250.000.00 Visas Tartas sn-*-
virš $1.600.000.00 $1.00 atida
rys jums savings accounto 
pradekite dabar 
Atdara Seredos vakarais nuo 

7 iki 8 

\ 

Serga arba Pasidinę Tensiis 
Jie atsi l iepia ant 

ausų. yra priežas
čių varvėjimo, kar
tais apkurti m o. 

Tonsi ls taip-gi y-
ra priežasčia viaų 
gerklės kliūčių. Jie 
yra veisimosi vieta 
yra veisimosi vie
ta užsikrėtimui iš 
priežasties Tonsili-
tis, Reumatizmo, 

flirdies pažeidimo, ir tankiai pradžia 
džiovos. 

AŠ PKA&AIJNr 'TONSILS be 
C m . o m ) K ) U M 0 8 , be TEKĖJIMO 
K R A U O ir visai be SKAUSMO arba 
uoonpuao. 

Laike mano 18 metų patyrimo a š 
prašalinau virš 500 porų Tonsils sa
v o speci/ale metodą, kuri yra visai 
saugri ir nekenksminga. 

TAVAI GALI ATSIVESTI SAVO 
VAIKUS PHA4ALIN1MUT TONSILS 
arba ADEN'OIDS čia pat mano ofl-
se ir už valandos vesties namo. 

A4 turm specijaiį joijsiui kambarį tuojaus reikalaudami tos naudin-
tan> tikslui- Mano reikalavimui v i - ^ , x . ^. . y . ,• 
duUniai. Ąš malonė l iau išaiškinti 
savo metodą plačiau. Ateikite i ma
no ofisą ir a i jums pasakysiu, ar Ju
ra tonsi ls reikalauja atidos ar ne. 
U i miesto gyvenant is gali rašyti del 
platesnių paaiškinimų kas link Ton
sils. 

F R A * K O. CAKTEK, M. D. 
AkiŲ, ausų , nosies ir geeftlės 

130 So. SW St., CUlcago, UI. 
Vai .: 1 0 — i ' k a s d i e ; 10—1S nedėl iom 

LIETUVIŠKAS IŠRA-
DEJASI 

Šituo vardu išdavėme naują 
knygutę del išradėjų, sulaikanti 
20 paveikslų ir iliustracijų, viso
kių išradėjų ir išradimu, su ap-
raša'u ir paveikslais miestų New 
Yorko ir \Vashingtbno. 

Tą brangią knygutę, mes iš
siunčiame kiekvienam ant parei
kalavimo. 

Mokykis Kirpimo ir Desi^n;:iįc 
. Vyrišku Ir Moteriškų AprttiulŲ 
Mušu s is tema ir ypatiSkas mokini

mas paadrys jus žinovu į trumpa 
• • > ; ; į 

Ai e* turtij|e didžiausius ir gerl.ui 
s u s kirpjnio-dcsigning ir s iuvmio 
ykyrius . 'kur mes sute iks ime 'praktiš
ką patyrimą, kuoiuet j ų s mokysitės 

Klektra varomos mušinos mūsų siu
v imo skyriuose. 

Jųs esate nekviečiami • aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą blle la iku —• 
dieną ir, vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

PettettOS daromos pagal Jusu^mie-
tų x-*'' fc\e Ktaiies arba dydžio^ ir bi
le aradu knygos. 

MA 1 E R L K S I G M N G SCHOOL, 
J. I*1, ivivtsni-ku, Fcrtlėtiuis 

11S N. La Sali© g a t , prieš City Hali 
Atsišaukti an,t .4-to augšto 

DR. M..HSRZMAN 
I H KLbUOrf 

Jeigu jus norite žinot kiek tur
to žmones prasigyveno ir kįek dar 
galima prasigyventi su pagelba 
išradimų naudingų, tai rašykite 

£os knygutės. Kaipo žinovai 
(ekspertai) patentų, bandome iš
radimus DYKAI. Rašykite pas: 

AMERICAN EŲEOPĘAN 
PATBNT pFFIOKg IHO. 

/TM . S4*7 S#nth Westevn ^patmri 
{V*} < Kampas W. SS-tos gatves 256 Broadway New York M. 

Gyvlytojfts h* &Aruxyga* 
2U* HO. STATE c»TiL 

ICampas Adaira gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 p«J~fiiet\j 
f*ėtnyėioini8 nuo l iki 7 vak. 

M»dtlto«4i,a nuo^lO iki 12 iš ryto. 
• " 

' 

Gerai l ie tuviams žinomas per ?<> 
uietų -kaipę PHtyrjs gydytojas, chi- \ 
rurgaH ir AKUSEHIS. 

-Oftėas ir Labaratorija: 1025 W. j 
18th St., netoli Fisk St. .'į 

VALANOC3: Nuo ld—12 piety 
ir <i—8 Vai. 'Vakarais. Telefonas 
( ' . un i l 3 ; U). 

GYVfiNiMA^: 3412 So. Halated 
tftreet. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai-

Ki ur Laikote savo rinigus 
Dabar yra geriausias laikas perkelti pinigus. UŽ PINIGUS PAD&TUS PIRM 

15 d. Sausio (January) 1919 m. Į CENTRAL MANUFACTURING' DISTRICT 
BANK (A State Bank) GAUSITE 3% procentą NUO 1 Sausio (Jauujiry). SU
VIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, PAČTU B A N R A I , MIESTAS CHICAGO IR 
DIDŽIAUSIOS KORPORACIJOS LAIKO SAVO PINIGUS ŠIAME BAKKE. 
Dėlto neatiiloliokite pradėjimų dėti pinigus i šią STIPRIAUSIĄ VALSTYBINĘ 
BANKĄ ant-Bridgeporto su TURTU virš $5,000,000,00. Nelaikikite sunkiai uždirb
tus pinigus naniie, prie biznierių ant palaikinio arba kitose nesaugiose vetose, kur 
kas valanda jie gali žūti, bet ATNEŠKITE Į CENTRAL MANUPACTUBIKG 
DISTRICT BANK, KUR PINIGAI BUS VISIŠKAI SAUGIAI, gausite 3% pro-
centu- ir stuna ant PAREIKALAVIMO. 

Norintis perkelti pinigus į ŠIA BAN KĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes j»r-
kebim JŪSŲ pinigus su procentais, ir išduosim mūsų bankos knygelę. , # £' 

Porkelkit II nesaugų vietų arba pradėkite dėti pinigus į SIĄ STIPRIAUSIA 
BANKĄ, o busite užganėdinti. . . 

.. " 
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Telefooas Pul lman 60 

V DJt. W. A. MAJOR 
a T B Y T O J A S H t 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
Iki 2 p o pietų — «;80 iki 8:80 
vakare. ^edė l iomia nuo i o 

Iki 11 iSryto. 
l/i mm m m • m0.m*> * » » » » « » I « . » ^ I » » ^ ^ I 

i m , • » ! .n i .i i • • i i * • ^ i i' 

*įm m m • » ^ m m t*,m m T m m m m m m' m m m . • • • 

Dr. A. K. EUTKAUSKAS 
Telefinaą McKiąley 6764 

G Y P O VISOKIAS LIGAS . ssr 

DR. LEO AW0TIN 
1 Gydytoja*, Chirurgas, 

AkilSeris 
So. Ua l s tcd S i , Chieago. 

Kalba lieturiSkai, latrv-iškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 ly tą ; 8—9 
vakarą. Tel. Caaal 4867 

1020 
jvKa ^ 

• 

%£m * ' • mumim m » » » » * « » » « » » « » • • > • ' * ' » * { ' { 

MAMFACTlKINf D 1 M|/ 
DISTRICT D A n l i 

St., netoli Morgan St, Chieago, 0L 

A STATE BANK 
*»»> -Jį? 

Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kas dieną, Suba-
tomis 9 ryto iki 1 po p. VAKAĘAIS: SEBEDOMIS 
ir SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai 

S. U, FABIJONAS, Liet Skyr. Vtd. 
A. PETBATIS, Beal Estate ir Insuranoe SfcVed. 
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u? •HM«l«>a««"S«*»l«»«pifMIMIHIfHIIMI HillUHIHUJHmillUHHimUIWHIIHIM1||1HinmiiltHr»WIHI 
Ai, ADOMAS A. KARMiAUHKĄA, mMM\WUš 

Ąi labfti sirgau per 9 raetu^ auaiannėjee MlveJIe 
pepeija, nevlrinlmae pilvelio, nusUbniJintae. r 
vų Ir abelnae spėkų nustojimas vleo kimo, tr b 
kad begyvensiu. Visur Ieškojau aau pagelta 
amerikoj Ir ui rubeiiu. bet niekur negavau ew 

Bet 4cada pareikalavau 8alutaras vaistu, Bltterio 
tolo, Nervatona, Inkstų ir Reumatlsmo gyduolės, 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut. 
Kraujas išsivalė. Narvai ėmė stipriai dUt*Tln_ 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutisja 
iėnyko po užmuSimui visu Ilgų. Bėgiu B mėneelųli 

buteli Satutaras, Bmstia, Ir ps g 
tr 

http://ka.nl
file:///Vashingtbno
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DIDELIS KONCERTAS 
• 

... SUSIVIENIJIMO LIET. R.-K. PAŠELPIMU DRAUGIJŲ... 
ss 

" 

=3-^ 

January 
v " 

PULASKI SVETAINĖJE, ** «*• g A * - ' *"• 
Koncertą ves garsiausias Lietuvių muzika* ir dirigentas p. A. Pocius. 
Koncertą pamargins graiios deklamacijos ir prakalbos. Po programo šokiai. 
Visas grynas pelnos nuo U koneerte i i i LabdUrrbei po globa ftv. Antano. 

. 
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Metus i 
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su pasidejimu taupinimui pirmutinėje grynai lietuviškoje State Bankoje Amerikoje 

m 

* 

i 

-

-
a del Lietuviu 
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Parankiausia ir Stipriausia 
7-809 W. 
Bankos valandos: nuo 9 ryte iki 4 po piet kasdien. Utar. iki 9 vaL vakare 

Subatomis iki 12 vai. dienos ir nuo 6 iki 9 vakare. 
.» mm I » » » » f l » » » » • • » » • • • » » < • ' » » » • • » » » • » • » » » • » • • » • • • • » » • • » • • » » 

Mes priimsime jūsų padėtį ar tai butų didis ar mažas. $1.00 pradėjus taupyti moka
me 3%. Mūsų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pa
vietui ir valstijai, laikyti jų turtus ar taupinamus pinigus pas mus, tai kodėl negali būti 
saugus pavienių žmonių. ^ k 
Jeigu jus turite pasidėję pinigus kokiame kitame banke, tai tiktai atneškite jūsų bankos kningutę, o mes pareikalausime pinigų is tos bankos 
su nuošimčiais. Pinigai padėti bile diena šiam mėnesye, gaus nuošimti nuo Sausio 1-mos 1919. 
PASARGA. Paskolos ir Bendrovės Draugijos ir jų nrėdninkai turi atminti šį naują metą, apmokėti jų išėmus ir ligonių pašalpas tekiais mūsų 
Bankos. Jos bus kaipo kvitų duplikatai. 6i metodą yra iš geriausių suvedimui kningų ir atskaitų. Mūsų viršininkai ir pagelbininkai noriai 
jums patarnaus ir žiūrės, kad jūsų rokundos butų gerai vedamos. 
MŪSŲ PARDAVIMO SKYRIUS. Mes parduodame ir perkame 6% morgičius. Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Perkame ir par
duodame VALDŽIOS BONDSUS. Apsaugo jame jūsų namus ir rakandus geriausiose kompanijose. Apsa^^os Šėpos išnuomuojaraos nuo 3 dol. me
tams ir daugiau. • . 

• I I ' • = s X 1 s M 
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TEATRAS IR BALIUS 
Liet. Vyčiu 24-tos Kuopos 
NEDElIOJ, SAUSIO-JANUARY 12 D., 1919 

M. MELDAŽIO.SVETAINĖJ 
1243-44 W. 2Srd Placs , 

• • — 
PRADi lA 7:00 VAL. VAKARE 

. 

Scenoje statoma S veiksmų vaizdeli* 

"NAUJAS KĖLIAS" 
ir fcsmedlja 

"MAMOS NEDASUPTA" 
•'Vyčio" spaustuvės įsteigimui. 

» 

Vakaro pelnas 

Kviečiamo kuoskaitlingiauslai atsilankyti ant vir&mlnėto vakaro, 
bus žipgeidu pamatyti veikalus, kurie yra pirmu kartu statomi sceno
je. Labai pamokinanti Ir juokingi. 

Kviečia visus nuoširdžiai, LIETL'VTV VYfltV 24 KĖOPA. 

•S 

Lietuviai Amerikoje. 
» ~ > • • • « 

BINGHAMTON, N. Y. manymų. Ant galo tapo iš
rinkta valdyba sekantiems me
tams, iš sekančių ypatų: kun. 
J. Paškauskas — pirm., J. So-
rokas — vice-pirm., J. Balsis 
— pirmas rast., A. Kudirka— 
antr. rast., A. Vainauskas — 
ižd. Valdyba išrinkta iš ga
bių ypatų. Tikimės, kad ji 
daug pasidarbuos labdarybės 
labui. 

J. S. 

Liberalų prakalbos. 
Gruodžio 31 d., praeitų me

tų, mūsų liberalai buvo suren
gę prakalbas. Kalbėjo koks 
ten Liutkauskas iš Brookly-
n'o, N. Y. Na, jau kad kal
bėjo, tai kalbėjo. Savo kal
boje, nuo pradžios iki galui, 
Šmeižė ir niekino katalikus, 
kunigus, vyskupus ir tt. Iš-
girė kiek tik galėjo Centralinį 
Komitetą ir sakė, kad tau
tiečiai surinktas aukas siųs 
tiesiai Vilniun Lietuvos val
džiai. Oi klerikalų, girdi, 
Tautos Fondas renka aukas, 
kurias, girdi, pasiųs į Švediją 
savo komitetui, kuriame yra 
vieni kunigai. Dar ir dau
giau panašių niekų ponas 
Liutkauskas pripasakojo. 

Buvo aukų rinkimas Kalė
dų Eglaitei. Surinko, rodo;?, 
126 dol. 11c. Pastebėti rei
kia, kad iš tokios skaitlingos 
publikos, nes buvo apie 400 
ypatų, surinko tokią mažą su
mą. 

Matyt daugumas pasipikti
no Liutkausko šmeižimais ir 
neaukojo. 

Paukštytė. 

AKRON, OHIO. 

WEST PULLMAN, ILL. 

Labdarių susirinkimas. 

Sausio 5 d., šių metų, įvyko 
Labdaringosios Sąjungos 10 
kuopos metinis susirinkimas. 
Nutarta surengti vakarą, su 
gražiu programų. Programą 
išpildyti užkvies L. Vyčių 35 
kuopą. Taip-gi buvo svarsto* 
uia ir daug kitų prakilnių Rii-

Vakaras. 
Sausio 4? d. atsibuvo sma

gus vakarėlis, kurį parengė 
Sv. Stanislovo dr-ja. Pir
miausia tos dr-jos aktorai su
lošė juokingą veikalėlį "O. S. 
S." Nors aktoriai pirmą sy
kį pasirodė, bet gana gerai at
liko savo užduotis. Geriau
siai lošė Stasės rolėje p-lė A. 
Majoriutė, Marės — p-lė O. 
Dirkiutė, Cycero—p. K. Stau-
pas ir Onafo—p. J. Druskius. 
Kiti taip-gi gerai lošė. Po lo
šimui gražiai pakalbėjo p. S. 
Radževčius, ragindamas kuo-
dangiausiai rašyties prie Šv. 
Stanislovo dr-jos ir joj veikti, 
primindamas, kad laisvama
niai stengiasi visokiais bu
dais katalikams kenkti. To
dėl, doras lietuvis - katalikas, 
lai apsisaugoja ir prie jų 
draugijų nesirašo. 

Paskui sekė dainos, vado
vaujant p. K. Štanpui iš Cle-
velando. Sudainavo iš ang
liško duetą: p-lė 0. Matulai-
čiutė ir p. J. Buika — eleve-
landiemai. "Birutės" vyrų 
choras, po priegloba Šv. Hfa-

nislovo dr-jos, sudainavo porą 
dainų: "Aušt Aušrelė" ir 
"Žvaigždelės". Galop vi
siems atsistojus, užtraukė 
"Lietuva, Tėvynė mūsų". 

Po programui prasidėjo šo
kiai. Susirinkusieji gražiai 
pasilinksmino. 

Gyvuokit akroniečiai tvir-
toje pajėgoje, o darbo vaisiai 
bus geri. Pagirti reikia,kad per 

i tokį trumpą laiką pajėgėt išsila 
! vinti ir lošime veikalo ir dai
navime. Garbė jums už dar-
bavimąsi, podraug garbė p. K. 
Staupui, kad pašvenčia laiką 
važinėjimui taip toli ir moki
na chorą. Yra viltis, kad atei
tyje teks išvysti gražesnių 
vakarų. Tiktai nepraleiskit 
veltui brangaus laiko, o viską 
atsieksite. 

Jaunikaitis .r 

— _ • 
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Trylika sykių daugiau! 
• Gruodžio 29 d., 1918 m., W. 
Pullmane įvyko Laisvės Sa
vaitės prakalbos. , Kalbėjo 
gerb. kun. F. Kemėšis ir p. 
J, Karosas. Kalbėtojai kal
bėjo labai aiškiai ir supranta-
maiapie Lietuvos reikalus. 
Kalbos buvo žadinančios prie 
tėvynės meilės. Tarpe kal
bų 6v. P. ir P parapijos cho
ras, vedamas p. J. Balsio, pa
dainavo keletą dainelių. Dai
nos nusisekė sudainuoti pui
kiai Paskui buvo renkamos 
aukos. Sekančios draugijos 
ir sekančios ypatos ant Lietu
vos aukuro aukojo: , 
Kun* J. Paškauskas.. $100.00 
L. Vyčių 35 kp. ifi kasos 75.00 
Sab. Aukštuolis . . . . ! . 60.001 
N. Urbonas 50.00 
D. Druskinis 11.00 

Po 10 dol.: A. Viliuais, A. 
Žitkevičia, K. Paldauskas, J. 
Kilas, J. Sorokas. ' 

Po 5 dol.: M. Balsienė, O. 
Raudonaitė, B. Daugcntaitė, 
P. Simutis, J. Zubė, A. Kudir
ka ir J. Balsis. 

Po 2 dol.: A. Zubė ir P. Gi-
niotis. Išviso L. Vyčių 35 kp. 
aukojo $385.00. 
Ant. Vainauskas $100.00 
Atradimo Sv. Kryžiaus 

draugija 75.00 
Sv. J uozapo dr-ja 50.00 
Sv. Veronikos dr-ja 10.00 
B. Vainauskienė . . 50.00 
J. Šerpetis 60.00 
D. Kraujalis 50.00 
K. Paleliunas i 25.Q0 
J. ir M. Domikaičiai*.. 20.00 
Ona Merškauskaitė .... 20.00 
S. Kapočius 20.00 
P. Kniukšta 20.00 
M. Žigutis 20.00 
J. Mekučonis 18.00 
A. Kaldis 15.00 
J. Žiliavičiua 15.00 

Po 10 doL: J. Dagis, A. Ja
nulis, A. Urbonas, J. Puido
kas, J. Mockevičius, B. Mar
kauskas, J. Meteišis, AJPrano-
kevičius, J. Kipševičius, F. 
Mekueionis, J. Gelumbickis, 
A. ir A. Malakauskai, J. An-
druška, F. Simutis, K. Sinke
vičius, K. Tautavįčia, V. Ban-
cus, J. Buika, J. Grundulas, 
A. Vymiotas, K. Venckus, B. 
Šimkus, K. Kilas, J. Paleliu
nas $7. 

* 

Po 5 dol.: A. Vainavičius, 
Jul. Paleliunas, J. Mečius, A. 
Sikavičienė V. Timinskas, J. 
Jasiunas, J.. Konstantinavi-

J, GirdŽienė, Z. Šliužas, 
J. Meškauskas, Ig. Purlis, P. 
Rimkus, V. Tautavičius, K. 
frrigaitis, M. Šalkauskieiė, M. 
Rimkus, M. Kiupelis, M. He-
kučionienė, J. Vaičius, A, 
Pakays, S. Sinkevičius, A. 
Vainavi^ius, M. Sveikiene, P. 
Paliunas, A- Šliužas, A. Pere-
dnien*, B. Simanavičius $1.00. 

. Iaviso $1311.00. 
Tai reiškia Westpullmanie-

čiai surinko trylika sykių 
daugiau, kaip kad buvo pas
kirta surinkti nuo Tautos 
Fondo. Matysime, kas iš 
chieagiečių westpullmaniečius 
pralenks. Prakalbos nusisekė 
kuopuikiausiai visais žvilgs
niais. Tos prakalbos paaiĮįksj 
ilgai žmonių atmintyje. Bra
vo westpullmaniečiai už su
teikimą taip gausios aukos 
tėvynei J J. S. 

u 

IŠKILMINGAS R A L I U S 
PARENGTAS 

UETUVOS K. VYTAUTO BE O 

NEDĖLIOJĘ, SAUSHNANUARY 12 D., 1919 
Dievo •. Svet., 

Kampas 18-tos Gatves ir Unhn Avt. 
! » • J I • I v rr&flžia 4 Tai. po piet Inžanga be Ypatai 
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" • UŽKVieČIAME VISUS ATSILANKYTI. 

• 2-

AR TU NORĖTUM? 
dapildyti savo kraują ir nervas su 
visais reikalingai elementais, kuris 
priduotu tau reikalingos energi
jos ir užlaikytu tave geroj svei
katoj? į< 

Išradėjas visiems Žinomu sal-

BAXIN1S BALIUS 
PAUBNOTAS 

Dr-stės Leb. Gvar. D.L.K. Vytauto 
l-ma DIVIZIJA KAITELIV AUT liRIDGEPORTO 

Nedelioj, Sausio-January 12, 1919 
M. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJ 

SSSS-1S-11 So. Morgan fetr., 

PRAOIIA *:S0 VAL. V AK AK B. 

KaoftrdžUi atprątom* vi«u« ataillankyti kuo«ka4tlin«iau«i*i ant 
muaų taip «raaa«« »*r*«#to aaltaaa, • m n užtikriname, kad vi»i bm-
•it» Hftraaialatl. 

Cvieeim • ! • « • 
KOMITRAS. 
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T A U T I E Č I A I ! 
Siuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Graodžio-Dec. 15 

, d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVC dirbame 
dainių Partola sįulo jums žino- sįutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai

tėms ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių dra
panų taipgi senas drapanas valome, kvarbuojame, taisome* ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdintu 

M. POVlLAIflS. 
1730 So. Union Are., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, UL 

ma Sveikatos Sugražintoja. 
PARTOGLORV 

kuris yra moderniškas tonikas del 
kraujo ir nervu. Partogiory yra 
geriausias vaistas del nusilpusiu, 
nerviškų žmonių, kurie reikalauja 
gero gamtiško toniko subudavoti 
juos. 

Tūkstančiai yra pasinaudoję 
vartodami Parto^orj' užtat kad 
tas vaistas'yra sutaisytas iš tokiu 
daliu kurios priduoda daugiau 
kraujo ir sustiprina nervas, subu-
davoja kaulus ir abelnai imant 
priduoda jums reikalingos energi
jos atlikti savo darbą.. 

Vienas. Butelo Partoglory kai
nuoja viena doleris; žesi butelis 
tiktai 5 dolieriai. Mes prisiusime 
jums savo kaštu. Adresiuokitc tie
siai i Apteka PartOsa, 160 Seeond 
Ave., Dept. Ii. 4 New York. Tie 
kurie kenčia nuo viduriu ligų tu
rėtų vartoti visiems žinomas sal-
daines Partola, didele dėžutė kai
nuoja $1.00; 

APTEKA PAETOSA, 
110 Stooad Avt., 

Nsw York, N. V. Dtp. L 4 
(G 12) 

= ! = 

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI. 

Prisiusk 20c dabar 

Meskite netikusias fi^'duoloa! Jeigru tu
rite dusulį, reumatizmą, neuralgija, parali-
ŽitJ, nerviškumą., slogos, bronchito, silpnu
mo pečių, silpnumą, užkietėjimo ir daugy
bes kitų Ugrų, arba skausmą bile kur. Pri-
siuskite 20c. del vyriško diržo arba 
del moteriško diržo, idant pagelbėti užrno^ 
keti prisluntimo kaštus. J keletą valandų 
mano stebuklingas diržas rasis jūsų pact« 
Užmokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu-
nurodimus per du mėnesius, tada tarplai-
kyje 60 dienų, jeigu nebusite užganėdinti, 
sugrąžinkite diržą atgal, o aš sugrąžinsiu 
jūsų $3-91. NereUcia laukti, pilnas užga-
m-dinima*. Adresuokite: 

A. P. OWEMS, Dcpi. 45 E. 
152 W. 14 atreet, New York. 

= s 

. Bridg^porto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojas 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo a dienos Sausio (January) šių matų ofirijaJiikai įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgeports p. JONĄ J. LV0A$% 826 W. 33 pi. 

Dievo Apvėizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1885 Union Ava 
Visais "Brango" reikalais kreipkitės prie juodviejų. 

a = B l !• Ifc I 
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Ar Apgalvojate Apie Tai Į Kokią Banką Padėti Savo Pinigus? 

n«MM ••<"«• 

* 

I 

Jeigu nesate užganėdinta banką, kurioje laikot® savo sutaupytus pinigus arba jeigu neturite pasitikėjimo ta 
banką, kurion padėjot savo pinigus, tai 
Ger iaus ia padarysi t , jeigu atnešit savo pinigus į didelį 

Peo Yards State Bank 

tfe 

ASHLAND AVENUE ir Kampss 47 - tos Gatves 
Atneškit savo bankinę knygutę, o mes Jums iškalektuosim Jūsų pinigus sykiu su nuošimčiu neskaitant nieko sau už patar

navimą ir duosim Jums taupinimo knygutę mūsų banko. 
YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS CHICAGOJE, IŠIMANT VIDURMIESClO BANKAS 

Mokame 3% ant taupinimo.—Už pinigus padėtus mūsų bankojė iki 15 d. Sausio, gausite nuošimtį nuo 1 d Sausio • 
MŪSŲ KAPITALAS IR PERVIRŠIS $800,000.00^^^-= :..-r~=r===s=s===== BANKOS VERTE $10,000,000.00 

s ± = 33 

CHICAGOJE. 
WILSON & CO. ĮSTAIGŲ 

PRODUKTAI. 

» 
t 
• 

kiekvienos tautos atstovas bu 
vo pakviestas raštu pažymė-

11 i, kokius mėsos produktus 
Wilson & Co. yra gyvuliu kiekviena tauta labjausia ray-

skerdvklu firma, šita firma 15- <J<*lb- kun. Slavynas para-
vra viena iš didžiausiu, kur 
gaminama visokios rūšies mė
sos produktai. Šita firma yra 
plačiai žinoma (lii'-auos 

U'\ koki JĮ mėsii labjausia my!i 
>artnti lietuviai. 

Wilson & Co. firma apsiima 
•ivo produktais patenkinti vi-

tuviams, nes joje turi darbus -M? ta«tŲ žmone;-

ka 

šimtai lietuviu. Firma yra si-
noma ir visoj Amerikoj ir vi
sam pasaulyj. Xes ji skelbiasi 
per laikraščius, jos mėsos pro
duktai visur vartojalni. 

• 

\Vilson & Co. firma plačiai i 
skelbiasi ir svetimu kalbu laik-
raščiuose, taigi ir lietuviškuo
se. Yra tokiu firmų, kurios 
dažnai laikraščiuose paduoda 
tai, ko jos nėra atlikusios ir 
ko neturi. Bet firma VYilson & 
Co. elgiasi priešingai. Skelbia 
viską, taip, kaip tikrai yra. 

Tos firmos paskelbimų ma-
nadžeris, Mr. Sullivun, sausio 
JJ d. tuojau s po pietų g-»ner:i-
liam ofiso buste priėmė apie 

; 50 pakviestu svetimų kalbu 
laikraščių atstovu, daugiausia 
paskelbimų manadžeriii. J ie 
buvo sukviesti >u tikslu tuo, 
kad jie asmeniškai įsitikintų, 
jog firmos paskelbimuose a-
pre mėsos produktus visuomet 
pranešama gryniausia teisybė. 

I Taippat, idant įsitikinti, jog 
Wilson & Co., firma gamina 
visokiausius mėsos produktus, 
kokie tik yra tinkami kiekvie
nos tautos žmonėms. 

Laikraščių atstovų susirin
kimas įvyko 'Smoking Room' 
salėje. " Draugą" atstovavo 
šito dienraščio biznio admi
nistratorius, gerb. kun. V. 
'.Slavynas. Tarp kitų buvo ir 
"American Association of Ko
vei gn Language Newspapers 
prezidentas, L. X. Hammer-
fing. 

Wilson & Co. firmos paskel- \r 
bimų manadžeris >u- mukusiu-
supažindino su goneralin fir
mos manadžeriu, gi šitas vel 
su 

įmanadžeiia >. Buvo kalbos. 
Kiekvienos tautos atstovas 

mį-tą pakalbėjo. Lietuvių var
du kalbėjo gerb. kun. Slavy-

įnas. 
Salėn buvo sunešta viso-

ita firma 
praneša 

Paaiškėjo, kad 
savo paskelbimuos* 
tikrai taip, kaip yra. Ir to
dėl yra smagus daiktas 
tą pranešti visuomenei. 

apie 

PAUKŠČIŲ PARODA. 

J)exter Pavilijone, St.ock-
yarduoso, atidaryta naminių 
paukščių ir kaikurių gyvulė
lių metinė paroda. Sugaben
ta Įvairios rūšies ir veislės 
\i.<tu, balandžių, žąsų ir kt. 
oaukšėių, taippnt visokios rų-
šies traškiu. 

Parodoje yra ir kitokių i 
vairybiu. Parodoma, kaip ga-
minami 

IŠ GHICA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

* 

KOLEKTA VIENUOLIJAI. 

šį pavasarį ir vasarą bus 
statoma antroji pusė muro 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lijos. Chicagos lietuviai — 
tai artimiausi prieteliai ir 
geradariai. Pasitikime, kad 
jie nuoširdžiai ta svarbų dar
bą parems. 

Pranešame Apveizdos Die
vo parapijos lietuviams, kad 
sausio 12 d., nedėliojj jų baž
nyčioje per visas mišias bus 
renkamos Vienuolijai aukos. 
Gi ant rytojaus/ 13 sausio ir 
vėl 20 sausio bus rodomi pa
veikslai iš šventosios žemės 
ir Jeruzolimos miesto. Be to 
kun. F. Kemėšis ištisas dvi 
savaites toje parapijoje rinks 
aukas tam pačiam tikslui. 

Kun. P.' K. 

— — 

PIRMU PUIKI) SPEKTAKU 
RENOIA * 

* - * -A 
• -* 

LIETUVOS 
RENGIA 

36-ta KUOPA 

DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS. 

Ned., 
-

P i 

JO- •i 
*EJE, 

prie W. 48 ir Honore gatvių 

'• ' .: -

ii 
Bus vaidinta 

Grafas Kaimiečio Bernu" 
Graži, juokinga, 6 iu aktų komedija su 

dainomis ir šokiais. 

$uo kokio laiko <"*ia prasi
ėjo Visuomenės Kursai. 

puikus valgiai i s ' Juos veria kun. F . Kemėšis, c 

Pratiia 5:30 Jai. po piet Darys atsidarys 4:30 po piet 
_ ^ . . - . , . ~ — - . • • 

t 
Po spektakliui šokiai ir skrajojanti krasa su 

dovanomis. 

" i i m 

. 

• . c ir $1.00 Muzika 

- ^ * i - ; 
P P. 

Dideles Ristynes 
• • • • • • • • B • • ^ • • • • ^ • • • • • • • • B 

Ned., Sausie-Jan. 12,1919 

ZJ 

paukštienos, kiaušiniu ir tt. 

NEDĖKINGAS VYRAS. 

Mis. uay Seheff ilgas lai-
avo vyro saliune dirbo 

vaipo porteris, paprastas Šla

jais naudojasi daugelis jau
nu darbščių asmenį). Tuose 

ursuose galima patirti daug 
lvajvtiškų žinių apie visuome-

Po jo prakalbos prasidėjo au
kų rinkimas. Pirmiausiai p. 
Karosas Saukė prie stalo su 
šimtinėmis. Bet kadangi jau 

vėjas, klerkas, užkandžių pa-1 draugijose Lietuvai, Bažnyčią 
gamintojas ir pagaliaus kaipo ar pavargėliams ant naudos, 
bartenderis. I j kursus susirenka kartais 

ae : vykimą Tų žinių ypač, i r m i f t U d a u g u m a s š i r o t i n o < 
reikia tiems, kurie darbojasi ; p a k l o j t n i d a u g i a u jų n e s i . 
platesnėse ar siauresnėse 

\ yrąs tečiau tuo nebuvo 
patenkintas. J is reikalavo, 
kati jo žmona dar daugiaus 

apie keturiasdešimtys žmonių. 
Prie Visuomenės Kursų ža 

lama pridėti ii* apoliogetikoi 
darbo atliktų. Kuomet jinai kursą, š i ta paskutinį, paves 
m paklausė, jis jų pametė. \ t a kun. P. Bučiui, kuris pir-

Dabar Mrs. Kay Schvff rei- i i l l a p a s kai tą laikys nedėlioję. 
kalauja persiskyrimo su vyru. j 3 ^ r>įevo Acveizdos mokyk-

—7 ' tos svetainėje. Paskaitos te-
ITALAI SOCIJALISTAI BUS matas b u s : - K a s tai vra ties: 

rado. Tat prasidėjo nuo 
penkdešimtinių. Sekančio? 

'V 

15.00 

mavo, ir L. V. 36 kp. choras 
sudainavo dar keletą dainų. 
Tuo vakaras ir pasibaigė. 

A. Poška. 

I š NORTH SIDŽ'S. 
* •" " ' * 

Labd. Sąjungos 6 kuopa 
North Sidėje turi 10 Garbės 

ypatos aukojo: Narių. Kuri kuopa pralenks 
F; Kinderis $50.00! nortlisidiškę? Bet nortsi-
J. Raudis 
A. Jovnišas 

PATRAUKTI TEISMAN. ir kokiais budais galime prie 
Kuomet teismas apkaltino ,1nS P n e , t l " -

penkis socijalistus, Bergerj 
kitus, už suokalbiavimų 

prieš' vyriausybę, federalis 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Tautos Fondo 60-tas skyr. 
Cliieagcs distrikto prokuroras sausio 5 d., 1919 m., buvo su-
Clync dabar, kaip pranešama, rengęs prakalbas užbaigimui 

atskiriu departamentų n n s n a g a n įtalu sociialistu Laisvės Savaitės. Malonu pa-
vadus ir socijalistų organo re- scymėti brightonparkiečių vei-
daktorių, katrie Chieagoje k inia ir prisirišimą prie Lie-
kursto darbininkus prieš vy- tuvos. Vakaras buvo su pro-
riausybę ir skleidžia prieška- gramu. Visųpirma B. Nenar 
rinę propagandą. 1 tonis, vakaro vedėjas, persta-

Tuo tarpu anų penkiif ap- tė mūsų gerb. vargonininką S. 
jiausies rūšies gaminamų iš khltintų socijalistų . reikale * d i ų su L. Vyčių 36 kp. cho-

įftėsos produktų sampehų. kUOne visuose miestuose* soči- ru, 'kuris sudainavo keletą 
Prie kiekvieno buvo prisegta j a i į s t a į ruošia susirinkimus dainelių. Paskui O. Strelov-

Ikorčiukė su pažymėjimu to p r i e š t e i s m o n u o s p r e n d i . Ypač kaitė padainavo solo. Po to 
produkto vardo ir paaiškinimu Mihvaukee, Wis., rengiamas gerb. klębonasMn. A. Briška 
jo vertes. , tmkšmingas susirinkimas, ku- pasakė puikią prakalbą, su 

Koks švarumas ir kokybe! riajne kalbės pats 'apkaltinta- judindamas visus susirinku-
l^aip \nsi produktai puikiai ? a į elektas-kongresmanas Ber- sius. Po to kalbėjo p. J . E. 
pagaminti! Negi eia apie tą vi- g e r 
sa gali aprašyti. [ 

diškė nemano pasiduoti. 
A. Nausėda. 

— 
! TŠ T()WN OF LAKE. 

. . . . . . 
• • • • • • • * 

1 *\ ru\ 
. . y . . . . . . . JtJ.UU 

K. Kinderis 15.00 
A. Šalčius 12.00 

Po 10 dol.: B. Nenartonis, 
A. Chapas, A. Jokūbaitis. 

Po 5 dol.: O. Ivinskaitė, L. 
Bliudžaitė, T. Volk, O. Vikt-
račienė, V. Paukštis, K. Že-
romskis, J . Gaižauskis, J.Mjik-
nis, V. Getautas, A. Žilienė, 
M. Petrauskas, V. Valentinas, 
J . Gudžiūnas 3 dol. . % Ą koyQ m ^ m ^ 

Po 2 dol : B. Bauhnskis, J . ^ ^ 8 e k a n d i a m e susirinki-
Enceris, U. Dausenienė, F. m e 
Baltikauskas, K. Ražas. . P r i e p r o g 0 8 t u r įm pasakyti, kad 

Po 1 dol.? J . Manikas, T.'mT1gU kuopa visgi dirba nenuils 
frragunas, V. Manikas, K. M?, tan&ai. Kas svarbiausia, kad 

rengia pasilinksminimo vakarą su 
išlaimėjimu siuvamos mašinos. 
Minėtas vakaras įvyks 19 d. sau
sio, Skinderio svetainėje. Geisti
na skaitlingo atsilankymo parem
ti tą taip svarbią idėją. 

Komisijos narė V. G. 

• 
• 

f • 

lisvo Ap e;zdos svef. 
(impas 18-tos ir UnionAve. 

ndžla 2 vai. po pietų 

Risis Keletas greresnių 
i ietuvi ikų ristikų, tarpe 
kurių ir mūsų du s a l i u 
ta i : JL'OZAPAS B A N C E -
^I6IUS BU A N T A N U ACU. 
Kiti risti kai: Antanas 
l ialadinskas su Frank 
ivuszka; B. Jaras su 
Juozapu Piesniuin, 4 po
ra D. Dudinskis su Levec* 
ku ir 5 pora Oto Propot-
nikas su P. Kak tavi-
:iurn. 

Imtinės labai įvairios ir 
jdomios. x 

Ristynes padail ins gra
bus koncertas, tarp kito 
•co l ietuvis dainorius P o -
»-ylas Stogris dainuos solo. 

Grynas pelnau nuo tų 
j<tynių ete Lietuvos lais-
• s išdavimo Fondan. 

i-ietuvlai ir l ietuvaitės-
silankykite, o labai gxa-
ai ir maloniai keletą 

alandų laiko praleisite. 
uo ypač-, kad savo atsi-

.inkyrau ir brangiąją. Tė-
• yne sušelpsite. 

f iangos tikietai po 50c 
ir $1.00. 

Durįs atidarytos 1 vai. 
PO pietų. 

į 

Pranešimas. 
A. L R. K. L. S. 1-mos kuopos 

nariams, 6 labiausiai darbinin
kams, kad mūsų bazaras, kuris tu
rėjo įvykti 12, 14 ir 16 sausio, jsi-
briovus didelei klaidai, nebįvyks 
yiršminėtame laike. Yra perkel
tas ant sekančio laiko į 23, 25 ir 
27 vasario. Paskutinė diena ba-

žionis, V. Dampkns, L. Danut 
O. E., C. Lanens Piežieiiė, Vol-
kaitė, G. Vikeriš, P. Vatsi-
kauskknė, M; Pakelti s, O. Zei-
dienė, R. \Maliauskas, A. Pe-
runeckis, J . Dubanis, y . Rali-
kauskas, M. Jueevičia, V. Ze-
romskaitė, A. Ramanauskis. 
A- Zalomskis $1.50. Viso labo 
su smulkiomis aukomis surink 
ta ,$234.35. 

Paskui dar kalbėjo moks
leiviai: A. Damašas ir A. 

Karosas. Šis labai gražiai Dikselis. Labai puikiai papa-
privedžiojo, kaip lenkai seno- šakojo apie lenkti* pastangas 

Su didžiausiu indomumu PIRKITE KARĖS TAUPY- vės. laikuose kankino lietuvius užimti mūsų tėvyne. Po jų 
apžiurėjus tuos produktus, ! M 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). Į ir kaip lietuviai iSrisukdaTO. | kalbų A. Kutkaitė padėkle-

PUIKUS BMINIS BALIUS 
PAKENGTAS •-

OR-STES R02ANCAV0S PA$E> PIKES PAKŲ IR m ERŲ 

Ned., Sausio-Jan. 12 1919 
ŠV. JURGIO P A B A P I J O S S V E T A I N Ė J 

Prie* 32-roe l*laoe Ir Auburn Avenuc 
• 

I'iatlž.'i". 6 ^ai. vakaro. 
_ — -

J^ajij^a 25c Ypatai. 

" 
Šitas balius bus vienas iŠ puikiausių ir kas nors nau

jo. Visi tie, kufie žingeidaujate sužinoti kokis tas ba
lius bus, tai visi atsilankykite, o nesigailėsite. Nebe 
pirm? kartą Ši draugja rengia vakarę, taigi daug apie 
tai rašyti nereikia, nes jau jus žinote kokius puikius va
karus ji visuomet rengia. Taigi, visi kas tik gyvas ant 
šio vakaro. 

Visus nuoširdžiai dviečia KOMTETAS. 

United States Food Administration Liconse Ko. 06001 

BANK 
COFFEE 

. _ .• 
Blaivininkų stisirinkimas. 

Rytoj, sausio 12 d., 4 vai. 
po pietį?, Šv. Kryžiaus par. sve
tainėje vietos Blaivininkai laikys 
susirinkimą. Tat nariai teiksi
tės laiku susirinkti. 

Kp. Valdyba. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami velkiną dartaa . A n d r e * * A O o , 
t t t U. L a S a n * ML, n ido ta l t f t m 

tKtut » « a i ; t)i<> 
^arda vejat ix dau|> 
> rautu v IŲ parduoda ta 
•actą kavą po 35c. 

GESUAUSIS 
SVIESTAS 

68c 

WES1 s U i f 
441 W.Clit<«MfO a% 

1173 MJlwuukeo a^ 
M M ftfilwaokee m\ 
1045 Hi lwaukee a» 
M i s w Wnrtl> »v 

RleŠBČin Kviesta* 
Labai Keras po 

Geriausias Storage Sviestas, svaras ui 
į s i o a <*34 Blue iHland a* 

a i7 a Hal^tedst. 
183S S. Halsted *t SOUTB g l D k 
1818 W. t2 th st 3032Went tmortb 
ŠIOS W. a i n d st. S427 8 . Halsted at. 

« . 4 7 M S. 

i t O R T B 8H>B 
fO« W.DJvtaioo •• 
7 M W . 

941MM 

Horotai 
a t 

file:///Vilson
file:///Maliauskas



