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Tai padare generalis 
streikas visoj šalyj 
Berlyne viršų ima Eberto 

valdžia 

f 

i & 

' i. 
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ARGENTINOJ PASKELB 
TA DIKTATORYSTĖ. 

Socijalistai kelia riaušes ir 
- rengia žmonių sJcerdynes. 

Jurininkai ir marininkai 
nuo karės laivo Garibaldi pa
šaukta patroliuoti miesto gat
vėmis. 

Streikininkui vakar vaikš
čiojo gatvėmis būriais ir šau
dė į visas krautuves, kurios 
buvo atidarytos 
paskui jiems tas 
griso, jie puolėsi 
deginti privatiniu: 
liūs. 

Miesto gyvuliu 
saugoja raitarija, kad apdrau
sti mėsos išdalinimą, kam mė
gino pakenkti streikininkai. 

Daugiau 100 žmonių užmušta. 

BOLŠEVIKAMS NEPAVY
KO BERLYNE. 

, — 

Bet tvarka mieste dar 
nepravesta. 

Kuomet 
darbas ąt-
naikinti ir 

automobi-

skerdvklas 

Buenos Aires, sausio 12. — 
Generolas Dellepiane pasis
kelbė Argentinos respublikos 
diktatorium. Sakoma, jis tą 
padaręs su šalies prezidento 
sutikimu. Jis, sakoma, ir 
veiksiąs bendrai su šalies pre
zidentu. 

Diktatorystė paskelbta, kuo
met streikininkai soeijalistų 
bolševikų vadovaujami pra
dėjo deginti viešąsias įstai
gas, kuomet mėgino pagrob-į Vakar apie 3:00 po pietų 
ti savo rankosna eentrąli j^Jj)askelbtą, kad visoj šalyj su 
licijos ofisą. 

Gen. Dellepiane, kaipo dik
tatorius, pildysiąs tik karės, 
laivyno ir vidujinių reikalu 
pareigas. Visus kitus reika
lus posenovei vesiąs preziden
tas su savo administracija. 

Jis savo rankose turi visą i ^ea 
Ii T11I_ I . v v . 

Laikraščių 

stoję bėgioję visi traukinki. 
Iš laikraščių išleidžiamas ir 

skleidžiamas vientik socijalis-
tiškas laikraštis La Vanguar-
dia. Kitus laikraščius, kaip 
tik jie pasirodo, sukurstytos 
soeijalistų žmonių minios su-

šalies armiją, kuri bus nu- ofisus saugoja 

čius gaivalus 

kreipta prieš riaušininkus i.; t a l l U n i s l i e i j a 
visus kitus salvj nemnau jan-1 ct ,. . . . . v. . 

Sulig policijos pranešime, 
j vakar per dieną ir vakare žu-
j vę daugiau 100 žmonių. 

Vakar keli žmonės užmuš-i Bolševikizmo darbai, 
ta ir daugelis sužeista susirė-

Riaušės nesiliauja. 

mus streikininkams su ka
riuomene. Kaip policijai, taip 
kareiviams isakvta šaudvti 
tik iieišvengtinuose atsitiki
muose. 

Tečiau podraug įsakyta ne
sigailėti kraujo praliejimo, 
jei- norima padaryti galą mi
nių pašėlimui. 

Vakar vėlai vakare įvairio
se miesto dalyje vis dar tę
sėsi smarkus susirėmimai po
licijos su streikininkais. 

Ypač priešais krasos bustą 
įvyko didis kraujo pralieji
mas. Jei šitoj miesto dalyj 
nesiliaus susirėmimai, gal pri
sieis uždarvti kabeliu ofisus. 

• * 
Generalis streikas turi tęsties. 

Apskričio darbo federacija 
paskelbė darbininkams parė
dymą, jog generalis streikas 
turi tęsties ligi paskutiniųjų. 

Streikininkams įsakyta 
griežtai priešinties visokioms 
generolo Dellepiane opresi-
joms. Xes, anot darbq fede
racijos komiteto, diktatorius 
savo valdžioje daugiau netu
rįs kaip 4,000 kareivių. 

Organizuojama baltoji 
, gvardija. 

Policijai ir kariuomenei pa-
gelbon radikalų partija ėmė 
organizuoti baltąja gvardiją, 
kurios trumpu laiku norima 
surinkti pors 10,000. 

Vietos laikraščiai vienamin-
čiai pažymi, kad streiką ir 
paskui kraujo praliejimą su
kėlė soeijalistų bolševikų re-
voliucijoninis veikimas. Dau
giausia tą darą svetimšaliai 
agitatoriai. 

Suiručių metu tie raudonie
ji svetimšaliai agitatoriai su 
automobiliais ir raudonomis 
vėliavomis trankosi po mies
tą ir kursto minias., 

Policija smarkiai veikia 
prieš tuos agitatorius, naiki
na raudonas vėliavas. Bet 
policija viena ^ersilpna tą at
likti. 

Miesto gatvės nuterštos. 

Puošnus šitas Argentinos 
miestas pirmiau buvo pavyz-
dis kitiems miestams savo 
gražumu, gatvių švarumu. 

Šiandie c*ia to visa jau nesi
mato. Pilnos gatvės sulaužy
tų vežimų, automobilių, viso
kių neš vary bių ir poperių. 
Namij langai daugel vietose 
išdaužyti. Ant šaligatvių pil
na visokių šukių ir stiklų. 

Ir visa tai atlikta trumpa 
laiku, į 24 valandas. 

Tai ką daro socijalistai. 
Mar de Plata, nuo čia ui 

230 mylių, pakilo anarchistai. 
Ten jų svarbi kolionrja. Pa
kilę mėgino paimti policijos 
ofisą. Bet buvo atmušti. 

Copenhagen, sausio 11. — 
Gauta žinių, jog Berlyne tik
rai viršų paėmusi Eberto val
džia. Atimta nuo bolševiku 
policijos centraliniai ofisai ir 
visas miesto plotas tarpe 
Brandenburgo vartų ir Fried-
richstrasse. Tame plote vei
kia Eberto valdžiai paklusni 
kariuomenė. / 

Kai-kuriose miesto dalyse 
tečiau seka susirėmimai ka-

Viuomenės su bolševikų gau
jomis. 

Kas svarbiausia, kad bolše
vikai kontroliuoja Berlyno 
elektros, gazo ir vandens 
įstaigas. Ir kai-kurioms mie
sto dalims to visa jau trūksta. 

Vakar visam mieste pirmu 
kartu pritruko žmonėms duo
nos. 

Tad vietomis pakilo pašiau -
ba. Kai-kur žmonių minios 
užpuolė duonkepyklas ir pra
dėjo plėšti maisto krautuves. 

Daugiau 200 žmonių žuvo. 

Apskaitoma, kad per visą 
savaitę Serlvne žuvo daugiau 
200 žmonių. 

Ligoninėse ir labdaringose 
įstaigose vakar slaugota apie 
300 sužeistų. 

12 žmonių žuvo priešais 
kanclierio rūmus praeitą tre
čiadienį. 

Atkartojama žinia, kad bol
ševikiškas policijos viršinin
kas pabėgo. 

Vokiečiams bolševikams 
gelbsti rusai bolševikai? Pas
taromis dienomis jų daugelis 
čia suvažiavo. 

Kiek palaukus Eberto val
džia pradės juos visus me
džioti. Tai bus gevalto. 

REIKALAUJA 100 MILIJO 
* NŲ f AJtMŲ ĮSTEI- , 

GIMUI. < 

Tos fanuos reikalingos ka
reiviams. 

• 

RUMUNIJA SAUKIASI 
MAISTO. 

• • 

Paryžius, sausio 13.— Ru
munijos vyriausybė apeliuoja 
į talkininkus, prašydama mai
sto, nes tos šalies gyventojai 
badauja. Rumuniją apiplėšo 
vokiečiai. ę 

Washington, * sausio 13,T— 
Vidujinių reikalų departamen
tas padavė kongresui puikų 
sumanymą. To sumanymo pra-
vedimui reikalaujama 100 mi
lijono dol. Sitie^ pinigai vy
riausybe? sugryž su nuo
šimčiais ir padarys neapsako
mą naudą, i 

Sumanymas ve koksai: 
Suv. Valstijose yra dide-

liausieji neapdirbamos žemės 
plotai, kurią butų galima pa
keisti derlingąja dirva, jei po
rą metų aplink ją sumani»u 
padirbėjus. Tą darbą gali at
likti buvusieji kareiviai, -kat
rie pageidauja turėti i'armų. 
Gi tokių yra labai daugelis. 

Sulig sumanymo, tuojuus tu
ri but organizuojami iš pa 
leidžiamų kareivių (katrie no
ri gauti farraas labai prieina
mai) būriai ir siunčiami į n% 
apgyventus plotus. Tenai jie 
sulig inžinierių nurodymų 
apsausjns žemę arba paga
mins priemonių jos drėkini
mui, apvalys fatdrhs*nuo viso? 
kių medžių ir krūmų. 

Tas darbas užimtų kokiuo 
du metu. Kareiviai-darbinin-
kai butų gerai maitinami ir 
apmokami. 

Pabaigus laukų valymą 
jiems visiems ten butų pas
kirtos fanuos "ant jišmokes-
čio" per kokius 40 metų. Po 
to ten išdygtų miestai ir mies
teliai su mokyklomis ir baž
nyčiomis, teatrais ir krautu-
vėmis. 

Kareiviai-farmeriai su savo 
šeimynomis apsigyventų far-
raose ir jaustųsi labai laimin
s i 

Sumanymas labai gražus. 
Spėjama, kad kongresas tam 
pritars. 

Vidujinių reikalų sekreto
rius sako, jog labai daugelis 
kareivių klausia fcrmų. Dau
gelis kareivių »nori užsiimti 
žemdirbyste. Reikia jiems 
duoti proga. 

2 MILIJONAI DOL. KAREI
VIŲ PALAIDOJIMUI. 

Ko nori vokiečių bolševikai? 
Jų tikslas pavergti darbinin

kais ir visą pasaulį. 
r • 

ftjn 

Washington, sausio 13.— 
Karės departamentas reika
lauja kongreso paskirti dar 
$8,488,782 reikalams, suriš-, 
tiems su kare. 

Iš tų 6 milijonai reikalingi 
apmokėti karės departamento 
darbininkus, gi likusieji — 
kareivių, oficierių ir civilių 
palaidojimo išlaidoms. 

PASKELBTA NAUJAS 
ANGLIJOS KABINETAS. 

Londonas, sausio 13.—Ang
lijos premjeras Lloyd George 
paskelbė naują ministerių ka
bineto sąstatą. Pats Lloyd 
George be premjerystės yra 
dar ir šalies pinigyno pirma
sis lordas. > 

DIDELI ŽMONIŲ NUOSTO 
LIAI ARGENTINOS 

SOSTINĖJE. 
v 

Berlynas, sausio 13. —Tš vo- ' 
kiečių boševikų centro komite
to teuka sužinoti visi jų tikslai 
ir pienai, kokie nekuo-
'met ir jokiuo būdu negali but 
atsiekiami. Vienok jie pasiti
ki tuščiais savo pažadėjimais 
pavergti darbininkus, gi su ši/ 
tų pagelba —'• visą pasaulį. 

Bolševikų svarbiausias su
manymas panaikinti visokią 
buržujų valdžią ir šitą pagrob
ti savo rankosna, kurią ir pa
vadinti darbininkų valdžia dar. 
bininkams. 

Nereikia turėti daug išmin
ties, kad nesuprasti bolševikų 
klastingumo. Jie, vadai ir-ne
darbininkai, savo rankose lai
kys visą vald. ir aną pridengs 
darbininkų vardu. Jie patys 
pasigamins sau rojų darbinin
kų lėšomis. Xes jei valdžia bus 
tokio Haase, Liebkneehto.arba 
jicnis panašių rankose, tai ar-

Įsteigti revoiiucijinį tribu-
nalą. 

Patraukti teisman už karės 
pratęsimą Hohenzollernus, 
Hindenburgą, Ludendorffą ir 
Tirpitz'ą. 
- Tai pirmieji 'butų bolševikų 
žygiai, kuomet jįj rankosna pa
tektu šalies vadžia. 

Suprantama, jei kiekvienas 
darbininkas butų apginkluo
tas, gi visiems kitiems butų už 
drausta turėti ginklus, tuomet 
pakiltų teroras, kokį šiandie 
praleidžia Rusija, kur visiems 
kriminalistams pažadėta "ro
jus" ir leista nešioties ginklus. 

Paskesni bolševiku žygiai. 

'į -
13.— Buenos Aires, sausio 

72 žmogų Užmušta, 81 pavojin
gai sužeista ir daugiau 800 
lengviau sužeista. 

Tai streiko ir riaušių pa
sekmės, jši tam mieste. 

-"Diktatorius geru pellepain^ 
savo stovyklą įsteigė centra-
linėj policijos nuovadoj. Ir į-
'sakė kuožiauriausiai apsieiti 
su riaušininkais. 

Kareiviams įsakyta naudo-
ties kulkasvaidžiais, jei kur 
šautuvai negelbsti. 

Soeijalistų sukurstytas su
kilimas norima numalšinti 
žmonių krauju. 

• • • . . , . • • . " . j — 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
TALKININKAMS SI-

BERIJOJE. 

. 

• Krasnojarskas, Siberija, 
sausio 13,—Bolševikai ne juo
komis grūmoja talkininkams 
ir rusams Siberijoje. Kiučins-
kaja apylinkėse jie taikosi 
perkirsti Siberijos geležinkelį. 
Vadinasi atskirti savo prieši
ninkus kitus nuo kitu. 

Jei bolševikams tas pavyk
tų, tuomet rytinė Siberija ne
galėtų susinešti su Uralu. 

gi tą valdžią botų galima pa
vadinti darbininkišku valdžia. 
•pirmieji bolševikų lygiai. 

Šiandie bolševiku vra visose 
Šalyse. Tik vienur jų yra dau
giau, kitur mažiau. Bet visur 
jie yra vienidi galvažudžiai, 
ištroškusieji žmonių kraujo. 

ATisų šalių bolševikai turi 
vienodą programą. Paskitfi-
niam vokiečių bolševikų suva
žiavime padaryta ve kokia pro
grama, kuonfet jiems teksianti 
valdžia: , -> 

Kuoveikiaus išginkluoti po
liciją ir kare/vius, katrie ne-
prigiili prie proletarijato eilių. 

i . Paimti kontrolėn visas amu-
1 . . 

nieijos dirbtuves. 
Nuginkluoti valdančiąsias kle-
sas: apginkluoti darbininkus 
ir bolševikų miliciją. 

Panaikinti arini jo 
discipliną. 

nu joje visoiaą 
• 

Panaikinti niilitarinį žmonįų 
luomą. 

• 

Bolševikai išpildė paminėtą, 
savo programos" pirmąją' da
lį, tuojaus imtųsi pildyti ant
rąją. Hiton antrojon ineina: 

Išnaikininimas visu '-'buržu-
• . ' 

ją", bolševikams -negeistinų 
žmonių, kurie galėtų darbinin
kams pranešti apie jų išnaudo
jimą ir skriaudas. 

Panaikinimas visu atskįrių 
federatyvinių valstybių ir .įs
teigimas vienos absoiiutėa^)o 
darbininkų priedanga spe+ja^ 
listiškos valdžios. 

Pravedfmas visur (i valandų 
darbo dienoje. ė 

Konfiskavimas visų privati
nių nuosavybių, bankų, dirbtu-
vių ir tt. 

Panaikinimas visokią valsty
bės ir privatinių skolų. 

Pagaliaus sunaeijonaliza vi
lnas visos komunikacijos. 

Prie tokios tvarkos darbi
ninkams nebūtų galima pasi 
rinkti tinkamo darbo. Kiekvio-
vienam butų liepiama dirbtttn,. 
kaip nori ponas sicijalistaš^ 
bolševikas laidininkas, palai
komas autokratinės bolševikų 
valdžios. Kas nenori klausvti, 
tokį badu marinti arba nuga-
labinti. 

Ve kokia soeijalistų bolševi
kų programa ir ko jie nori. 

Žinoma, su tokia programa 
nepavergs jie pasaulio. 

TĖVAS PATEISINO VAIKĄ, j PRANEŠAMA APIE LIEB^ 
KURS N 0 R 4 J 0 JĮ KNECHTO ŽUVIMĄ. 

NUŠAUTI. 
Bolševikai bus netekę vyriau-
1 siojo vado. 

ai 
Tėvas ligoninėje; vaikas pa-

liuosuotas. . 

Kenosha, Wis., sausio 1L--
Čia teismas nuo atsakomybės 
,paliuosavo J 7 metų vaiką 
John Bauske, kurs norėjo nu
žudyti savo tėvą.-Tečiau tėvas 
buvo tik sužeistas ir šiandie 
randasi ligoninėje. 

Tai įvyko Naujų Metų va
kare. 

Vaikas teisme papasakojo, 
kad jis į tėvą šovęs tuomet, 
kuomet tėvas buvo užpuolęs ir 
norėjęs užmušti motiną. 

Ligoninėje buvo klausiamas 
tėvas tame reikale. Tėvas pa
teisino vaiko pasielgimą. Teis
mas tad vaiką ir paliuosavo 
nuo atsakomybės. s 

REIKALAUJA PRAŠALINTI 
EBERTO VALDŽIĄ. 

Sitan viešbutyj (hotel Crill on), Paryžiuje, apsistoję Suv. Valstijų taikos atstovai. 

Copenhagen, sausio 13.— 
Anot * pranešimų, Leipzigo 
bolševikiškas sovietas padaręs 
rezoliuciją* kuriąja reikalau
jąs prašalinti Eberto valdžią 
Berlyne. 

. 

<T 

onas, sausio 13.— 
Copenhageno pranešama, jo 
praeitą ketvirtadienį Berlyno 
gatvėse susirėmimų metu žu
vo vyriausias vokiąčių bolše
vikų vadas, Dr. Kari Lieb-
knecht. 

Daugelis depešų gauta apie 
Liebknechto žuvimą. Bet trūk
sta patvirtinančių žinių. Rei
kia pasakyti, kad šiandie Ber 
lyne kol-kas ir nėra kam pat 
virtinti tas žinias. 

Galindas daiktas, kad Lieb-
kneclitas bus žuvęs. 

RUSIJOJE PANAIKINTA 
PINIGAI. 

Paryžius, sausio 11. *- !> • 
Ševikij centralis sovietas Mas 
kvbje nusprendė panaikinti 
savo valdomoje Rusijos daly 
įe visokius pinigus. Darbi 
ninkams už darbą bus 
darni paprasti ženkleliai, ty. 
darbo kuponai.. 
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teisėjas Landis kol kas nepa
skyrė bausmės. J i s tą pada
rys, jei kaltininkai apeliacijos 
nepaduos, arba jei ta jų ape
liacija taps atmesta. 

Neabejojame, kad socijalis-
tų vadai buvo kalti, nes be 
kaltės negalįmas daigtas, kad 
teismas taip sutartų, kaip su
tarė šitame atvėsyje, todėl ir 
apeliacija Bergeriui neatneš 
naudos. 

te 
KRKUGAS es: s—g ——» =s 

Kare ir Dora. 

!> 

Sočijalistu byla 
Chicagoje. 

Soeijalištų vadas iš Mil-
uraukee, Wis., Victor Berger 
i t keturi jo pagelbininkai ta
po patraukti teisman už per

is šitos karės bus tokiu ir 
taip didelių gerų daigtų, ko
kių nei nesapnavome prieš 
ją: Lietuvos neprigulmybė, 
Tautu Sąjunga, pasaulio de
mokratiškumas. Bet, kaip visi 
žmonių daigtai, ta karė at-j 
vedė ir blogumų. 

Chioat^-os teisėjas \Villiam 
N.Gemell seredoje, 8 sausio iš
davė 14 įsakymų suimti žmo
nes už neteisėtą įvairiųx lyčių 
suirvvenima. Teisėjas nusi-
skundė, kad dar niekuomet, 
kaip jis teismo prezidentu e-
sąs, nebuvo tiek daug nusi
kaltimu, sužinotų viena diena. 
J i s mintija, kad tai karės kal
tė. 

Ir turbūt neklysta. Karės 
; metu visuomenė paliuosavo 
moteris ir merginas nuo pa
dorumo taisyklių. To pašėk
ui" pasidarė, kad skaitlius 
mergšių puolančių į purviną 
prapultį, rhieagoje pakilo iki 
14 į dieną. Nupuolimų nepe
rėjusių per teismų visuomet 
buvo dar didesnis skaitlius. 

Ant gatvių teko pastebėti, 

— i 

Vyskupas Matulevičius ir 
* f » t I e e 4 Vienuolijos. 

ČS 
• > • . II 

susilpninti Suvienytas Valsti 
jas karės metu ir sustiprinti 
jų priešą Vokietiją. 

Teismas tęsėsi labai ilgai.' 
Teisėjais buvo pačių žmonių i 
išrinkti asmenys ir prisaikinti. j 

žengimą įstatų, vadinamų h; t ~~ * * rrw • 4. + - kad ir lietuvaites kartais ap-pionage Act. Tais Įstatais , v . v . 
draudžiama tat visa, kas gali eina lvg užmiršusios savo 

mergiškos garbės brangenybę. 
Tai skaudus dalykas. Jos tą 
pradeda su kareiviais, o bai
gia plačiau. Purvas (vis vie
naip suteršia, ar kareivis 
juomi apkrečia ar civilis žmo
gus. Nelaimė ,vis vienaip su-

Tarp 12 teisėjų žvmus skai-j , v . .v, v . - . 
m ^ *>?. • laužo moterišką, užmiršusią, čiuš buvo darbininkų kad turi priedermę priversti 

Išklausę visos bylos, teisė- [ gvvuolišką vyrų veislę, kad 
jai vienbalsiai pripažino kai- j ^rhių n i o ter ies asmenį, 
tais Bergerį ir keturis jo pa-1 £ a r t , į p a s iba igus dar la-

biaus ir greičiaus reikia at
siminti sveikus padorumo i-
proėius. Apseiti žmoniškai 
yra lygiai Šventa ir vyrų prie
dermė, kaip merginų ir mote
rų. .Metas ir vyrams suprasti, 

gelbininkus 
' Apkaltintieji žada paduoti 

apeliaciją į augštesnį teismą. 
-Kol kas jie paleisti liuosai, 
tik kiekvienas turėjo užstaty
ti po $10.000 kaucijos. 

Prisiekusiųjų teismai susi-j kad ne vienos moteriškos turi 
f'eda iš dviejų dalių. Svar- ! priedermę būti žmonėmis. Vy-
< iausioji dalis tai žmonių iš-!rams ta ipgi nepritinka būti 

trinktieji ir prisaikinti asine- galvijais. 
, n y s turi išduoti ištarmę ar ap-j Moterys iki šiol daug augš-

kaltintieji yra kalti ar tfe. C<Un už vyrus stovėjo padoru-
Jiems nepripažinuus kaltės, | m e . Reikia, kad jos neprastotu 
teismas paliuosuoja apkaltin-; tos brangenybės dėlto, kad bū
tąjį. Jienw pripažinus jo kai- j v o karė. Padori mergaitė šim
te nuolatinis teisėjas iš Baus-j tais kart u, naudingesnė tėvynei 
mių Knygos išrenka tam tln-juž ištvirkėlę, išdykaujančią 
kantį įstatą, kuriame pažymė-j s l l kareiviais. *• 

j £ kokia bausmė yra paskir-j ( , , i k i a k a d , e n e s n i e j i ž m 0 . 
f ta uz tos rųsies nusikaltimus. Į m ^ y i s į p r o t i n g i e j i a s m e n y s , 
» Dažniausiai būva įvairių | visa viešoji opinija, ypač laik-

bausmių didesnių ir mažesnių | l aščiai , apstabdytų įsigyvenu-
už tą patį nusikaltimą. Už s įu s blogus įpročius viešame^ 
nusikaltimą, kurį padarė Mil-! žmonių ypač jaunųjų apsėji-

juraukee 's socijalistai Bausmių j UK>. 
knygoje paskirta mokėti nno| 

\ $1000 iki $10,000 pinigais, ar
ba sėdėti kalėjime nuo vienų 
metų iki dvidešimties, arba 
abidvi bausmi kartu. Tat reiš-

kad yra daug vienokių dalių 
abiejuose projektuose. 

Reikia pažymėti du aiškia* 
išreikštu principu: 1 tinkama 
tautinio gyvenimo apsauga ir 
2 tautų lygybė joms ekonomiš
kai kilti. 

Kadan-gi tik įžanga to piro 
jekto tėra apgarsinta, tai 
juokingi batų visi išvadžioji
mai iš to, ko projektui truk-

kia, kad nuolatinis teisėjas V ra keturi išdirbti Tautų sta. įžangoje negali būti vis-
Bergeriui ir jo pagelbinin-' Sąjungost projektai arba su- kas suminėta. Kas paminėta, 

Tautų Sąjunga ir 
Amerika. 

(Tąsa iš praeito num.). 
Neprigulmingi Marijonai. 

Lenkai, pajutę Marijonus 
vieiui daugiausiai padėjo 
vo subruzdę atgaivinti Mari
jonus neprigulmingai nuo 
fcun. Matulevičiaus. Kriokavę 
išėjo gražiai atspausta kny
ga apie T. Stanislovą Pap-
czynskį. Tos knygos autorius 
p. Tretiak ėmė rengti naują 
Marijonų vienuoliją. Bet Ma
rijonus trukdančiai agitacijai 
užrant Lietuvoje ' buvo gana 
aišku, kad maža lietuvių įstos 
į atnaujintą kongregaciją, 
kad lenkams lengva bus gauti 
joje viršų. P. Tretiak'o pas* 
tangos veikiai pasiliovė, nu* 
tilo taip-gi ir kita Marijonams 
priešinga agitacija Lenkijoje. 

Marijonai Amerikoje. 

Bet kum Matulevičiui rūpė
jo, kad lietuviškoji Marijonų 
šaka nenunyktų. Todėl maža 
vilties matydamas iš Lietu
vos, jis kreipėsi prie Ameri
kos. Liepos mėnesyje, 1913 m., 
jis atvažiavo į Suvienytas 
Valstijas, laikė prakalbas 
Brooldyne, Chicagoje ir kitur, 
tarėsi su a. a. Arkivyskupu J . 
E. Quigley apie Marijonų į-
kurimą Chicagoje. 

Šitame dalyke kun. Matule
vičiui daugiausiai padėjo 
kun. A. Staniukynas. l^as jį 
Marijonai ir gyveno 2634 "VV. 
67-1 h str. J ie nebuvo ketinę 
apimti parapijų, tik taikėsi 
dirbti "Draugo*' redakcijoje. 
Teciaus tat jwtns nepavyko. 
Tada arkivyskupas J . E. Quig-
ley kun. F. Kudirkai paveda 
6v. Mykdlo parapiją. Teol. 
Magistras kun. Julijonas Ka-
zakas buvo jo pagelbininku. 
Veikiai atsirado būrelis brolių 
nekunigų. Visi Marijonai nu
sipirko menką medinį nameli 
1631 North ave ir ten apsi
gyveno. Ta amerikinė Marijo-

aįsėjo stiprinti naujomis Jie-
gomis iš Lietuvos. Iš Ameri
kos kunigų lietuvių prie Ma
rijonų pristojo tik du: Kun. 
Pranciškus Meškauskas, kle
bonas iš Athol Mass. ir kun. 
Pranciškus Serafinas, Aušros 
Vartų klebonas iš Chicagos. 

Protesto kritika. 
Berašant apie Marijonus, 

atsėjo praleisti neminėjus pa
šalinius kun.Matulevičiaus dar
bus. Tarp tų buvo kritika sn-
manytojo protesto prieš vie
nuolijas. Mat Kaune 1909 
po švento Kazimiero drau-

suvažiavimui 
• !••• ,-• l a 

kunigą Dambrauską susėję 
kunigai sumanė parašyti ir pa
siusti į Rymą, protestą Uties 
vienuolijas veikiančias Lietu
voje. Protesto autoriai mintijo 
apie lenkiškas moterų vienuo
lijas, įkuriancias Lietuvoje 
slaptų mokyklų su lenkiška 
dvasia, bet jie parašė protestą 
apie vienuolijas. Greitai buvo 
iškilęs projektas, greitai buvo 
redaguotas ir protestas, todėl 
neapmintytas ir neapdirbtas. 

Kun. Raštutis tą protestą su 
parašais beveik visų žymesnių 
kunigų veikėjų iš visų Lietu
vos vyskupijų vežė į paprūsę, 
kad -pasiųsta per Vokietiją 
Ryman. Bevažiuodamas garlai
vių kun. Raštutis parodė man 
tą protestą. Perskaitęs aš pa
mačiau, kad jis redaguotas ant 
greitosios, kad neduoda infor
macijų apie asmenis, o užkabi
na vienuolijos principą. Man 
buvo aišku, kad protesto pa
sekmė bus bloga. Rymas turės 
dokumentą su lietuvių dvasiš-
kijos parašu, liudijantį, jog ji 
aistriai neprielankiai žiuri į 
taip svarbų katalikystei daly
ką, kaip vienuolijos principas. 
Lengviau yra to dokumento vi
sai neduoti, negu paskui teisin
ti, kad yra sustatytas ant grei
tosios. 

Užsivadinęs kun. Raštutį į 
Gelgaudiškį, aš įtikrinau, jog 
siuntimas taip pavojingo rašto 
taip ant greitosios sustatyto 
yra stačiai nelaimė. Kun. Raš
tutis tą 'raštą paliko man, sa
kydamas, kad parašyčiau jo 
kritiką ir įteikčiau kun. A. 
Dambrauskui. Aš sakiau, kad 
vienuolijų dalykus permažai iš
manau, ir kad kritiką geriau 
parašys kun. ' Matulevičius. 
Kun. Raitnčini sutinkant aš 
nuvežiau protestą pas kun. 
Matulevičių. Tas parašė sąži
ningą protesto kritiką, įteikė 
ją kun. A. Dambrauskui. Taip 

nų atžala negreitai tarpo, ją) protestas ir liko neišsiųstas. 

I to vietą kun. Matulevičius 
kreipėsi prie vyriausybės tų 
moteriškų .vienuolijų, kurios 
turėjo savo valdybas Lenkijo
je, o skyrius laikė Lietuvoje. 
Ne visos kongregacijos tą 
kreipimąsi priėmė vienaip. Bet 
viena kongregacija sutraukė 
išmėtytas savo nares lietuvai
tės į krūvą ir sudarė grynai 
lietuvišką įstaigą įsakydama 
tarnauti lietuvystei. Bet kon
gregacija turėjo labai mažai 
inteligenčių lietuvaičių, dėlto 
pastatė perjauną viršininką. 
Graži pradžia liūdnai nunyko. 

(Daugiau bus) . . pas 
I * 

kams negali paskirti bausmė 
mažesnės už sėdėjimą .vienus 
metus kalėjime, arba, jei baus-

y^nę skirtų pinigais, tai ne ma
žiau 1000 dolierių. 

Nuolatinis teisėjas taip-gi 
negali paskirti bausmės dides
nės negu 20 metų kalėjimaii 
su 10 tūkstančių dolierių pi 
nigais. Nuo to nuolatinio tei 
sėjo priklauso nustatyti baus> 

btnę tarp didžiausios ir mažiau-
|| šios. 

Kadangi socijalistai žad, 
l*adu6ti apeliaciją ir tat įvyk* 
23 siu mėnesio,' tai nuolatinis 

f* *• #; 

manymai. Du sustatė anglai, 
vieną prancūzas Burgeois 
(skaitosi Buržua), vieną Ame
rikos vvriausvbė. Tie keturi 
projektai tebėra neapgarsinti. 

Iš Viešosios Informacijos 
biuro pasirtnlė Laisvųjų Tau
tų Sąjungos Draugijos susta
tytasis projektas. Tiesa, jis 
nėra visas, bet tiktai pamati
niai Sąjungos, Principai. 

ra Suvienytų Valstijų Vai 
džios, .o tik privatinės drau 

pinasi, bet negalima abejoti, 

• tas yra gera. 
Iš vieno daigto numanu, kad 

Sąjunga susidės iš Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ita
lijos. Iš kitos vietos yra pa
matų spėti, kad prigulės taip
gi Belgija, Lenkija, Serbija 
arba Jugoslavija ir Oeeh%$lo-
vakija.' 

Tik tos viešpatijos, kurioje 
augščiausia vyriausybė neat-

\pgarsintasis projektas nė- sako prieš žmones, negalės 
prigulėti prie Tautų Sąjungos. 
Tokių viešpatijų dabar gan-

gijos,kuri tuomi labiausiai r u- greit nėra pasauty^išskiriaflt 
Abisjniją ir mažiau už jos 

kultūringas primityvų, arba 
laukinių žmonių,- padermes. 

Mes tikime, kad WilsOnas, 
įnešdanias Tautų Sąjungos 
sumanymą į pasaulio taikos 
konferenciją, įneš dalyjeą at
sakantį savo asmens ir Ameri
kos augštybei. 

Apgarsintoji pro jekto įžan
ga parpdo, kad Amerika su
prato, jog karės kyla iš eko
nominio tautų suvaržymo ir iš 
įų tautybės prislegimo. Tai 
matyt, kad Amerikinis pro* 
jektas tiedvi neteisybi pra* 
šalins iš pasaulio. Tada, Žino* 
ma^ bus visoms tautoms ir lai
mė ir džiaugsmas. Mes lietu- f 
viai tų dviejų daigtų ir tenori 
me. 
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NAUJOS KNYGOS. 
Kmurfliiii*, aauaio 13 1910 

lis Dievai perstatomas senas-. ligi jos klausimus; j is neatski-
seuas žila barzda objektas,— ria mitologijos nuo istorijoa, 

(Pabaiga). 
J i s tuomi nepasitenkino, nes 
dar if atsakymų davė, jog 
pyramydos esančios ketur
kampės ir smailios "paga l su
pratimo keturių Atlantiso u-
pių šakų, tekėjusių į šiaurę ir 
pietus> į ryttts ir į vakarus T\ 
(p. 139). Nei to Atlantiso, 
aei tų keturių upių nėra, bet 
p. Karpavičius tvirtina, kad 

^ A t h m t i s u p. Katpavi-
čius jvažįuoja į istorijos sry-
tį. Joje jis skiryčioja taip 
pat kaip ir gamtos moksluo
se. Ant 92 p. jis įvardiją 
Romos imperatorių Iusticijų, 
kurio nebuvo. J is tvirtina, 
4 'kad Graikai daug visko—ir 
dievų — paėmė nuo Thrakų 
— Lietuvių*' (p. 124), nes 
jis nežino grekų religijos is
torijos, nei kaip tas mokslas 
šiandien stovi, nei iš kur nei 
kaip susidarė grekų mitologija. 
Homerą jis vadina mokslo 
vyru (p. 4(J) ne poetu. 

Rašytojas neatskiria mito
logijos Duo istorijos. Anot jo, 
vėliaus Thrakijoje užgema 
sttnUs Dijanos brolio Apollo* 
garsus muzikas Lietuvis Or-
pheus, šitasai dedasi jau apie 
1,300 m . pirm Kristaus gi
mimo (p. 142). Apollo yra 
tik stabmeldžių grekų pra
manytas gražybės ir saulės 
dieVas. Apollo skaitėsi dailės 
uatarytojum. 

Muzika yra dailė, dėlto 
garbingiausias musikas skai
tėsi Apollo sūnum. Mokslas 
dar nežino ar jis tikrai buvęs 
ar esąs vien tik pramanytas, 
kaip i r Apollo neva jo tėvus. 
Pavadinti Gfpheju liatuvia 
yra stačiai juokų darbas. 

"Ta ip dalykams esant, rašo 
Karpavičius, gal jau t u s aiš
kus mano išvedfciojrmaf, kad 
lietuviai paeina nuo Atlantiso 
if kad, sulig tūlų tikrinimo 
"Lietuviškai net Rojuje Ado
mas su Jieva kalbėję*1. Galuti
nius prirodymus paremsiu 
taip pat ant J . Šliupo surink
tų mitų , ,^ (p. 141). D-ras 
Bruožis tvirtino, kaip ir p. 
Karpavičius, kad Rojuje lie
tuviškai kalbėta. Daktaras iš
ėjo iš protą ir mirė. Jo nuo
monės, gangreit, bufO pirmuti
niai jp ligos ženkhd. Bet, kad 
jos atsikartoja Amerikoje 
jauno žmogaus galvoje, tai 
jau keista. • 

Rašytojas drąsiai užkabina 
^ventąjį Rasta, bet tenai jam 
t a i p p a t sekas i , kn ip g a m t o s 
ir istorijos moksluose. Ištrau
ką iš pirmosios Evangelijos 
jis šitaip paduoda: " I r diev-
namio sėina perskilo pusiau 
nuo viršaus iki pat pamatų", 
(p. 88). Tuomtarpu Šv. Mate-
ušas rašė/ "Dievnamio už
dangalas perplyšo nuo vir
šaus iki apačios (Mat.27,51)". 
Mat Karpavičius nežinojo, 
kad žydų dievnamyje Švenčių 
Švenčiausioji vieta nuo Šven
tosios buvo atidalinta uždan
galu, ir kad Mateušas kalba 
apie tą uždangalą, o ne apie 
sieja. Taip pat ir Senojo J-
statymo tekstą, paduodamas 
ištrauką iš Gen. 6.2 praleidžia 
žodį "žmonių" ir išeiga ne 
ta prasmė (p. 10). Kalbėda
mas apie Dovyčio ir kitt | pira-
hasų giesmes (p, 83) Karpavi
čius įpuola į juokingą, klaidą. 
Kur pranašai vartoja regimus 
paveikslus, kad vaizdžiai iš
reikštų nematomąsias Dievo 
ypatybes, ten Karpavičius 
tuos paveikslus ima kaipo 
faktus, Matyt jis vidui nesi-
Hftokiftes to, ką, Amerikoje vai
dina retorika, o Rusijoje žo-
džiavimo teorija. 

Begvildendamas re! 

kitokio mes nežinome." (pp. 6 
l t 7). Matyt priemenitns ei
nant katekittno mokintis, ma
ma pasiųsdavo poną Kmrpavi^ 

0 Sprendžia apie abidvi, priei
damas prie beveik beprotiškų 
tvirtinimų jvtsuose pajudintuo* 
se gamtos moksluose jis drebia 

čiu paganyti už juos paršus su tokių klaidųykad ausys ir akya 
žąsimis. Taip jis ir liko kate- tirpsta. 
kizmo neišmokęs. J i s matė pa
veikslų ant sienos, bet niekas 

Tttff 148 puslapių yra ir to
kių kuriuose tas jaunikaitis 

jam nepasakė, ką tie paveiks-1 perpasakoja fintas gerai užtik-
lai reiškė, todėl jis nei šiandienį tas jam pakliuvusiose knygo-
nežino, kokia yra krikščionių se. Iš tų kaikurių pavykusių 
nuomonė apie Dievą. puslapių numanu, kad jis pra-

tJž ta t jis šino lietuvių atab- silavintų, Jei butų kam jį J*-
meldžiiį dievą Perdoytą (pusi. mokinti ir jai j is žinotų ko ir 
92). Jei jis butų mokinęsi lie- kaip turi mokintis. Bet jisai y-
tuvių kalbos, tai butų patyręs, ra dr-o J . Šliupo mokinis, 
kad joje nėra dvibalsės oi, nei kaip pats prisipažįsta. J o au-
dvi ilgos balsės o ir )r negali toritetu savu tvirtinuutts rė-
stovėti be saubalsės tarpt . Iš mia (p. 141). Je i d-ras Šliupas 
to jis butų turėjęs, abejoti, ar n0r i padaryti revoliuciją vi-
tikrai lietuviškas yra tas die-Uuose minėtuose moksluose 
vas Perdoyjtas. Ujei vietoft buvusių daigtų pas-
Clevelando laisvamanių mok

slininkas to nepaisydamas drą
siai leidžįasi į kalbotyros mok
slą. J i s sako, pietinės Ameri-

tatyti nebuvusius ir advernai, 
tai tokį mokiniai, kaip Karpa
vičius, gali jam padėti. 

Įžangoje tas rašytojas pa-
kos Quichuai ir Lietuviai turi sisakė: "Š is mano rašinys bus 
^bendrumų kalboje (pp. 111# ir 
115), nes lietuviškai yra Sau
kia, o Quichua sako huakia; 
lietuviai sako asmi, o anie 
kati mi, abu žodžiai baigiasi 
raidėmis mi. Iš to išvedžiojimo 
matytis, kad p. Karpavičius 
nėra girdėjęs, ko reikia, kad 
kalbų giminystė skaitytusi pri
rodyta. 

pirmas Lietuvių kalboje tokis 
veikalas:" Tai tiesa, begu bu
vo lietuvių kalboje knyga su 
tiek daug arogancijos ir igno-
rancijos, kaip šitoji. Ignoran-
cija yra dėlto, kad nežino to, 
apie ką pats rašo; arogancija 
yra dėlto, kad maža mokslo te
turėdamas rėplioja išrišinėti 
didžius ir augštus daiktus. 

Trumpai sakant, tas žmogus'Taip nenusisekusią kny^ą leiz-
nieko neišmano apie pačius damas į žmones Karpavičius 
stambiausius kalbotyros mok- dar ir savo portretą pridėjo, 
slo dėsnius, o spraudžiasi į jos kaip tat daroma išleidžiant 
srytį; jis neperėjo nei kate- mirusių stambių rašytojų vei-
kizmo, o bando išrišinėti re- kalus. Kun. P. B. 
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PRADĖDAMAS PAMĄSTYK. 
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Ktap snieguole puolus ant žemės, 
Išnyksta pasiekus drėgnumą į 
Taip žmogus šiek tiek pagyvenęs, 
l amžiną traukia ramuma. 

Čia nyksta, it rūkas bei garas, 
Jo visas del žemės triūsimas; 
Neskrieja, garbėn tartum aras, 
Del kuno jo pasi&ventimas. 

Jei stengės įgyti sau garbę, 
Įžeisdamas artimo vardą, \ 
Pažins tuomet tiesą taip svarbią 
Kaip augelo degantį kardą, 

Kuri jam užstos garbės tur tus ; 
Už artimo garbės plėšimV 
Patyrimas tas bus jam kartus. 
Nes baisų suteiks papeikimą. 

Kad amžiną gavus ramybę, 
Reik Dievą pažintį, mylėti, 
Tarnauti Jam visa galybe. . 
Reik artimui varge padėti. 

Tat pradedant Naują Metelį, 
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Pradėkim su Dievo pagelba, 
Paveskim Jam protą ir valią, 
Lai širdesaa mųs Dievas kalba. • 

• • ^ 
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VARGONŲ KOMPANIJA 
* - * ' • 

-
Dirbėjai ir statytojai 

bular 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

paslaptis p. K. šitaip išsiivia: 
' 'Taip kriksabuižtoii Visaga* 

Biž(iy5J|TNtf<įkllizidfii€iJi 
Tai|>-an tai»om, 

" t t H N f f i if ««r* 
dirbiim vargronu*. 
Oedam 6hsktr«« 
motorua U> vtooki 
darbą t*lk*Hn««. 
ę r i t raccouŲ. 
Oiirbtuv^ apru-

i pint* natua£0to-
mis ir geriaiurio-
rtlu matinonjts i r 
specijalistaja da r -
btninkais. f l M I * 
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Mtt^dĮi v«ltui. 
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" Lietuviai Amerikoje/ 
3—• ». -*_—*. 

K 

SIOUX CITY, 10VA. 

• 

r 

Naujų Metų vakare, para
pijos svetainėje buvo pareng
ta del mažų vaikų Kalėdų eg-

• 

laite. Publikai susirinkus 
tVetainėn, vietos vargonin
kas, J. Prakaitis, perstatęs 
programa paprašė visus su
stoti ir atgiedoti Lietuvos 
himną. Paskui perstatė kal-

CICERO, ILL. 

Vyčių veikimas. 

Po švenčių jau/nmas vėl 
pradėjo veikti, l i e t . Vyčių 14 
kuopa susirinko seredoje, sau
sio 8 d., bažnytinėje svetaiBė* 
je. Ten gražiai pasitarė apte 
savo.reikalus. Išduota rapor
tas ir Apskričio susirinkimo* 
Tartasi apie surengimą vaka
ro trumpoje ateityje. Darbas 

bėtojus: vietos kleboną, gerb. pavesta komisijai sutvarkyti. 
knu. J. Oleknavicįų ir svetį, Netarta ateityje turėti kalbe-
gerb. kun. A. Tamoliuną. Pir-. es apie politišką padėjimą 

finiše Pranas Jankaitis. Iš-
pultų visos kolonijos prakil
nesniam jaunimui prigulėti 

mas kalbėjo vietos klebonas. Lietuvoje. Prie kuopos pri-
Kalba buvo pritaikinta del 
mažų vaikučių ir šios iškil
mės. Gerb. kalbėtojas gražiai 
nupiešė Amerikos vaikų gyve-1 p r i e xy6ių; P o susiVinkinmi 
Aimą, taipgi priėjo ir prie j valanda gražiai pažaidė. Aug-
Lietuvos vaikučių, kaip jie; k i e i r žydekie Lietuvos jauni-
šventes švenčia ir kokią eglai- Į m e 

te turi. Sakė, gal kur ant lau-. . , . 
ko ir šalčio, gal po tokia cg-j M o t e , 7 * organuuojas!. 
laite miške, po kuria pasislė-; Čionykščios moterys - kata-
pc nuo vėjo ir lietaus. Papra- likos organizuojasi. Panedė-
lė vietos vaikučius, kad kož-ilyje, sausio, Šv. Antano par. 
nas del savo broliukų ir sesu-; svetainėje, parapijos moterys 
Čių Lietuvoje, šaltį ir badą; susirinko pasitarti apie savo 
kenčiančius, vardan Lietuvos į reikalus. Idant savo reikalus 
vaikučių, sumestų po keletą i pasekmingai apginti, sulig 
centų į Tautos Fondą. Vai- krikščioniško mokslo vesti, 
kučiai prašymą priėmė ir su- auklėti tėvynės meilė pasiro-
aukojo $56.36. <it\ reikalinga yra turėti at* 

Paskui kalbėjo gerb. kun. 11'™*™™ O'Sius vien* su ki-
A. Taraoliunas apie Lietuvos i t a- r e , s k l a j u n g t i * nžtai 
reikalus ir jos padėjimg. Poj^tvurtCicero Lietuviu Mote-
prakalbu buvo atidaryta eg- m[ , r M p r S l m ? Kh»»>3 ~ >** 
laite. Atidarius eglaite, vai-l"n!; n e P'^Pini- D™g mo
kai deklemavo, dainavo ir žai-lU ' l , , J P r l 0 . t o k l i n b o *• v t k * ' 
dė. Viską atlikus , Kalėdų ; r i J

T ? r I s , r a s e -
diedukas dalijo dovanas vai- Linkime moterims pasek-
kueiams. kuris daug juoko m,?S*> darbnotis labui Bai-
pridarė su vaikais publikoj. n y e , o s , r t a u t o s -

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
RADVILIŠKIS. 
Šiaulių apskr. . 

• » • J i i a i .m • • • . . « 

Prieš kar* Radviliškyje bu-
va įsteigta Vartotojų Draugi
ją. Ji gyvavo gan gerai ir gal 
biittį iki Šiai dienai gyvavusi, 
kad na karas. Karui užėjus, 
viskas iširo* viskas kaž-kuv 
dingo. Šiandien jau kai kurie 
net pradeda užmiršti, kad ir 
pas mus buvo Vartotojų 
Draugija. Kiti gi labai intere
suojasi, ypatingai skolininkai 
ir dalininkai, likimu tos Drau
gijos. Girdžįasi, skolininkai no
rėtų "atsiimti savo skolas tik, 
deja, nežino, kur ir pas ką 
kreiptis. Visi užinteresuoti se
nai laukia,, kada paskutinė tos 
Draugijos valdyba malonės 
duoti apyskaita ir praneš, kur 
dingo turtai, knygos ir U. Rei
kėtų galų* gale ir valdybai ir 
vedėjams atsiliepti. Lauksime. 

Jv. ir. 

- * * 1 * • " " * - •** * , * i i i ^ ^ = 5 
5 

apskričio ūkio draugijos. Drau 
gijos pajėgos sUstiprįjo, su-l w 

grjžus iš Rusijos spocijali*- fARKII If^llfIM$IMAQ 
tams. Tik Dr. Valdyba mažai *A"«W VtOIMmoimHOi 
gerinasi. ^ ' $ Vidurių ir keprot| ligos ir 

vidurinis kataras Agr. K. Kubilius. 
• i i . . 

ŠEDUVA. 

Šiemet dar neįkurta čia nė 
vienos naujos mokyklos. '* Sau
lės* * skyrius rupinaBi įkurti 
keturių klasių progimnaziją, 
tik nesiseka. Prašalinti dn~d-
moms kliūtims, kūrėjų komite
tas šiomis dienomis kreipėsi 
tiesioginiai į Lietuvos Tarybą, 
iš kurios tikimasi pagreitini
mo. 

OALVOS SKAUDĖJIMAS, SERGĖKITE SAVO AKIS. 

DAftGUžIAI, 

PANEVĖŽIO ŪKIO DR-JA. 

Pastangomis pirmininko S. 
Balčio, sekretoriaus Bučio ir 
k. atgaivintoji Ūkio Draugi
ja ima labiaA Veikti. Koope
racijos pamatais įsisteifė 
krautuvę, kurios apyvarta 
kas dienę didėja. Bugalteri-
jai tvarkyti pakviestas Bieli
nis. U. Df. nesenai gavo leidi
mą iš Vokiečių valdžios supir
kinėti sėmenis ir linus. Ūkinin
kai ima įdomauti Draugija, 
kuri daug ko tikisi js linų pir-
klybos. ' 

Pr. 

CICERO, ILL. 

Tautos Ptrado reikale. 
Tie, kurie aukojo Tautos 

Fondan per Laisvės Savaitę 
ir dar negavo ženklų, ateikite 
į Darbininkų Užeigą, kuri 
randasi po num. 1447 So. 50th 
A ve. Ten juos gausite. 

T. P. 59-to sk. fin. rast. 

Ant galo parapijos choras pa
sveikino visus sugiedodamas 
"Ilgiausių Metų" ir dar por., 
dainų. Tuom pasibaigė pro 
gramas. 

Aukotojai yra sekanti (dau
giausia vaikai): 

Po 5 doL: kun. J. Olekna-
vičius, P. Dagis. 

Po 1 doL: J. Oleknavičiutė, 
X. Oleknavičiukas, A. Gagelis, 
8. Gagelis, K. Šūkis, A. Šu
kienė, J. Tumas, L. Tumas, J. 
Biliūnas, A. Valaika, K. Niau-
ra, K. Stasiūnas. A. Palekas, i Kur tik prieini, ten varyk 
A. Bulotas, J. Zabulionis, J. darbą pirmyn. 
Misiūnas, J. Prakaitis, D. j £ į m e t s m s i o 5 ^ xletinh 

Stasiškienė, S. Ūselis, J. Gri- T a u t o s F o n d o s k v r i u g i f v ė l 

galiūnas. O. Žilaitė 60c. s u r e n g ^ d i d e l e s " prakaib«,s. 
Po 50c.: V. Dagienė, O. Pa- j Kalbėjo kareivis, oficieriUs p. 

pievienė, A. Dapkevičienė, A. J- Ramanauskas, gerb. kun. J. 
Bulotas J. Strazdas, J. Pake- \ Ambotas ir gerb. kun. Vinc. 

Uk. Dr. dar pardavinėja čie-
pns iš medelyno, įsteigto dar 
prieš karą. Parduota jau ke
liolika tūkstančių obelių, kriau
šių, vyšnių ir č«resnių. Ji tiki-
fci visai paimti medelyną į savo 
rankas ir vaisyti mūsų kraš
tui tinkamos rūšies čiepų. 

Vra ir daugiau sumanymų, 
tik trūksta kapitalo. Manoma 
prie medelyno įsteigti sodinin-
kavimo mokykla, prie Draugi
jos gi mašinų punktą, in|or-
macijų biurą ir t. t. 

Dar traukiama į vieną visos 

Valkininkų par. turi arti 500 
gyventojų, išimtinai susipratu
sių lietuvių. Spalių 29 d. buvo 
jaunuomenės susirinkimėlis; 
dalyvavo svečias iš Vilniaus, 
kurs trumpai į vaizdino seno
vės lietuvių viešpatavimą, pas
kui jų prispaudimą, lenkų, ru
sų pančius, okupacijos valdžią, 
vėl sugrįžusią nepriklausomy
bę irlx>lševikų bei lenkų pavo
jų. Pranešėjas nebegalėjo kal
bėti: taip jaunimas sujudo ir 
ėmė šaukti, kai kurie net su ą-
šaromis: — Einam tėvynės gel 
betų l Imkite miis! 

Daugiau, pranešėjas įvaizdi-
no, kokį garbingą ir šventą 
^darbą atliks tvarkos darytojai 
ir tėvynėj gelbėtojai. 

("L. A.") Ten buvęs. 
ser=r ' 

Paieftkau savo dr&ugro Antano Zup-
kaus, paeinančio 16 Kauno gub., P a 
nevėžio pav\, Uamlgalon parap., Nau-
vesodo* kalino. Girdėjau, kad gy
veno Grooklyn, N. Y., bet dabar ne
žinau kur Jis gyvena. J is pats ar 
kas apie j) žinote, meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: 

Rapolas Karpavlčla, 
2S3 Milwaukee . ' " v , Kenosha. Wis. 

VVATJRBURY. CONN. 

A N T PARDAVIMO 
48 PI. arti \Vallni-c,. i luk l i s . n a m ą -
$2.5U trasii, k i tus ant iSniokeVfo $220O 
M i l h m m 11. 2630 W. 38 St, 

PkieCkatl savo brolio Jono Vait
kaus, paeinančio 11 Kauno g., Raaci-
ntų pav., Žvingių par., Bikavčnų sod., 
17 thetų kaip aleldo Lietuva. Pas 
kutiniais laikais , nieko apfe jj ne
girdėjau, j is pats ar kas apie jj »i-
no.te, malonėkite pranerti sekančiu 
adresu. 

.Ttizras Vaitkus, . , ' , 
4524 6. Marshfield A v., Chicago, Iii 

naitė, Z. Tilaitė, O. Tilaitė, 
P. Kazlauskas, J. Apalinskas, 
J. Urbonas, Oi Urbonaitė, A. 
Našlėnas, Z. Mockevičiūtė, J. 
Grigas, J. Grigaitė, A. Pra
kaitis, A. Petronienė, V. Bir
žietis, V. Biržetaitė, J. Pil
kauskas, J. Apalinskas, K. 
Mikonis, K. Tumas, K. Moc
kevičius, P. Zabulis, M. Ka
činskas, J. Rasimas, B. Pili-
pavičiutė, P. Maslauskas, M. 
Čepas, J. Strazdas, A. Mežiu-
tė, S. Meistas, J. Karvelis, A. 
Kazlauskas. J. Ramanauskas 
B. Laskauskas, M. Pociūnas, 
J. Kučis, J. Šaltanis, J. Šalta-
nis, B. Žiogas, P. Rošcius, M. 
Paviloni*, J. Dičiu*. 8mulkiij 
surinkta $2,76. Viso $56.36. 

Dabar jau išviao turime su
rinkę Tautos Fondan $697.81, 
kurie jau pasiųsti į Tautos 
Fondą. Prašome, širdingai, 
vardan tėvynės Lietuvos, kož-
no vieno prisidėti su auko
mis del išgavimo Lietuvai lai
svės. Vėliaus aukojusių var
dai ir pavardės bus paskelbta 
laikraštyj. Visiems aukoju
siems, vardan tėvynės, tariu 
učių. 

< Jonas Zabulionis. 

Karkauskas., Kadangi pra 
kalbos buvo rengiamos užbai-
gimui Laisvės Savaitės, todėl 
kalbėtojai daugiausiai ir kal
bėjo apie išgavimą tėvynei, 
Lietuvai liuosybės ir skatino 
kuodaugiausiai ' aukoti tėvy
nės reikalams. Aukų suauko
ta per prakalbas netoli p u - ] g a r s i a i s plojimais rankų, 
santro tūkstančio. Vakarą vadovavo l 

rijos fdl$ -
Angelo UTrolę — p-lę A. Liuc-
kevirinte. Juozapo rolę —* 
p-!ė K. feopieniutė ir Angelo 
III rolę — p-lė O v Cernaus^ 
kaito, Piemenų roles užėmė 
12 vyrų ir senelio rolę* 'kuri 
buvo svarbiausia tarp* pieme
nų p. B. Digris; ir dar būrys 
apie 40 mergaičių, kurios užė
mė vietas Angelų choro. Pa
puošalai buvo pritaikinti pui-

ir visokie kitokie nesmagumai ir 
netvarkos vidnfitloSe yra tai re
zultatas Užsikimšimo žarnų ir 
greitai prašalinama vartojant vi* 
š i e m s s a l d a i n e s 

PARTOLA 

kurie viską sutvarko taip kaip 
reikia išvalo kraują- ir vidurius, 
sustiprina žlebčiojimo organus ir 
padeda kepenis savo darbą atlik
ti reguliariai kas prašalina gal
vos skaudėjimą, ir skaudėjimus 
viduriuose, nerviškumą ir silpnu
mą ir tt. 

Pa v t oi a saldaines užlaikys jus 
normaliam - stovy j . Tūkstančiai 
jas vartoja ir esa pilnai užsiga
nėdinę. Paimkite 2—3 saldai
nes prieš einant gulti vakare. 
Net vaikai mėgsta Partola, bet 
jiems galima duoti mažesniuose 
dozose sulig amžiaus. 

Didelė dėžutė kaiuoja vienas 
dolieris del parankumo publikos, 
mes siunčiame 6 dėžutes tiktai už 
$5.00. Atsišaukite ypatiškai ar-
ba rašykite (įdedant pinigus) tie
siai i 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve., 

New York, N. Y. Dep. L. 4 
(8) 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros. padams šmotel ius nuo 20c Iki 
35c už i'orą, ger iausio aržuolo skure-
les nuo 70c Iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kai
nas, ateikite Ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store i 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashjand Ave. 
Telefonas Yards 3404 

Smetonos sera i pritaikinti akiniai 
bui palengvinimu del Jus,ų akių. 
Kuomet tu kent i jnuo galvos skau
dėjimo, kuomejt raidės l ie jas i} krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metu 
patyrimas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Aklų Specialistas 

1801 S. Ashanld Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas lS - tos gatvės. 
MStos lubos virš Platf© aptiekęs. 

įbaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
r Tėmyklte J maho parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. iSryto iki s 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 1Ž valandai dieną. 

ALKX. MA8ALSKIS 
GRABonrcs 
Lietuvis gra-
borius. Atl ie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko
pi giausiai. Tu
riu savo kara-
bonus lf auto
mobilius. • 

Taipgi dides
nę dalf grabų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVI . 
Telephonas Drover 4180 

rr* 
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DR. LEO AW0T!N 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1928 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuvifikal, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 1 0 — \ 1 rytą; «.—» 
vakare. Tel. Canai 4 867 

•H 

DR. M. HERZMAN 
lft R U S U O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th S t , netoli Fisk St. 

VALAKDOS: N u o 10—18 pietų 
ir <—8 vaL vakarais. Telefonas 
Canal 8111). 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted 
Street. 

V A L A N D 0 8 : 8—» ryto tiktai. 

lokykis Kirptam ir 
Vyriškų ir Moteriškų Al 

Mūsų sistema ir ypatiekas mokiai -
mas paadrys jus žinovu į trumpą 
laiką. 

Mes turime didjiausius ir geriau
sius kirpimo-deslgning ir s iuvimą 
skyrius, kur m e s sute iks ime prakUi-
ką patyrimą, kuomet jųs mokysibta 

Elektra varomos masino* mūsų • ! » -
vfmo skyriuose. 

j ų s esate užkviefiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijaHi-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų m i e -
rą — bile stailės arba dyd*io, ir ki
lę amdų knygos. . 

MASTEIt DESIGNEVG SCHOOL 
J. F: Krasnicka, Pcrdėtinis 

11S N. La Salle gat., priee City Hali 
Atsišaukit ant 4-to aug i to 

• • • tmt 
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. LIBERTY BONOS 
MES PERKAM 

ŪŽ CASH. 
4517 SO. ASHLAND AVE. 

PaieSkau savo tetos Barboros Auk-
K v * TW«ritftHr. <«oilk«"» Ji dabar yra vedus, Jos pa-

vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. ' AuSblkavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at- {. 
š l iaukti sekančių adresų. 

Ona Gedmintaite 
po vyrui IHmskiene 

Dr. LE0NARD C. BORLAND 
Gydytojas Ir Chirurgas 
209 SO. STATE STR. 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyč lomis nuo 1 iki 7 vak. 

NedėĮiomis nuo 10 Iki 1? i i ryto. 

uiiiHiiiniiiHiiimuHtimiiiiifiiiiiuuu 
Resid. t a t 8o. .Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DU. A. A. ROTM, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijallstas Moteriškų, Vyrigkų 
Vaiky ir visų chroniškų ligų . 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 1 0 — i i ryt© 2—8 po 
pietų 7—I vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

iinimiiiiiiifiiimiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

= • S 
Ptione Boulevard ltO 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr. I. T. Strikol 
Valandos:: 11 a. m. to t p* m. 
piet. 7 to 9 p . m. 

Nedėl iomis 10 ryto 11d i p e 
Pietų. 

1757^W. 47tth S t 
CHICAGO, U * 

Rezid. 1007 S. Oakley Boul., 
Phone Beeley 4 t 0 

} { » » » • » » » » » « > » • • » » » « x 

Dr. G. M. GLASER 

— z 
Telefonas Pu l lman 60 

4000 S. WeDs Str. Chicago, m . 

kiai, senovės istoriški amj die- -
nų typai/ atrodė. Perstaty
mas, regis?, žiūrėtojams pati
ko, • nes aveciuose svetaiaėj 
pasirodė tykumas, ir ant ju. 
veidu apsireiškė ttuksma už
uojauta, ir apctevmnojimas 

Jau dabar waterburie5iai 
gali pasigirti, kad šįmet Ka
lėdine, dovaną tėvyftei Lteto-
vai per vietinį T. Fondo 
skyrių surinko virš dešimties 
tukstanČiy. 
Neuimirita nei savo vietinių, 

kasdieninių reikalų. 
Tą pačią dien& 7 valanda 

vakare, vietinė L. Vyčių kuo
pa surengė vakarą vietinės? 
6v. Juozapo mokyklos naudai. 
Sulošta veikalas šešių atiden
gimu "Kalėdų Naktis". Per
statymas įvyko nepeiktinai, 
nors buvo ir trukunfų, bet 
taip tiek daugelio aktorių, tai 
jau sunku visus gabiausius h> 
M-jus surinkti Gemi lošė Za
karijo rolę, —A p-lė M. Alens-
kutė. Angelo rolę — p-lė O. 
Milučiutė. Elzbietos-gi — 
p-lė M. Varčiuniutė. / Tarnt» 
rolę — p-lė B. Toniutė. Ma-

akara vadovavo vietos 
vargoniniįkSis, J. V. Kovas, 
nes jo paties ir tas veikalas 
parašytas. J 

Svečių pilna svetinė liuvo; 
! -J * " Ji \ ff 

pastebėta, kad dar tdj svetai
nėj niekad taip daug žmojįij 
nebuvo suėjusių; vi*i pakraš
čiai stačių buvo prisikimšę. 

Labai gerai* daro vietiniai 
vyčiai, kad taif* gausiai te
m k savo parapijine mok^ltk. 

sittooru. ^ 

/ b i T PARDAVUSIO — UAUGENAS 
2 pagyvenimų ant basemanto medinis 
namas. 8 pagyrenimų visados už-
randuotas atneša randos į metus - $800 
Netoli mažo parko. Lietuvių ir len
kų apgyvento j vietoj , 4460 So. Her-
mitage Ave., Savininkas 139 N. Clark 
Hooni 615, Telefonas 5886 Randolph. 

ANT PAKDAVIMO 
b a č e n u ' it grooernė, , Uetfcvhj apgy-
ventoj vietoj . Norint ga l ima nupirk
ti su n a m u ar be namo. AS esu gy
venęs čtoimih 7 metus, ir Wxnį gail
ina gerai išvaryti. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju kitur. Ats iša«idte 
sekančia adresu: 

n cn * 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS ER 

• m • « « > » « « » » { į į t: 
Telefonas Boulevard frl?» 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

C H I R t R G A S 
8315 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, ILL. 

PRAKTTKl OJA Ž« MOTAI 
Gyvenimas ir ofisas 

8149 So. Meraan St.. Kert* M flt. 
CHICAGO, t l iL . 

Speeijalistaa 
MoteriSkų, Vyriškų If Vaiku 

Taippi C hroniyuj ti igu 
OFfSO VAL«\^BOS 

Iki I ryto, nuo 13 Iki 2 p e M»t 
ir nuo 3 iki ^ 3 0 vak. Ned*l iM : 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefoną* 

« — • » ! • * • • »«i 1 
——. 

:•:-

GYDYTOJAS I R 
C H 1 R I R G A S 

Ofisas 11718 Miehigan Ave. 
Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų —- 6:30 iki 8:88 
vakare. Nedėl iomis nuo 10 

iki 11 išryto. 

t t * * »~*mm»atmm • « • > • » » > tjm+++M 

Dr. JL K. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKinley 5764 

GTDO VISOKIAS IJGiVS . . 
3457 South Western Doulcvard 

K a m p a s W. 35-tos gatvės 

Dr. A. A. StefliMtlnl 1 0. 

• » * « • < * ! * • • +1*m mm * 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAV7YER 
Ofisas mieste: 

13-tų lubų — Kamparis 1808 
Association Blog . 

18 So. LaSalle St. 
Chicago, t l t 

Telefonas Randolph 2898 
Utarninko ir Pėtnyčioa vaka

rais nuo 1 iki I Vai. 
3255 So. Halsted Street, 

Tel. Yards 6492 

— !9tfe! 

Dr.M.Stupnicki A K I Ų SPECIJALISTAS 
Patar imas Dykai 

Otiso valandos: nuo 9 lft ryto iki j „ 1 f f Q r r r Q „ Q ^ ^ * 
8 vai. vakarė. Nedėl iomis 9 Ikl'ias S O l U » » 0 . JYLOrfifail OHTMC 

\atolid Ave. katrp. 17 St CHICAGO, ILLDTOI8 
Valandos:—8 lkl 12 II ryta: 

Kedėl lo . 

4848 S 
Telefonas Yards 4 3 l t 

Telefonas Boulevard 848? 

f f t * 

i 
Andrciv Ivaškeviez, 

4848 8». Marshfield A v e , 
Chieago, 111. 

U J i - ^ I K , 

AJIT PARl>A\TMO 
2906 W. 38 patvė, 7 ir o kambarin, 
Ktimu .šHdomi namai 88200 ant leng-
\\į iš lygų. MeDonneTl, 2G20 W. 38 
gatvi'. Atdara n u o u iki 9 ka^iUen%. 
Neilėliomis. 

" ' " • • . . . . . . f . . - • ^ - - - - • • * . - • • -

1* ARKI 1)1 (>1>\ STtJI»JA lietuviu 
ir lenkų apgyventojo vietoje. Biznis 
išdirbtas pef 11 m^tu. Prie pa t l ie
tuviškos bažnyčios. Pardavimi prie
žastis — savininkas paimta* kariud4-
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jomantas, 1739 
So. Halsted St., Chicago, Hl. 

= j m . . . t 1 m 

Stdcks ir l ionds Perkami ir 
darni v e i k l a i darbas. Andrews Sk Co., 
<0» «o. F * £*lto «t.. nlActM 18041 m 

gfflfflttimiimiiiMmirffiM^^ 

Kur Tamsia Perkate? Kodėl u pas m a s ? 
t&* 

*±7 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mos galima gauti 
visokia naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divon% Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Orafono 
lų. Viskas ftu mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 

i po piety iki 8 vak. 
Telefonas Tardą 

mis nuo 6 iki 8 vai. 

* « 

'' " " llL 
{ » » » » » • • • • • » mn* m mim m • •n 

M » m W i m 
i 

•i i 

1 6 6 1 - 1 5 5 3 Chicago Ave. 
Arti AiMani Ave. Cfelcag* 

ii»iiliiiii<iHiwwiiiafciMWiwawwiiHi<Bî  
* ii i I i m i I i i « • — — m m m n I •!• mi+. 
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DIDELIS VAKARAS 
SU ĮVAIRIU PROGRAMŲ 

MMNbTU 

: AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS: 
Seredoj, Sawio-January 15,1919 

tlL M e M a i l o *V%t., 2242-44 W . 2 3 f d ftace 
PRADŽU 7 VALAKĄ VAKA»€ 

Aptt p**į vėtoĖYą bttspmntita vSkan 

m mmm • • • y H", i . 'i m 

yV^į-f 

S 
T0ETTE SK0LININK4? 

Mes gal ime iškolektuotl del jūsų viaoktes ne-
atgauiMMnas skolas, notas ir visokiuB neraSttS-

S* TaL Drover TO 48 

Dr. C. Z Vezeli* 
LEETCVIS D E i m S T A f l 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 rak . 
Nedėl iomis pagal sVtaitata 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4718 SO. ASHLAND AVENUsI 
arti 47-tos Gatvės. 

^ • • • ^ • • • 1 • • • ! 1 Į • • • « • • A 
sfcr= 

niiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiaiiiii»ujintffii 
i JOSEPH 0. WOLON | 

Lietuvis Advokatas g 
i 28 SO. LA SALLE S T R E E T S 

Gyvenimo Tol. Humboldt IT S 
Vakarais 2911 W. 22nd Street E 

E Tel. Rockwel l # f * | S 
= '•&: CHICAGO, H-li. 8 
nmiiiiiiiimiiMiiuimimiiiuHHHiiBtfif 

I8JI Hll •• i — > 
- • " — -

• * • !< *m m n m mm 8 8 

kokia skola yra ir už ka, bile tik pafreitm kokia skola 
'v. teisingai reikalaujama Ka, 

Interstate Lcgal.SerVtee 

m e s iškalėk t uosi m e 
nežiūrint kur ir kok iam mieste iųs gyvenate, 

\ nei kur jus^j skolininkai randasi, i f u s ų bu-
x das pasiekia skol ininkus visnr, nes tam t iks

lui turitne korespondentu*, kolektorius ir ad-
vekAt^.v*sėįaj lai is% Suvteuftu VaįetUu ir k a -
nadoje. Patnėginimae ir ftūBU' ro i s . jums n*e* 

Haetuos. Reikale kreipki 
cai a* laifkats nht »skanei< 
M H S .Halsted st . DeptyO, 

ko neHaŽtuos. Reikale kreipkitės pas m u s 
ypatiškai a* laifkats nht sakančio antrašo: 

mmmm 

Y, W, R U T I A U S U ^ 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose T e i s m a o i f 
Ofisas Didmfcstyj: 

88 W. W A 8 H I N « T O N 
Kąmbaris 808 

Tel . Central *4T8 
y < Ofisas an 

8208 SO. 

<**m9n*mm*m*m»m> m m •* m m^'tJĘ'mm ^<8> m m m — 
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j CHICAGOJE. 
J?rS BLOGAI SU MIESTO 

BIUDŽETU. 

Nėra pinigų; pramatanti anaš-
ti mokesčiai. 

Truklma* Chicago* niūkto 
administraci joj . Porniai mies
tas turėjo biudžetij (sąmatą) 
$25,619, 430. Ir vos jrala su ga
lu suvedė. 

Šiems metams sustatytas 
biudžetas $35,396,461). Tiek 
reikalinga išlaidoms. Išlaidas, 
sakoma, padidino karė ir pra
siplatinę visokie miesto reika
lai. 

Bet vjsa nelaimė tame, kad 
nei pusės pinigu neleis galima 
gauti siu metu išlaidoms. 15 
visapusiai apskaitytų versmių 
Įplauks iždą n vos $15,680,437. 
Tai kurgi tie 35 milijonai: 

Kitokio išėjimo nesuranda
ma, kaip tik užkrauti augštes-
nius mokesėius ant žmonių už 
nejudomas nuosavybes. 

Tuo tikslu miesto tarybos 
specijalis komitetas kreipiasi 
legislaturou. Ir jei legislatnra 
leis padidinti mokesčius, tuo
met Chieagos piliečiai turės 
džiaugsmo. 

Bet nereikia pamiršti ir to, 
kad legislaturojo veikia atsto
vai, katrie yra ten piliečių pa
siųsti ir patys turi nejudomas 
nuosavybes Chieagoje. Tie at
stovai pakels trukšmą ir pasi
priešins tokiam atkakliam šei
mininkavimui Chieagoje. 

Ir kas bus, jei legislatura 
neleis padidinti mokesčių? 

Bus tas, kad Chieagos ad
ministracija turės apsieiti su 
tiek pinigų, kiek turi. 

Bet Šiandie politikieriai jau 
iskalno grūmoja, jog su }h 
milijonų išlaidomis Chieagoje 
Šimtai darbininku neteksiu 
darbo. Busią sumažinta skait
lius policijos, gaisrininkų. Ne
busią prideramo^ mieste aį;-
Faugos. Nebusiu gatvyse švie
sos. Gi pačios gatvės pavirsią 
mėšlynais. 

Nežinia kiek teisingi tie grū
mojimai. 

Teciau tvarkingai reikalus 
gedant galima apsieiti ir su 
mažomis išlaidomis. 

Tik pagalvokite. Kuomet bu
tų padidinti gyventojams mo
kesčiai, tuomet pabrangtų ran-
dos i r tie patys tūkstančiai 
miesto darbininkų pareikalau
tų sdu didesnių algų. Nes tuo
met butų pinigų. 

Spėjama, kad su tuo suma
nymu legislatura labai atsar
giai pasielgs. 

BROKERIS (MEKLERIS) 
PRISIPAŽINO FRA- ~~ 

LEIDĘS DAUG 
PINIGŲ. 

Chieagoje suareštuota Mil-
laid H. Cntter, jaunas broke
ris, kurs mekloi'iavo įvairiais 
bondsais ir datigel bankose 
buvo Įgijęs dideli -pasitikėji
mą. Per pastaruosius 4 metu^ 
jis praleidęs apie (500 tuksian
čiu dol. 

Cž tai jam grūmoja kalėji
mas. 

Jo areštavimas pakėlė sen-, 
saciją, nes jis prigulėjo prie 
Chieagos turtingesniųjų Žmo
nių luomo. Kas svarbiausia, 
kad jis yra vedęs patogią ir ta
lentuota iš pa rinkt inesnfn na-
inu žmona. " . 

Cutter ilgai slėpė savo ban-
krutijimą. Bet, ant galo, kuo
met nebuvo ,kitokio išėjimo, 
pats prisipažino prie kaltės. 

Pinigus už parduotus bond-
sus sakosi išleidęs geležies ka-
sykiose Montana, iš kur tikėjo
si prisižerti aukso. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮI. 

•• - - i . i - • i 

IŠ TOWN OF LAKE. * 

'"T^l . l u X 
irmadienls, sausio 13 1919 

Moterių Sagos 21 kp. narių 
domai. \ 

Panedėlyje, sausio 13 d. 
7:30 vak vakare, Sv. Kryžiaus 
parapijos svetainėn prašau 
susirinkti nares, vakaro ren-
gėjas^ir katros mant) paimti 
įoios*. 

M. Brenzaite, pirm. 

Z. Jonikienė ir B. Starkai-
tė $64.00. 

Viso ^$614.25. 
Viršminėti pinigai pasiųsti 

Tauto§ Fondo kasininkui. 
T. R 60 skyr. raštininkas, • 

Jeronimas A. Poška. 

I š NORTH SIDES 

BRIGHTON PARKE. 

BRUTALIUS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

Teisėjas Oenmiill nubaudė 
vieneriems metams kalėjimaii 
Charles M. Hro\viiiiig, brutaliu 
vyrą. 

J is savo žmoną kartą apmu-
šes taip, kad jai sulaužęs kelis 
šonkaulius. 

Prie gimdymo jis nepašau
kęs savo žmonai gydytojo; Tad 
gimęs kūdikis veikiai miręs. 

J o vienas o metu vaikas nuo 
tėvo daužymo palikęs žvairas. 

Tokiam žmogui permažai 
.ienerių metu kalėjimo. 

NUBAUSTI FARMERIAL 

Lake pavieto 21 farmerys 
YVaukegano teisme nubausta 
po $15 kiekvienas už skiedimą 
pieno vandenin. 

Tasai praskiestas vandenili 
pienas buvo pardavinėjamai 
Chieagoje. 

PUIKIAI ATSIMOKA. 

i \ 

REIKALAUJA DIDESxl{ 
ALGŲ. 

i 

Illinois valstijos darbininkai, 
kurie turi savo sajungjffr pri
guli prie Amerikos Darbo Fe
deracijos, reikalauja didesniu 
algą. 

J ie tvirtina, kad per ilgus 
metus legislatura neperžiurėjo 
darbininkams skiriamu aitru. 
Ir todėl dabar butu laikas ta 
padaryti, kuomet ypač pasun
kėjo pragyvenimas. 

PRASTAI EINASI SU 
DARBAIS. 

eagoje, kurs darbuojasi kiek
vienam paleistam iš tarnybos 
kareiviui pampinti atgal buvu
sį darbą arba surasti kitą, at
sidūrė keblan padėjimam 

Kasdien paleistų kareivių 
Skaitlius didėja, gi darbo vie
tos mažėja. Daugeliui nesuran
dama darbo. Liepiama palauk
ti 
I I . • - • - • . • i 

Po mini, 4329 Drexel bonl. 
gyvena gerai pasilaikanti po
ra, Mf. ir Mrs. Bjshop. Tai 
geri ir gailestingi žmonės. 

Nesenai Bishopai į savo na
mus paviešėti priėmė vieną 
kareivį. Tftsai pasprūdo apsi
vogęs. 

Per praeitas šventes jie pri
ėmė kitą. Jie su kokiais tai 
reikalais išvažiavo į kitą mie
stą. Paliko kareiviui pinigą 
ir prašė pasiviešėti, kol su-
gryšią. 

&s likęs vienas, Bishopu 
vardu iš vienos didelės vidu-
miesėio kratuvės užsisakė pui
kius drabužius ir kitokią pre
kių. 
Teėiau sugryžus namo Bisho-

pams detektivai tą " karei
vį* ' suareštavo. 

Šiandie daugelis apsimeta 
kareiviais piktadarysčių tik
slais. 

EVAttSTONAS PAKYLA 
PRIEŠ GAZO KOMPA

NIJĄ. 

Fifth Ward Improvement 
Assoeiation, Evanstone, vakar 

Federalis darbo biuras Chi-
no protestą p r k š State Pu 
blic Utilities komisiją už gazo' 
pabranginimą. 

Protestas pasiųstas guber
natoriui Lowden. 

New York, sausio 10. -y-
Presbiterijonų ligoninėje mi
rė majoras gen. Bell, rytą de
partamento komendantas. Tu
rėjo 63 metus. . 

/ 
I v 

Tautos Fondo 60 skyriaus 
.aukos surinktos po namus Lie
tuvos laisvės reikalams. An-
kojo sekančios ypatos,: 
M. Juodgalvis $50.00 
Dr-ja Saldžausios širdies 

» . . i . t>O.Ov / 

J . Lintvinas . . . . . . . . . . 15.00 
Po 10 dol.: S. -Navickas, L. 

Juodgalvis, A. Bakavičius, F . 
Radot-, I. Balėiunaitė, K. Ei
nikis, F. Dargello, J . .Arelis, 
A. Sritopsa, J . Deksnis, J . &i-
bortas, D. Kailiunas, D. Gu
džiūnas, C. Papievis, J . Vili
mas. 

Po 4 dol.: V. Jankeviėią, J . 
Maeijauskis, A. Jeserskis, J . 
Siudimtas, J . Arbaėinskis, D. 
Bružas, J . Xorgila, J . Lievo-
uas, A. Siulinskisj J . Atkoėai-
tis, F. Kindaris, J . Bagdonas, 
P. Šerpetis, Y. Vingeliauskis, 

•J. Vaisys, J . Žoberis, J . L. 
Hoėis, A. Mikalauskis, P. Sa-
dauskis, A. Ivinskaitė, J . Do
me i kis, K. Mažionis, K. Le
vickis, J . Karl>auckis, K. 
Trumpiškis, V. Visgirdas, J . 
Valartinas, K. Kabdinckis, P. 
&ekvienis, O^ Jievanauskaįtė, 
-M. Taižauskis, M. fciputis, P. 
Rimkus, K. Karonauskas, V. 
Gotautas, Y. Valantinas, M. 
Paukštis, K. Pinas, J . Sleikiu, 
P. Bludžius, J . Nokutis, D. 
Daukostas, P, Katauskis, J . 
Pocius, J . Žitskus, J . Paršas, 
B. Vilimas, K. Leikis, P. Gri
galius. 

Fo 3 dol.: A. Josevitia, J . 
Bukauskis, J . Bukauskis. 

Po 2 tol.: J . Rosbudauskis, 
J . Vaitkus, M. Ufutis, J . San
daras, S. Ge«as, A. Ardcvičia* 
P. Kokauskis, A. Geideikis, K. 
Žrmsytiš, A. Sintanauskis, J . 
Bulaitis, F. Rauminas, B.Pam-
palas, K. Valis, I. Žickus, B. 
ZanikeV, V. Rokauskis, P! Lau-
kis, A. Jokantas, P. Pakštą:-, 
H. Gutauskas, F . Stasiulis. 

Po 1 dol.: P. Paškauskas, J . 
Bagdonas, K. Žaromskis, S. 
Gricius, L Šarka, F . Galintas, 
K. Naršiutis, V. Baltiškunas, 
P. Šimkus, A. Valskis, V. Bač-
kąuskis, S* Petraitis, O. Šir-
vintięnė, J . Gakauskas, S. 
Markus, J . Schiiltij. J . Kunce-
vičia, A. Verkutis, J . Micke-
liunaitė, K. Pucaitė, V. Culuk, 
J . Bartkevičius, J . Vaičiulis. 
V. Vaičius, A. Macas, A. La

kas, E. Best, V. Klanofspa, J . 
Mažeka, J . Jozatis, S. Und-
raitis, J . Jankauskis, J . Gri
nius, .1. Baranauskas, M. Če-

Labd. Sąjungos H kp. laikė 
priešmetinį susirinkimą sau
sio 5 d., šiu/tnetų. Kaip į pa
prastus, taip ir į šį susirinki
mą atsilankė skaitlingai na
rių, nes visi norėjo išgirsti ką 
naujo nutarė Centro susirin
kimas. 

Pirmiausia buvo išduotas 
raportas iš atsibuvusio baza-
ro, kurio pelnas fcuvo skiria
mas Lab. Sąj. naudai. Pelno 
bazaras davė $132.75. Tai 
graži suma pelnyta per vie
ną vakarą. 

Labd. Sąj. C) kp. išreiškia 
padėką visiems, kurie, auko
jo tam bazarui dovanas ir ku
rie tą bazarą parėmė. 

Raportas iš Centro susirin
kimo vienbalsiai priimtas ir 
išreikšta pageidavimas, J kad 
visi Centro nutarimai butą 
tuojau vykdinami. 

Raportas iš peržiūrėjimo 
knygą. Pasirodė, kad Labd. 
Sąj. 6 kp. gana pasidarbavo, 
nes Centrui pasiusta 1,416 dol. 
50c. Dar ižde turi 88 dol. 
85c. 

Raportas North Sides drau
giją, kurios rengia koncertą 
ir balią sausio 26 d., Schoen-
hofen'o svetainėje parodė, 
kad dedama pastangos padary
ti 500 dol. į našlaičių ir sene
lių namų prieglaudos fondą. 
Žinoma, reiks gerokai pasi
darbuoti, bet galima tikėti, 
kad tą suma bus padaryta, 
nes koncertas bus vienas iš 
puikiausių. Jaų p. Lauraitis 
parapijinį chorą mokina nau
jų, gražių dainų, kad atsilan
kiusią į koncertą publiką ga
lėtu tikrai patenkinti. 

Visi, Jcurie slcaitysitė Šitą 
pagarsinimą, tufekite už prie
derme atsilankyti į koncertą 
ir paremti prakilnų darbą. 

parėmimo pralobsta,bet tautos 
reikahj visai nepaiso. Tai ne
gerai ir negražu. Jeigu remia
me obalsį: "savas pas savąjį", 
tai turime ir tėmyt, kad tas 
frvus " s a v a s i s " tikrai butų mū
sų. Kitaip mes negalime jo nei 
pripažinti, nei remti kaipo sa
vojo. 

Mūsų parapijos,' gerb. kle
bonas, kun. M. Kritlaa savo 
priederme, kaipo lietuvis, gra
žiai išpildė; tą patį padarė ir 
jaunas, mylimas mūsų vika
ras, kun. J . Svirskas. 

Kalbėjo taipgi mūsų gerb. 
veikėjas, architektas,,. M. E. 
Žaldokas. Jo kalba, kaip vi
suomet, buvo interesinga it 
turininga ir jis netik gražia 
kalbą remia ir pritaria Lie
tuvos reikalams, bet ir dide
liu duosnumu. Garbe jam už 
tai ! i (Pabaiga bus). 

TIKRAS TURTAS. 
Linkiu jums laimingų Nau

jų Metų, turto, bet ne tik pi
nigų, bet sveikatos. Daugy
bes tokių atviručių mes ga
vome ir nėra nei jokios abe
jonės, kad sveikata, tai žmo
gui didžiausias turtas, štai 
paskaitykite ką rašo Mrs. A-
genes Vanek, Eąger PI., Balti-
more, ifd., kuris tapo mums 
prisiųstas Gruodžia 20, 1918. 
" A š kentėjau ilgą laiką nuo 
negero upo, bet damar jau
čiuosi labai gerai nuo tada 
kąįp pradėjou vartoti Triner 
Anierican Elixir of "Bitter 
Wine, kuris mane gerai sutai
sė ir jaučiuosi kaip naujai at-
gimus , , . Nerviškumas galvos 
skaudėjimas, blogds ūpas 'yra 
groįtaį prašalinamas per Aine-
rican Elbei r of Biftėr^Yme. 
Vlsotfė vaistinyčiose $1.10. Iš
sisukimai, suputimai, reuma
tizmas, nenralgija, lumbago ir 
kiti skausmai prašalinami var
tojant Trhier LinimentAs 35c. 
ir (>5c. visose vaisinyčiose, perf 

pačtą 45c. ir 75c. Joseph Tri
ner Company, 4333-43 South 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

•• (Apg.) 

Kapitalas 
$200,000.00 

Perviršius 

$26,000.00 

Perkelkit Savo Pinigus 
j Lietuvių Valstjjinj Banką 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir 
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn 

Banko Turtas Jau Siekia 

1,244,674.97 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) . . . . $16,754.95 

? 288,556.89 Rugpjūčio 4, 1917 
Gruodžio 31, 1917 
Liepos 2, 1918 
Lapkričio 2, 1918 
Gruodžio 31, 1918 

. . . . . . . 

418,661.63 
600.079.07 
765,523.56 
945,789.40 • • • • • • • • • • • • • « 

Visas turtas siekia $1,244,674.97 

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVERSAL 
STATE BANKĄ. ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSITE NUOŠIMTĮ UŽ VISĄ MĖNE
SĮ NUO PAT NAUJŲ METŲ. 

Lietuviu Valstijinis Bankas sparčiai aušra del to, kad y m sau
gus Bankas, nes yra po aštriausia Valstijinės Vallžios,priežiura ir 
nuolat ine užžiura direktorių ir patyrusių ir ištikimų Banko valdi
ninkų. 

Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes turi suvirs 400 
Šėrininkų, kurie ne tik patis Šioj Bankoj daro biznj, bet ir visiems 
savo draugams ir pažystamiems rekomenduoja šj Banką. Siame 
ffctnke kotnas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj, be kitų t 
pininkystės. , , 

tar-

BANK 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111 
BANKO V AI. VNDON: Kasdien nuo 0 vai. ryto iki 5 vai. po pic-

„tų. Su baloj nuo 9 vai. ryto iki 12 piety, l ' tarninko ir Subatos va-
f i n a l e t i r i tttVA i f a l n m l ' t i karais iki 8:30 valandai 

Waltad Stotas Faed Admtaistratlan Licanaa No. 96901 

) 

4Pastaba. Koncertas prasi
dės 5 vai. po pietų. Durys bus 
atdaros 4 vai. Visi į pagar
sintą laiką pribukite. 

Visų draugijų .atstovų rei
kale koncerte ir balio susi
rinkimas įvyks utarninke, 
sausio 14 d., 7:30 vai. vaka
re. Atstovai malonėkite atsi
lankyti. 

A. Nausėda. 
P. S. Tikietai i koncertą 

galima iš kalno nusipirkti. 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

rnęris, V, Kavaliauskis, N. Go-
brėnas, J . Vaišvila, J . Plec-
kunas, A. Pivorniias, A. Gu
daitis, J . Raudonis, A. Saldu-
kas, K. Koslovas, K. Žimon-
tas, A. Jokubauskis, P. Miko-
levičia, J . Vilis, J . Dumskis, 
F. Miknevicia, J . Dopkuvienė 
K. Mišeikis, J . Abromavičia, 
J . Sandara J . Bergeris, F . 
Urbikas, A. Laurinaitis, P. 
Strauk, J . Jokantas, A. Chfu-
berkis. Smulkių $4.25. Vi
so $614.25. 

Šias aukas surinko šios y-
patos: 

Jonas Pudževelis ir A. J o 
nius $390.00. 

IŠ BRIDGEPORTO 

Iš T. F . 32 skyriaus veikimo. 
Bridgeporto kolonijos lietu

viai turėjo pasiryžimą surink
ti bent $10.000 į Tautos Fon-

.dą. Atsiminus, kad Bridgepor
to parapija milžiniškai didelė, 
tat tikėtasi, kad ta bus gali
ma atsiekti. Tuo tikslu T. 
F. 32jo skyriaus valdyba su
rengė trečias iš eilės prakal
bas Tautos Fondo naudai. -Pa
kviestas kalbėti gerb. mūsų 
visuomeniškas . veikėjas, p. 
Jonas E. Karosas, yknris lan
kėsi Chieagoj. 

Lai gailis kiekvienas brid-
geportietis, kuris neatsilankti 
į tas prakalbas ir negirdėjo p. 
Karoso turiningos kalbos. 

Žmonių į prakalbai? atsilan
kė neperdaug -~ beveik tie pa
tys, kurie visur dalyvauja :r 
visados aukoja. Bridgeporto 
biznieriaį-profesijonalai, saliu-
ninkai, graboriai, ypatingai 
Holsted ir "Morgan gatvių 
štorninkai, nei akių prakal
bose nerodo (išskirus keletą 
i r tai labai mažą dalį). Baimė 

Dabar yra patvirt intos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncert inę Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augSto aj-ba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
č iame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1640 W. 47tU St., x Chicago, m . 

• .«. 

BąrdavAlal Ir 
krautuvių parduoda tą 
pačię kavą po 8 5 c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

68c 
mmmmm 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Gerinusia Baukes 
sulygino su Ą m 
bent,kokia, J n p 
H svaro ' 

DATRV 
SVIESTAS 

53c 
Geriausias Storagc Sviestas, svaras u ž 

WEST 81DE 
1644 W.Chicago a?. 
187S"Mflwaukee av. 
2054 MIIwaukee av. 
1045 Mtlwaukeo av. 
2612 W. North av. 

18S8 Blue Island av 
1217 S. Halsted st. 
1822 8. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
8102 W. 22nd st. 
28S0 W.Madlson st. 

1510 W 

SOUTH SIDE 
8082Wenthworth a 
3427 8. Halsted st. 
4728 8. Ashland av. 

55c 
;-

IfORTH 8TJDH 
406 W.Divlsion s t 
720 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
3418 N. Clark st. 
3244 Indiana av. 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" 

r?*. 

Joseph Encheris ir K. Ap- ima, kad neprivistu, tarp mu-
cilauskis $178.25. 

nlDZlAUSIA Į lETUVlSKa KRAUTUVE HHICA60JE 

lsų parazitų, kurie iš lietuviij 

Q(JB8N aONcBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuuvė — viena iš didžiausių Chieagoje. 
Parduodame ui žeaaiiauiią kainą, kur kitur taip negauai. 
Mašinėlių laiškama druknoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, aliu-
W6ius ir deimantinius; gramafemua lietuviikaia rekardaia 
irkoncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš-
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių .tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus intnimentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasažėnklį, gaus kataliogą veltui 

Steponas P, Kazlawski 
4632 ŠO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ZLL. 

Telelonaa^ DHOVBR 7309 

M 




