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Streikininkai valdo 
Belfastą 

Glasgowe pakilusios streiki
ninkų riaušes 

Neteisingai intarti amerikoniški 
kareiviai Paryžiuje 

VISKAS ATRODO, KAIP NETEISINGAI APKALTIN 
VOKIETIJOJ PRIEŠ TI AMERIKONIŠKI 

REVOLIUCIJA- KAREIVIAI. 

DIDĖJA STREIKAI AN
GLIJOJE. 

Vyriausybė atsisako tar
pininkauti. 

Niekas nežino, ka atneš ryto- kryžiuje ne amerikonai už
puldinėja žmones. 

jus. 

clvsc'iu ir visokiu piktadarys-
• t. I • 

Londonas, vas. 1.—Telegra
mos iš Belfasto praneša, jog 
ten labai intemptas stovis. Vi
si mieste darbininkai strei
kuoja. Iš visako tik tiek sii-U'iu, atliktu parimu Paryžiuje 
prantania, jog ten turės įvyk-! ir jo apylinkėse, 
t i k o k ^ 
versmės. 

Paryžius, vas. 1. — Andai 
vietos prancūzu laikraščiuose 
buvo padėta visa eilė žniogžu- j kios šviesos, jei nebus išpildy 

* Londonas, sausio 31. — Va
kar Anglijos ministerių kabi
netas posėdyje svarstė dabar
tinius streikus Anglijoje. Mi-
nisteriai nusprendė netarpi
ninkauti tarpe sterikininkų ir 
darbdavių. I r tai todėl, jog 
dabartiniai streikai pakelti 
be unijų valdybų sutikimo. 
Patys darbininkai yra sugal
voję streikus ir streikuoja už 
trumpesnes darbo valandas su 
ta pačia užmokestimi. 

Ministeriai nusprendė, jog 
vyriausybės pareiga visur tik 
tvarką palaikyti. Manoma, 
kad sterikai patys sugrius, 
nes streikininkai iš niekur ne
gauna užlaikymo, iš unijų iž
du jiems jokia pašei pa nemo
kama, nes jie veikia prieš or
ganizacijų norus. 

(ilasgo\vo streikininkai grū
moja tą mieste palikti be jo-

WILS0NAS TRUMPAI BU
SIĄS NAMIE. 

Išnaujo keliausiąs taikos 
konferencijon. 

Paryžius, sausio 31. — Pre
zidentas Wilsonas apleis Pran
cūziją vasario 15 d. Sugryž 

KAREIVIAI NUPASAKOJA 
STEBĖTINUS DAIK

TUS. 
Jų komitetas su skundais ke-

* liausiąs Washingtonan. 

New York, vas. 1.—Trans
portu Mongolia iš Prancūzijos 
čia parkeliavo skaitlingas bū

namo, kad dalyvauti kongre-įrys sužeistų amerikoniškų ka
so naujos 
kovo 4 d. 

sesijos atidaryme 

Prezidentus namie išbus vi- [ padėjimą esant jiems klesifi-
sai trumpai, ilgiausia apie 
Itris savaites. Paskui išnaujo 
keliaus į Prancūziją. 

Kuomet prezidentas bus na
mie, taikos konferencija, sako
ma, busianti pertraukta. 
Premjerai Orlando ir Lloyd 
George taippat iškeliausią na
mo savų šalių rekalais. 

Milžiniškas karės laivas 
New Mexico stovi šalę uosto 
Brest. Tas laivas lydįs gar-
lajvį George Washington, ku
riuo keliaus prezidentas. 

Nuo Redakcijos. 
Mums labai nemalonu, kad perspausdindami Labdaringo

sios Sąjungos protokolą, atkartojome nemalonius p. Elijui ir 
neteisingus išsireiškimas. Paprastai, mes nieko nemainome 
talpindami laikraštyje katalikiškų organizacijų protokolus; 
taippat padarėme N. 15 ir N. 16 šių metų "Draugo". 

Ištyrę dalykus nuodugniai, mes turime pranešti savo skai
tytojams, kad p. Elijas nepakišo a. a. kun. A. Staniukynui tuš
čios blankos, bet pats a. a. kun. Staniukynas ją įteikė, liuosu 
noru ir pilnai suprasdamas ką daro, kunigui Krušui ir p. J. J. 
Elijui, idant juodu išpildytų teisės reikalaujamus formališku
mus,, kurių ligonis išpildyti negalėjo. Kunigas Staniukynas ir 
kun. Krušas, žinodami, kiek naudos p. Elijas padarė lietu-

'Didelis būrys sužeistų ka-1viams katalikams, žinojo taipgi, kad jis nieko bloga nepada
rys su ta blanką. Ir juodu neapsiriko, nes p. Elijas nieko 
bloga nepadarė ir neketino daryti. 

Mes atsiprašome p. Eliją, kad nenoromis patalpinome 
išsireiškimus neteisingai užgaunančius žinomą lietuvių vei
kėją, daug gera padariusį tautiečiams katalikams ir nema
žai pasidarbavusį toje pačioje Labdaringoje Sąjungoje. Jos 
Centro posėdis 28 sausio, šių metų, tuos išsireiškimus nutarė 
taipgi išbraukti iš protokolo. 

reivių, kurie papasakojo ne-
intikėtiniis daiktus apie savo 

kacijos stovykloje St. Aignan, 
Prancūzijoje. 

nors netikėtos per- Laikraščiai šaltai pnžvinė-
Viskas ten atrodo' jo, jog tai vis esąs ameriko-

, . , . I" 1 • . • I . . ! v 1 - - - 1 t - - * - - 1 1 V> taip, kaip kituomet Vokieti 
joj prieš revoliuciją. 

Laikraštis Mail gavo žinių, 
jog miesto valdžią paėmęs sa
vo rankosna streikininku ko-
mitetas. City hall yra tikros 
miesto valdžios rankose. Bet 
darbininkai tam tikslui turi 
kitą svetainę — Artisans' hall 
busta. 

i. 

Prieš streikininku komitetą 
kaip sakoma telegramuose, be 
kepurės turi vaikščioti ir pats 
policijos viršininkas. Šitas 
nuolankiai maldaująs komite
to, idant policijai duotų pa-
gelbą palaikyti gatvėse reika
lingą tvarką. 

Anądien Belfasto postmeis-
teris viešai padėkojo streiki
ninku komitetui, kad šis leido 
k rasos bustą kiek nors apšvie
sti su elektriką. 

Streikininku komitetas te-
čiau neužgina darbininkams 
dirbti tokių darbų, katrie tu
ri sąryši su namų apšildymu 
ir maisto pagaminimu. Šiaip 
mieste sustabdyti visokiausi 
darbai. 

Kas indomiausia, jog prie 
streikininku prisideda iV iš tar 
nybos paliuosuoti kareiviai ir 
jurininkai. 

Streikai savo keliu platina
si po Angliją. Antai Glosgowe 
Įvyko streikininkų riaušės, 
baisus susirėmimai su polici
ja. 

Visur girdimi streikininkų 
grūmojimai. 

REIKALAUJA TEISTI VO 
KIEČIŲ GENEROLĄ. 

Jis yra sudeginęs Louvain. 

Londonas, sausio 31. — Lou
vain yra Belgijos miestas. Ka
rės pradžioje vokiečių armija, 
vadovaujama generolo von 
Manteuffel tą miestą sudegi
no. 

Gen. Manteuffel šiandie pa
imtas talkininkų nelaisvėn. 
Belgų laikraščiai tad reika
lauja generolą pastatyti teis
man už to miesto sunaikinimą. 

nišku kareiviu darbas. N>s 
didžiuma piktadarių, katrie 
buvo suimti ii: suimami, esa 
amerikonišku kareiviu unifor-
mose. 

Bet ])o ištirinėjimų dabar 
pasirodė, jogei amerikoniški 
kareiviai tuo būdu bjauriai 
buvo šmeižiami. 

Pasirodė, kad jie nėra ko
kie tai blogadariai. Visas dar-
bas — tai pačių prancūzų apa-
chų (bomų), kurie dažnai ap
sitaiso amerikoniškų kareivių 
uniformomis ir atlikinėja Vi
sokius užpuolimus, plėšimus. 

Dabar patys vietos prancū
zų laikraščiai tą klaidą patai
so. 

Amerikoniškų kareivių ap
kaltinimas, suprantama, buvo 
sukėlęs dideles sensacijas. Bet 
pasirodė, jog tas apkaltinimas 
vra melas ir piktu žmonių 
dar piktesnis sugalvojimas. 

čiau ministeriai posėdžio metu 
atmetė prašymą. 

Glasgovo streikininkai grū
moja tai miestą palikti be jo
kios švėsos, jei nebus išpildy
ti ju reikalavimai — 40 va-
landų dailias savaitėje. 

Laikraščio Star korespon
dentas tvirtina, jog visur 
streikininkų lyderiai kalbą a-
pie revoliuciją. 

Miestuose Belfaste ir Clvde 
industrija pilnai suparaližiuo-
ta ir stovis nuolat aršėja. 

UNIONISTAI KOVOS PRIEŠ 
ŠALIES "APSAUSINIMĄ". 

PRANCŪZIJA IR BRITA
NIJA UŽ SUOMIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBE. 

Londonas, sausio 29. — Iš 
Suomijos sostinės Gelsingfor-
so pranešama, jog Prancūzija 
palaiko Suomijos nepriklauso
mybę. Prancūziją paremia 
Britanija. 
Reiškia, Suomijai nepriklau-

somvbė užtikrinta. 

VOKIETIJA TURI NEDAU 
GIAU 500,000 KARIUO

MENĖS NAMIE. 

130.000 kariuomenės yra sve
tur. 

Cobienz. Vokietija, sausio 
3l5—Kaip sužinota, Vokietija 
šiandie namie neturi daugiau 
kariuomenės, kaip tik 500,000. 
Iš Berlyno, be to, pranešama, 
jog ir tiek nesama. Sakoma, 
busią tik apie 300,000 karei
vių. 

Visa kita kariuomenė arba 
demobilizuota arba dar randa
si užsieniuose. 

Užsieniuose, sakoma, busią 
ne daugiau 130,000. Iš to 
skaitliaus 10,000 randasi Tur
kijoje. Gi kita — Pabalti jos 
šalyse', o gal dar ir Rusijoj, 
iškur nesuspėta atšaukti, 
trūkstant tinkamos komunika
cijos. 

— Stbckholmas, sausio 31. — 
Petrogrado bolševikų sovietas 
nusprendė girtuokliaujančius 
bolševikus valdininkus bausti 
mirtimi. 

ATSISAKĖ NUO DIDES
NĖS ALGOS. 

Milwaukee, Wis., vas. 1.— 
Northwestern Mutual Life 
Insurance Company preziden
tas William D, Vandyke aną 
dieną atėjo ofisan ir jam buvo 
pranešta, jog kompanijos 
t rust i sa i jam padidinę metinę 
algą nuo 30 ligi 50 tūkstančių 
dol. 

Prezidentas nustebo tokiuo 
nutarimu ir pasakė, jog jis 
nepriimąs padidintos algos. 
Jam užtenka senosios. 

Louisville, Ky\, sausio 31.— 
Vietos United Trades and La-
bor Assembly, kuri skaito a-
pie 25,0<X) narių, padarė rezo
liuciją prieš svaigalų proliibi-
ciją ir aną pasiuntė Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kams. 

Rezoliucijoje reikalaujama 
sušaukti Amerikos Darbo Fe
deracijom specijalį suvažiavi
mą ir nutarti, kokią poziciją 
darbas turi užimti svaigalų 
proliibicijos reikale. 

Toliaus rezoliucijoje sako
ma, jogei pravedimas prohibi-
cijos padidinsiąs tik bedar
bę. 

reivių pranešė, jog jie sutve
rę komitetą. To komiteto 
nariai, kuomet jie bus paliuo
suoti iš tarnybos, keliausią 
AVasliingtonan ir tenai karės 
departamentui induosią pro
testą., 

Protestuosią įie prieš baisią 
betvarkę, kokia gyvuojanti 
St. Aignan tpvykloje, kur už
laikoma apie 20 tūkstančių 
sužeistų kareivių. 

Stovykloje esantis baisus 
purvynas, nes nesama jokiu 
grindų. Kuomet prisieina gau
ti maistą, sužeisti kareiviai 
sustatomi ilgiausiomis eilė
mis, taip kad paskntiniems 
tose eilėse prisieiną išstovėti Washington, vas. 1.— Aną 
po kelias valandas. Kai-kurie dieną senato ir žemesniojo 
silpnesni negalį išlaikyti to kongreso buto darbo komitetu 
ilgo stovėjimo ir sudrimbą, Į turėjo bendrą posėdį ir svar 
kiti net... mirštą. Pečių arišil-
dvmui šėtrų, sako, vra r-i*»k 
tinai. Bet kuro trūkstą. 

Reikalauja suvaržyti vyriau
sybes priešininkus 

Tuo tikslu •kreipiamasi kon-
gresan. 

Nežinia, kiek yra teisybės 
tuose nusiskundimuose. 

MINIA SUDEGINO 
SAVAŽUDĮ. 

juittle Rock, Ark., vas. L— 
John Keifer, 55 metų amžiaus 
nevedėlis, įsimylėjo 18 metų 
merginon Mary Claybom, 
turtingo pirklio duktėn. Bet 
aišku buvo, jog tai ne pora. 
Mergina šalinosi. , 

Tad Keifer prisitaikęs nužu
dė merginą ir pats pasidarė 
galą. 

Po šito žmonių minia intužo, 
išvilko savažudžio lavoną 
laukan iš jo namų, padėjo ant 
sukrauto laužo ir sudegino. 

— Washington, sausio 31.— 
Karės sekretorius pranešė, jog 
14 karės stovyklų, kur buvo 
lavinami kareiviai, bus par
duota. 

ŠIAURĖS RUSAI PRAŠO 
PAGELBOS. 

Sako, bolševikai nelaimėję, 
bet yra pavojaus. 

Archangelsk, sausio 31. — 
Šiaurinės Rusijos valdžia per
spėja gyventojus prieš nepa
matuotą baimę, buk bolševi
kai yra laimmėję; jei talkinin
kai apleidę Shenkurską. 

Tuo tikslu valdžia paskelbė 
proklemaciją. Sako, talkinin
kai pasitraukę del savo ne-
skaitlingumo. 

Visgi yra pavojaus nuo prie
šininko žygių. Talkininkam* 
čia tuojaus yra reikalinga pa-
gelba. 

stė bedarbės klausimą. Posė-
din buvo pakviestas ir Darbo 
sekretorius Wilson. 

Darbo sekretorius komite
tam pranešė, jog rekonstruk
cijos reikale esama daug 
"liysterijos", bet visos be
darbės problemos savo keliu 
pasekmingai rišamos. 

Taippat jis pranešė, jog 
užpraeitą savaitę sulig ofici-
jalių raportų iš 123 industri
jos -centrų bedarbių buvę 
235,000. Tuo tarpu šią savaitę 
bedarbių skaitlius mažai kiek 
padidėjęs, nes tik 30,000 dau-

t 

giau. 
stovis Reiškia, jog toksai 

nėra baisiausias, kaip tą no
rėtų padaryti vyriausybės 
priešininkai. 

Sekretorius AVilsonas visai 
nežiūrįs į soči jale revoliuci
ją, bet skatinąs, idant butu 
imtasi kuoaštriausių priemo
nių prieš tokias doktrinas, ko
kias platina industrijalistai 
(I. W. W.). 

Sekretorius perspėja. 

Sekretorius komitetam sakė, 
jogei yra tokių žmonių, kurie 
tiki, kad vyriausybę galima 
pasekmingiau pakeisti su 
prievarta, kaip su konstituci
jos atmaina. 

Tokių žmonių yra New Yor-
ke, Philadelphijoj, kalnuotuo
se kasyklų apskričiuose ir 
Pacifiko pakraščiais. 

Tegu toksai, filosofavimas 
atrastų daugiaus pritarėjų ir 
štai mes svarbesniuose indus
trijos centruose tuojaus susi-
lauktumėm tokių . suiručm, 
kad jų panaikinimui prisieitų 
pavartoti kariuomenę. 

— Atėnai, sausio 31. — 
Graikų koriuomenė užima tur
kų Trakiją. 

— New York, sausio 31. — 
3,000 italų ir graikų darbinin
kų reikalauja pasportų. Jie 
nori keliauti Europon, j savo 
tėviškes. 

VEIKSIĄ BEVIELINIAI 
TELEGRAFAI IR TE

LEFONAI. 

Dabartiniai stulpai su vielo
mis busią pamesti. 

Amerikoniški karės nelaisviai atkeliavę traukimu šveiiarijtn. 

Washington, sausio 31.— 
Kongreso pastos komiteto na
rys, kongresmanas Steencrson 
iš valstijos Minnesota, vakar 
čia pažymėjo, jjog trumpu lai
ku visi dabartiniai telegrafų 
ir telefonų stulpai su vielomis 
bus vientik šlamštai. Anų 
vietą užims bevieliniai tele
grafai ir telefonai. 

Anot kongresmano visoj ša
lyj busią pagaminta stočių su 
reikalingais aparatais ir žmo
nėms busiąs neapsakomas pa
lengvinimas. 

Ir tai gali įvykti į metus, 
kitus, žiūrint progresavimo 
toje srįtyje. 

HOOVER PARDUOSIĄS 
KVIEČIŲ PERVIRŠĮ. 

T Kviečiai yra' reikalingi neu-
tralėms šalims. 

SUDEGĖ ITALIJOS 
AMBASADA. 

Tokyo, sausio 30.— Sausio 
26 dieną čia gaisras sunaikino 
Italijos ambasadą. Laimingai 
išsigelbėjo ambasadorius mar
kizas Cusani Confalioneri su 
savo šeimyna. 

New York, vasario 1.—Suv. 
Valstijų Javų Korporacijos 
pirmininkas Barries gavo nuo 
šalies maisto administracijos, 
viršininko Hooverio praneši
mą, jog kviečiai ateityje bu
sią reikalingi kaip Vokietijai, 

•taip ir neutralėms šalims. 
Anot Hooverio, vyriausioji 

maisto taryba nusprendžiusi 
kas mėnuo Vokietijai prista
tyti 6 milijonus bušelių kvie
čių, jei tik Vokietija sutiks 
užmokėti. 

Be šito, talkininkai paimsią 
80 milijonų bušelių kviečių ir 
neutralės šalys — 60 milijonų. 

Tad Hoover tvirtina, jog 
amerikoniškų kviečių pervis 
šis lengvai busiąs išparduo
tas ir vyriausybė neturėsianti 
nuostolių. 

Be kitko, ateinančią vasarą 
Vokietijai busią reikalinga 
daugelio galvijų. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Gabrys Paryžiuje. 
Tuo po Nauju Metų liabrys 

atvyko į Paryžių ir pradėjo 
darbuotis Lietuvai. Dienraštis 
Le Temps 5 sausio, šių metų, 
paduoda turinį pasikalbėjimo 
su "žinomuoju lietuvių patri
k t u " . , 

Išpradžįrt (iabrys pasako, 
kad negalįs visko išdėstyti, 
nes vesdamas tarybas su tal
kininkų valdžiomis, turėjo už
tylėti kaikuriuos dalykus. 

Toliaus jis tvirtino, kad 
t Lietuva, nors maža, bet yra 

tokioje vietoje, del kurios vi
sa Europa šiandien del savo 
naudos turi atydžiai žiūrėti 
j Lietuvos iv i kalus. 

Lietuva yra tarpe didžiosios 
Rusijos ir rytinės Prūsijos. 
Vokiečių kariuomenei pasi
traukiant iš Lietuvos, į ją 
briaujasi ginkluoti bolševi-
kai,ske)bdami, kad ji turi bū
ti Rusijos Sovietų Respubli
kos dalimi, visai neklausdami 
ar lietuviai to nori. 

Rusų bolševikai nori su
siekti su vokiečių bolševikais 
per Lietuvos galva. Darosi 
bolševizmo imperija, kurios 
tikslus ir prigimtį Le Temps 
gerai aprašė 4 sausio, š. m. 
Jeigu tie tikslai gaus įsikūny
ti, tai visai Europai iškils 
daug pavojų. Yra tik viena 
priemonė sustabdinti pavojų, 
būtent, sušelpti patrijotizmą 
tautų, gyvenusių Rusijos pa
kraščiais, arba vaitojusių 
Austrijos ir Vokietijos jun
guose, o dabar trokštančiu 
laisvės. 

Lietuvoje ir jo* kaimynuo-
N se: Latvijoje, Estuose, Ukrai

noje dauguma gyventojų yra 
ūkininkai patys dirbantieji sa
vo žemę ir mylintieji jų. Rei ; 
kia tik palengvinti tiems žmo
nėms organizuotis, tai jie pa
tys apsigins nuo bolševikų. 

Iki šiol inųs žmonės netu
rėjo iš kur gauti nei ginklų, 
nei reikalingos medžiagos, 
nei pavyzdžių. Todėl reikia, 
kad talkininkai ant Baltosios 
Juros krantų įkurtų nors ke
lias vietas, iŠ kurių galima 
butų Lietuvą maitinti ir gin-

į t i . Kitus reikalus aprūpinsime 
| mes patys. 

Lietuva galėtų būti geras 
užtvaras prieš bolševikus, tik 
reikia padėti* jai sustiprėti ir 

# reikia greit tą padaryti, nes 
Vilnius jau bolševikų ranko
se. Brangios ne tik savaitės, 
bet ir dienos ir, gali sakyti, 
kiekviena minuta. 

/ • 

Valstijos Policija. 
Europoje beveik visose vieš

patijose policija yra viena or
ganizacija, apimanti visą tos 
viešpatijos žemę ir pildanti 
vienus visai viešpatijai įstaty
mus, turinti valią ant žmonių 
visame viešpatijos plote. Ang
lijoje ir Amerikoje kiekvie
nas miestas turi savo polici
ją ir savo įstatus. Vieno mies
to policijantas yra paprastu 
žmogum kitame mieste. 

Anglijos ir Amerikos poli
cija skaitėsi geresnė už euro
pinę tuomi, kad negalėdavo 
būti lengvai panaudota kaipo 
įrankis politikos tikslams. Jei 
ji ir tarnaudavo politikams, 
tai tik savojo miesto. Viduji
nių dalyki^ ministras ar sek
retorius Anglijoje ir Ameriko
je negalėjo panaudoti polici
jos savo politiškiems tikslams, 
nes ta policija nuo jo nepri
klausė. Tokiu būdu policija 
geriau pildydavo savo tiesio
ginį uždavinį — kovoti su va
gimis .ir kitais piktadariais. 

Dabar šitai tvarkai atsiran
da sunkenvbė. Visose Valsti-
jose tapo padaryta daug nau
jų ir gerų akmenkelių, arba 
plentų, kuriais siute siuva 
greiti automobiliai, kartais su-
važinėdami ir žmones. Polici-
jantų uždavinys yra apsaugo
ti praeivius nuo automobilis
tų. Kadangi kiekvieno mies
telio policija yra neprigul-
minga nuo kitos, tai ir įstaty
mai yra išleidžiami kiekvie-
name mieste ir nuestelyje, ne-
atsižiurint į kaimynus. 

Kaikurie miesteliai netoli 
Chicagos moka t raukt i pelną 
iš šitos tvarkos. Sheridano 
vieškeliu lipveik visur galima 
važiuoti 20 mailių greitumu į 
valandą. Bet vienas mažas 
miesčiukas išdavė įsakymą, 

•> 

CELIBATAS. 
Lotyniškas žodis celibatas I doti savo tikslams. Nors yra 

reiškia žmogaus gyvenimą, Į daug įvairių sutukimo ir su-
apseinantį be lytiškų geidulių džiuvimo priežasčių, tečiaus 
numaldymo. Suradikalėję laik
raščiai leidžia paskalas, buk 
pietinės Vengrijos kunigai ka
rės metu vedę pačias ir buk 
kreipęsi į Bažnyčios* vyresny
bę, reikalaudami, kad butų pa
naikintas įstatas, reikalaujan
tis skaistybės iš katalikų ku
nigų. Tie laikraščiai taip-gi 
tvirtina, buk celibatas, t. y. 
skaistybės užlaikymas yra 
priešingas prigimčiai ir buk 
kunigai jo nepildą. 

Ofensyva prieš katalikystę. 

Panašus paskalai reiškia, 
kad krikščionijai priešingi ele
mentai rengia ofensyva prieš 
katalikų Bažnyčią, Tų ofensy-
vų yra buvę gana daug ir be
veik visada jos prasidėdavo 
pranešimais iš Vengrijos. Pra
nešimai yra be vardų, be p*a-
sakynio vietų, kad negalima 
butų prirodyti jų melagingu
mo. 

Melagingi pranešimai dėlto 
mėgsta minėti Vengriją, kati 
jos kalba labai skiriasi nuo vi
sų Europos kalbų, todėl maža 
yra nevengrų, mokančių ven
griškai. Ta aplinkybė labai 
pasunkina kovą su melagingo
mis paskalomis, priskaitomo-
mis Vengrijai. 

Žinant, kad yra apie penkis 

skaistybę užlaikantieji žmo
nės dažniausiai būva sutukes-
ni už neužlaikančius. Kūnas 
sunaudoja neišvarytus laukan 
lyties ekskrecijos syvus. Lais
vamaniai su paniekinimu vadi
na kunigus storpilviais ir ne-
sijuzdami liudija tuomi, kad 
kunigai užlaiko skaistybę. 
Ne visi skaistybę užlaikantieji 
būva sutuke, nes kaikurie or
ganizmai neišmestus lyties sv-
vus suvartoja ne taukams, tik 
kitiems tikslams. Iš sutukimo 
ar sudžiūvimo negalima 
spręsti apie žmogaus skaisty
bę, bet reikia žinoti, kad skais
tybė yra viena iš daugelio su
tukimo priežasčių. 

Moterystė ir skaistybė. 

Visiems, net ir vaikams, tei^ 
kiamame dienraštyje nepatogu 
nuodugniai gvildenti lyties gei
dulių maldymą. Bet negalime 
užtylėti, kad laisvamaniai del 
savo teorijos iškreipia faktus. 
Jie sako, buk katalikų dvasiš-
kija neišlaiko skaistybės, o mes 
žinome, kad išlaiko. 

Iš šimto vyrų, gyvenančių 
mieste ir turinčių pačias, vie
nur 40, kitur per 50 kas metai, 
bjauriai prilygsta svetimas 
moteris. Tarj/ vedusių žemdir
bių tat 'pasitaiko daug rečiau, 

RELIGIJŲ SENUMAS IR 
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————— 
Žemė yra apvali kaip obuo

lys. Ant abiejų jos galų vieš
patauja šaltis, o ties viduriu 
šilima. Tai-gi nuo senovės lai
kų apie žemę, netoli jos vidu
rio buvo ir yra lyg juosta ci
vilizuotų tautų. Žmonės, be
veik nepajiegiantieji sudaryti 

Įima tikėti, kad perversmių 
laikais vienam ar kitam pasi
darė perversme gyvenime, kad 
vienas ar kitas sulaužė žodį 
iš Iiuosos valios duotą Bažny
čiai ir katalikų visuomenei. Jei 

! vienas ar kitas tokis nusikal
tėlis kunigas butų parašęs sa
vo vyskupui laišką, reikalau
jantį panaikint skaistybę, tai 

kad per .10 žeme tegalima va- į | ) u t ų , m p r a s t a i i ml sįkait (-. | i ( ) 
žinoti tik 10 mailių greitumu. ( l a n ! < s t y m a . s I s . j u g i r Liuteris, 
.sibėgėję automobilistai ne-; lnll4\.,,BI1111M SUV() į ž a d t ; laužydamas 

pastebi to miesčiuko ribų, o , a u f e , lUl u , •• ,,.f0,.la0K 
o policijantai gaudo juos ir I J • 1 ' m , . , , 1 vardu, 

ima bausmes. Tokiu būdu, 
miesčiukas turi daug įneigų. 
(Jalima tikėtis, kad tokiu su
maningu pavyzdžiu pasinau
dos ir kiti miesteliai. Tada 
žmonėms automobilio išradi
mas mažai teduos naudos, nes 
jis virs priemone sušelpti su
maningus miesčiukus. 

llliiiojaus valstija, brangin
dama automobilio išradimą, 
padarė 4,800 mailių vieškelių 
automobiliams. Tie vieškeliai 
bus neišnaudoti, jei automobi
listai turės kliūčių panašių 
minėtosioms. Šiandien auto
mobilius nėra išdykėlių pramo 
ga, o darbo palengvinimas ir 
laiko sutrumpinimas veikė
jams. 

Todėl kaikurie sako, kad 
reikėtų įvesti vieškeliams 
vienokias teises visoje valsti
joje ir kad dėlto butų policija 
visoje valstijoje. 

Mums išrodo, kad čia reikia 
atskirti du dalyku. Teisių iš
davimą ir jų išpildymo prižiū
rėjimą. Tiesa, reikėtų kad įs
tatai apie vieškelius butų vie
ni visoje valstijoje arba net 
visoje Amerikoje. Todoi tuos 
įstatus turėtų išleidinėti llli-
nojaus legislatura arba Su
vienytų Valstijų kongresas. 
Bet įstatus prižiūrinti polici
ja turėtų būti prigulminga nuo 
miestų ir miestelių.. Šiaip ji 
veikiai gali tapti politikos į-
rankiu centraliems valdinin
kams. Tada ji daug mažiau ir 
blogiau kovotų su vagimis ir 
plėšikais. 

Iš šito pasikalbėjimo su 
įtekmingu laikraščiu matyt, 
kad Gabrys sumaningai veda 
Lietuvos politiką. . * 

tūkstančius vengrų kunigų, ga- bet vis-gi pasitaiko, iš šimto 
nevedusių katalikų kunigų že
mos kultūros šalyse pasitaiko 
3 iki 5 skaistybės sulaužymų 
kas metai, augštos kultūros 
šalyse 1 iki 3. Vedusių vyrų 
svetimoterystė yra taip pa
prastas daigtas, kad į tai nie
kas nekreipia nei doinos. Ku
nigų nusikaltimas skaistybei 
yra taip retas daigtas, kad ta*s 
visuomet sukelia skandalą tarp 
juos pažįstančių žmonių. Jug 
socijalistai panaikina moterys
tės " pastovybę i tik dėlto, kad 
jie mato, jog" vedusieji labai 
tankiai laužo savo prisiegą. 

Ramus apsigimimas. 
Kunigų susivaldymo yra 

dvi priežastys. Pirmoji yra ta, 
kad į kunigus eina vyrai su 
silpnokais lytiniais gašlumais. 
Meni žmonės užgema su smar
kesniais lytiškais geiduliais, 
kiti su švelnesniais. Vieni ma
ži ir ' jauni būdami tuos geidu
lius dilgina ir stiprina, kiti sa
vo atydą prilaikydami prie 
augštesnių daigtų, neduoda 
bereikalingos progos lyties 
geiduliams stiprėti. Žmogus 
gali išlavinti savyje reikalą 
rūkyti tabaką arba gerti al
koholį. Belavinamas tas rei
kalas gali tapti taip smarkus, 
kaip paprastai būva girtuok
lių ir rūkorių pajunkimai. Be 
tabako ir be svaigalų pajun-
kėliai negali apseitL 

Jei tabako rūkymas ii- svai
galų gėrimas butų taip slaptai 
daromi, kaip lyties geidulių 
nialdymas, tai nei vienas rū
korius netikėtų, kad yra nerū
kančių žmonių, nei vienas gir
tuoklis netikėtų, kad yra nege
riančių. Kur priverstina blai
vybė priverčia geriančius 
slėptis, ten tuojaus ima didėti 
geriančių įtarimas, kad ir kiti 
taip daro. Visi vyrai, užgimu-
sieji su stipresnės rųšies lytiš
kais geismais, nesisaugojusieji 
jų ižkerojimo prieš subrendi
mo metus, nesupranta kitokio 
prigimimo ir kitokio auklėji
mo vyrų. Defto, laisvamaniai 
klaidingai įtarinėja kunigus, 
buk tie savo įžadų nepildą. 

Seminarija. » 
i?rįeš tapsiant kunigu jauni

kaitis pereina seminariją. Ta 
mokslo įstaiga skiriasi nuo kitų 

Skaistybė nepriešinga gamtai. 

Laisvamaniu sakvmas buk 
skaistybė esant priešinga gam
tai neturi nieko bendra su mo
kslu. Medicinos mokslas žino 
daug ligų, kylančių iš lyties 
geidulių nevaldymo, bet nežino 
nei vienos ligos iš pilno skais
tybės užlaikymo. 

Penkiolikto šimtmečio gydy
tojai mintijo, buk Šv. Kazi
miero liga ėjusi iš skaistybės 
užlaikymo ir patarė karalaičiui 
vesti pačią. J is nenorėjo ir 
mirė. Daugelis užtatai jį vadi
na skaistvbės kankiniu. Teisv-
bė, jis pasirodė augštai bran
ginąs tą dorybę, pasiryžda
mas veikiaus gyvybės netekti 
negu skaistybės. Bet jis butų 
miręs, nors butų paklausęs 
gydytojų ir pačią vedęs. Jo li
ga buvo iš kitokių priežasčių, 
kurių penkiolikto šimtmečio 
gydytojai nemokėjo susekti. 
Spėdami, kad liga yra iš skais
tybės užlaikymo, jį* klydo. 

Senovės gydytojai žinojo, 
kad lyties norų numaldymas 
yra ekskrecija, t. y. išleidimas 
iš kūno kaikurių daigtų, pas
kirtų išeiti iš jo. Bet senovės 
gydytojai nežinojo didelio 
skirtumo tarp lytinės ekskre
cijos ir tarp mėšlo bei šlapumo 
ekskrecijos. Skirtumas yra 
tame, kad perėjusio \mr kūną 
šlapumo ir mėšlo kūnas negali 
suvartoti savo tiksiant, jei jis 
Heišmeta iš savęs, tai pasidaro 
kenksmingą puviną savyje. 
Dėlto prigimčiai priešinga yra 
perilgai sulaikyti savyje šlapa-
nią ar mėšlą. 

Lytinės ekskrecijos syvai 
yra kitoki. Kūnas, neišvalęs 
juos iš savęs gali jutis sunau-

žmonėmis. Tas vardas netei
singas, dėlto mokslas juos va
dina primityvais. Šitie gyvena 
abišaliai civilizuotų tautų juos
tos, aprietusios žemę.- Tai-gi 
civilizacijos žvilgsniu žmonių 
apgyventa žemė, gali sakyti, 
susideda iš trijų juostų: vidu
jinė civilizuota, 'šiaurinė ne ci
vilizuota ir pietinė ne civili
zuota. 

Peržiūrėsime tas tris juos
tas paeilium, ieškodami jose 
pirmutinių žinių apie religiją. 
Gal suseksime jos pradžią. Per 
žiurinėjimą pradėsime nuo 
Kynų žemės. Didysis arba Ra
musis vandenynas yra didžiau-
šias vandeninis tarpas vidu
rinėje civilizuotoje juostoje, 
todėl Kyniją galime skaityti 
tos juostos pradžia. Eisime 
drauge su saule iš rytų į va
karus. Nepradedame nuo .Japo
nijos dėlto, kad senovėje Kynų 
ir Japonų viena buvo civiliza
cija. Japonai gavo pradžią iš 
Kynų. 

Kynai. 

Kynų civilizacija labai sena. 
Pirmutiniai jų raštai siekia 24 
arba nors 22 šimtmetį prieš 
Kristų. Seniausias Kynų vei
kalas yra knyga Šu King. 
šiandien Kynai labiausiai di
džiuojasi Konfucijum, savo iš
minčium ir religijos įkūrėju. 
Tečiaus- pradžia knygos Šu— 
King yra keliolika šimtų Inetų 
senesnė už Konfucijų. Joje re
ligija yra kaip metmenys au
dekle. 

Ta senoji Kynų religija ski
riasi ir nuo Konfucijaus* mok
slo ir nuo Buddizmo, prapli-
tusio Kynų žemėje. Senoji Ky
nų religija nežino daugelio die
vų, bet garbina vieną dangaus 
ir žemės Viešpatį, kurio val
džios turi klausyti ir imperato
rius. Tas Viešpats yra doros' 
sargas, nedarantis skirtumo 
tarp galingų ir silpnų, tarp 
turtingu ir vargšu. J i s 'vra vi-
sagalis savininkas viso kas 
yra. Šitos kilusios mintys 
apie Dievą yra išreikštos ne 
vien seniausioje kynų knygoje, 
bet ir kitoje maždaug 200 metų 
naujesnėje Ši—King. Tai-gi 
pirmutiniai kynų civilizacijos 
spinduliai buvo tikėjimi-
niai. Priėję prie kynų 
raštijos pradžios, randame jo
je religiją ir matome, kad ta 
yra senesnė už minėtosios tau-
tos literatūrą. 

Indija. 

Pabaigoje aštuoniolikto šimt
mečio ir devvnioliktame žmo-
— ^ — ^ — i • I • • — . — - - - • • — • ! I — I II • • — I • • • • • • ' • — •« 

mokyklų tuomi, jog iš studen
tų reikalauja ne vien protinio 
mokslo, bet budo auklėjimo. 
Budo auklėjimas seminarijoje 
skaitosi pirmutinis uždavinys. 
Budo auklėjime seminarija 
pavartoja daug ir gerų iš pri-
tyriino įgytų priemonių skais
tybės dvasiai sustiprinti. 
• Tai-gi parinkimas kunigys

tei vyrų su silpnesniais lyties 
gašlumais ir tam tikras semi
narijos auklėjimas padaro, kad 
kunigų nusikaltimai prieš 
skaistybę yra daugiau'negu 
dešimtį kartų retesni už vedu
siųjų vyrų nusikaltimus prieš, 
prisiegą. 

Eun. P% Bučys. 

nės buvo beminti ja, buk Indi
jos literatūra yra seniausia. 
Ta nuomonė galėjo laikytis, 
kol nebuvo žinių iš Kynų, 
Egipto įr Asyrijos raštijų. 
Dabar jau.diduma mokslinin
kų sako, kad pirmutiniai In
dijos raštai nėra senesni už 
1,500 metų prieš Kristų, kai
kurie net tvirtina, kad jie at
siradę apie 1,200 metus. 

Seniausi Indijos raštai yra 
penkios Vedų knygos.. Veda tautybės, neturintieji šviesos 

nei doros vadinasi l a u k i n i a i S r e i š k i a 11,oksJ*> tet . t a į f ^ 
nėję kalboje tat reiškia šventą 

knygą. Mat visos penkios se
niausios Indijoje knygos kal
ba vien apie dievus. Visas 
penkias knygas imant drauge 
aiškiai matytis stabmeldį j a, 
arba garbinimas daugelio die
vų. Tečiaus yra pavienių gies
mių, kurias beveik galėtų at
kartoti vieno tikro Dievo gar
bintojai. Iš kaikuriuš kalbos 
ypatybių spėjama, kad tos vie
nam Dievui tinkančios giesmės 
yra senesnės už kitas. 

(Daugiau bus). 

Kapitalas 
$200.000.00 

II 
Perviršius 

$25,000.00 

UNIVERSAL STATE BANK 
Yra tai Chicagos — — 

LietuviljfinansinisVerdunas 
BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

1,320,317.94 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) . . . . $16,754.95 
Rugpįiičio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661.63 
Liepos 2, 1918 600.079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 31, 1918 945,789.40 
Sausio 29, 1919 $1,020,090.87 

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

Lietuvių Valstijinis Bankas auka taip sparčiai delta, kad yra 
stiprus ir saugus banką* po aštriausiu valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užiiura ištikimu direktorių ir pasekmingu banko valdi
ninku, turinčiu platų Ir ilginei i n į patyrimą bankiniuose reikaluose. 

l'niversal State Buuke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsau
goti ir niekad negali luti, nes bankas turi gerą kapitalą ir per
viršį siekianti S225,OflU.uO, o su virš 400 šėrininkų savo turtu duo
da dfepozitoriaitis da didesni užtikrinimą — žodžiu sakant, Uni
versal State Bankas >ra tai "Lietuvių Finansinė Tvirtovė". 

Vniversal State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras Vtaroinko ir Subatos vakarais iki 8:80 
valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo asmeniškus 
bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir be jokio nuosto
lio, šiame banke kiekvieuas gali kalbėti savo prigimtoj kalboj be 
kitų tarpinuikystės. 

BANKO VALDYBĄ: 
JOSKPH J. KLIAK, PREZIDENTAS, 

WM. M. ANTON1SEN, VICE-PREZIDE$TAS, 
JOHN I: BAGDŽItNAS, VICE-PREZ. IR KASIERIIS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St, ?£! Chicago 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 \al. po pie
tų, Subatoj nuo 0 vai. ryto iki 12 pietų, L'taminko ir Subatos va
karais iki 8:30 valandai. 

NAUJIENA! 
LAK ERAS KIAUŠINIAMS DAŽYTI, penkios kitokios spalvos la

bai greitai džiūsta, nesišeria ir nesuteršta drabužių. Tiktai šitoj H-y.i-
galima gauti, nes čionais išdirbamą. 

Taip-pat turime geriausias perfuma,s, muilą ir seno k rajau- sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo mus fotografavimo opera ta, mokiname 
fotografisies. Taip-pat siunčiame per pačią. 

RED CROWN PHARMACY 
4552 S. Ashland A ve. 

: * — — * ~ 

Chicago, IU. 
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl Re pas mus? j 
* * ' B 

Tegul Kvorka padabina Jūsų f 
namą. Pas mus galima gauti | 
visokių naminių rakandų k. t.: 5 
ftakinrių. Pečių, Divonų, Siu- | 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viekai pas mos gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e . 

SlMPLfit UNIVERSAL ^ • * r t i AfhJjuid AY«., Chicago 
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NAUJA KOLEGIJA. 

Krikščioniu Kroliu Kolegija 
tuojau bus pradedama statyti 
arti St. Louis, Mo. Plotas že
mės, ld n keri u, nupirktas jau, 
kuris kainavo L̂'uO.OOO. 

SUDEGĖ COLUMBO VYČIU 
SVETAINĖ. 

Sausio (J d. Kurt Tlioiuas, 
K v., U/S'KICI;,'. (\y|umho Vyriu 
svetainė. 1> priežasties užšali
mo vandenio, visas hudmkas 
sude^v. \uosloliij padaryta 
suvirs linnu dnlieriu. 

KATALIKAI PIRMI IR PA 
SKUTINIAI PADĖJO 

GALVAS. 

KLEI1V BROS. 
HALSTED & 201h STS. 

Taupykite 

Mes turime Lietuvių 
pardavėjų kiekviena
me skyriuje. Reika
laukite jų. 

Bros, Stempas 
Mu.su stempos yra vertos $2.50 pinigais arba f 3.00 tavoru. 

(.Jaukite su kiekvienu pirkiniu ant 10c vertės. 

"SKSSSf 3,600 JEKUCIU 
už labai žemą kainą—69c 

Kitns didelis pirkinis moterims ir mergai
tėms labai gražių jekueių. Vienas didelis ry
tinis fabrikas pardavė mums visą savo stoe-
ka už labai žemą kainą. 

Pirmas ir paskutinis ofieie-
ris S. V. karėje, kurio pagul
dė galva- už Šią šalį, tai buvo 
katalikai. Pirmas - leitenan
tas NVilIiam T. Kitzsinians, iš 
Kansas iuie>1»> liko užmuštas 
rugsėjo i\ d., 1!M7, Prancūzi
joje. Pa>kutini> buvo — Tė
vas VVilliam Davitt, iš Holvo-
ke, Mass. liko užmuštas lapkr. 
11 d., 1!MS, tą dieną, kada ka
rė pasibaigė. 

50 Stiliy—Geras Materijolas 
Labai gražus ir pageidaujami mo
deliai. Materijolas yra labai ge
ras, balto lygaus voile ir kitokiu 
rusiu. -Vertės nuo $1.00 iki $1.50 

; ^ ; : 

KRYŽIUS MERGINOS 
KAMBARYJE. 

12.50 Plieninės Lovos 6.75 
2 celių stulpeliai, vemis 
niartin arba balto pališo, la-

i 
bai g r a ž u s . 

7.">«' išknluo, $1 f menes). 

!$18 Didelis Stalas $8.45 

Vienas cumgregacijalist u 
dvasiškis. I)r. .Tanios L. (Jor-
don, kalbėdamas \Vasbingto-
ne apie vieną Wasbingtono 
panelę ir j<»> gyvenimą, ragi
no, kad kiekviena panelė, gy
venanti svetur (ne pa> tėvus)! j 
turėtu <av<> kambaryje altorė
lį ir kryžių, taipo-iri paveiks-
Ir savo tėvu, Lincolno, Lee, 
Napoleono ir kitų didvyrių, iri į 
keliolika knygų. 

Stebėtina, kad nekatalikas 
dvasiški- kalba apie laikymą 
krvžio >avo kambaryje. 

i 
J Su d ide l iu r u n d i n u v i r šum. 
J t u r i n t i s storą koją. ge ro a ržuo-

lo. auks in io pal išo . 

T."><- iškalno. Si ' i mėnesį. 

I Apmainykite Savo Pianą ar Victrola 
ANT ŠITO GARSAUS 

K E R Z H E l M Pliyer Plano 
Mes paimsime jusu kalbamą
ją masiną, pianą ar vargo- > 
nus ir apmainysime atrokuo-
dami jums už tai. The K 
zheim Player Pianas 
nas setas, dabai 
tiktai 

I'il-

$485 
Ant Ii nu \ »i fšiitok«W*iti, 

IK- liuošim<*lo. 

: Klein Bros. Pianu Krautuvė 2027-29 So. Halsted St. 
_ — _ - _ _ - _ _ • 

ATSIVERTIMAS ANT KA
RĖS LAUKO. 

Kapel:ona> Belgijos kariuo
menėj kini. Monsaert'as pa-
sakoja, kaip ji> padavė kry-

*žiu niirštanėiam žydu rabinui. 
Kada kun. ir rabinas skubiai 
bėgiojo a^)ka>uo>e nuo vieno 
sužeistojo kareivio prie kito, 
pildydami savo priedermes, 
tuo tarpa rabinas liko sunkiai 
sužeistas. Vienas iš sveiku ka
reiviu, matydamas sužeistą ra
biną, norėjo suteikti jam pa-
gelbą, nunešdamas ji į ligon-
buti, bet minėtam kareiviui 
prisiartinus prie rabino, ne
laimingasis- maldavo, kad pa-

STATYTI NAMUS, YRA 
SVARBUS DALYKAS. 

Darbo Departamento rekon
strukcijos pienai suteikia A-
merikai turbūt daugiausiai 
progos išvystyti viešuosius 
darbus ir namu statymą. 

Tosios kampanijos tikslas 
padaryti didesnę ir geresnę A-
meriką. Xaimi statymo progra
mas, kaip departamento yra 
rengiamas, padės pereiti nuo 
karės ant ramybės pamatų, 
jis suteiks darbo daugeliui 
vyru, kurie bus atleisti iš ka
riuomenės ir karės darbu; ir 

s stovės, perversmems pras-
šatiktu jam tėvą Monsaert 'ą. i linkus, kaipo atmintis Amer-
Kiin., gavęs žinią, pasiskubino j < o s ^arbo ir veiklumo. Jis 
pagelbon, prisiartinęs atsi- ,.eik^ (\\^y} prįedelį prie ma-

teriįaliu viešinu turtu mūsų 
šalyse. 

Valstijos ir miestai raginami 
pradėti įvairius statymo dar
bus, kuriuos turėjo atidėti į 

klaupė prie sužeisto rabino, 
rabina> staigiai prabilo: "Tė
ve, paduok man kryžių". Kry
žius buvo jam įteiktas; dabar 
labina- prabilo šiais žodžiais: 

i 

"Tėve. aš dabar linksmas 
mirštu". Po šitų ištartų žo
džių, rabinas mirė. 

Po valandėlės, kada karei
viai dideliai- skaitliais krito 
sužeistais, tėvas, kun. Monsa
ert'as,laivu pašauktas prie ka
reivių del suraminimo. Vie
na.- anglų pulkininkas, žvilg
terėjęs aut kunigo, tarė: "Ma
tau vieną daiktą, tai yra kata 
lik u tikt'jimą, trokštu tapti 
kataliku". 

Taip pulkininkas atsivertė 
ir liko katalikas. 

viešųjų namų, ir paraginti pri
vačiu namu statymą. 

b k » «. 

Kekot strukeija turi Imti tik
roje to žodžio prasmėje. Dar
bo Departamentas mano, turi 
būti rekonstrukcija tos, kas 
yra pasenės ir atsilikęs nuo 
šių dienų reikalavimų ir sta
tyti naujus tautai reikalingus 
trobesius. 

Trukumas darbininkų per 
karę padarė tai, kad naujus 
trobesius statvti, išskyrus vai-
džios triobesius, buvo negali
ma ir amerikiečiai turėjo gy
venti ankštuose kambariuose. 
Be to, nustojus naujus namus 
statyti, senųjų randa pabran
go taip, kad daugely vietų ji 
pasidarė beveik žmonėms ne
prieinama. 

Tas namų statymo sutrukdy
mas tautos gerovei turi būti 
dabar atlygintas. Tai darant 
atsiras reikalas darbininkų ir 
užtikrins darbą vyrams, kurie 

t • i 
m z 

Mūsų Geriems Draugams Chicagos 
Vaikams ir Mergaitėms 

Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūtų gerai 
apsipažinę su mūsų Butter-Nut fioy, tas mažas vaikelis, kuris mus perstatė per ilgus laikus. 
Mes norime, kad jus jam padėtumėt pašvenčiant savo atliekamą laiką mums už kurį mes 
jums užmokėsime. Ko mes jus prašysime, tai lengvai padaromas dalykas tiktai reikia savo 
jį padaryti, o tuomi galite gauti vieną iš siūlomų sumų pinigų. . , 

Norint, kad daugiausia Chicagos vaikų ir mergaičių pasinaudotų šia proga ir imtų da-
lyvumą šiame darbe, mes nutarėme priimti sekantį plianą, kurį mes norime, kad jus atv-
džiai perskaitytumėt, kad paskui nebūtų nei jokių nesusipratimų, ir kad žinotumėt, kas yra 
reikalaujama nuo JŪSŲ ir ką MES darysime išnešdami ta plianą. 

Pirmiausia, MES norime žinoti, kiek jtsų apielinkėj yra žmonių, kurie perka MŪSŲ 
duoną ir piragus ir nuo ko jie perka. 

* 

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

Grocerninkas galės gauti tiek listų kiek jis norės. 

Jus turite labai atydžiai tuos listus išpildyti. 
Raštas turi būti aiškus ir adresai pilni ir teisingi. 
Informacijos kokias priduosite turi būti absoliutiškai tikros ir teisingos. 

Listai kurie nėra teisingi, negalės būti priimti, nes visi listai.bus sučekiuoti, del patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargus išpildant šituos listus, ir prisilaikykite 
priduotų instrukcijų, nes mes norime, kad jus gautumėt vieną iš šitų dovanų, kuriuos mes 
siūlome. 

štai kaip mes jums užmokėsime už jūsų darbą: 
Už 4 listus, kurie turės daugiausia vardų vartotojų mūsų duonos ar pirago $25.00. 
Už 20 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vardų vartotojų duonos ir pirago $10.00. 
Už 30 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vartotojų mūsų duonos ir pirago $5.00. 
Už 50 listų, kurie turės sekantį didžiausią vardų vartotojų mūsų duonos ir piragų $1.00. 

Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti šituos Įistus bus galima rasti ant listo kurį gausite 
nuo savo grocerninko, pas kurį perkate. 
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« SCHULZE COMPANY 
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KEPĖJAI i ' 

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

: 

(i; 
Ciceronis. 

"(athol ic Citizen"). 

šąli karei užėjus. Privatiniai! 
asmens raginami pradėti dar-' t m P ^ a r s i a i k*riavo, kad pa-
bą tuojaus. Vidutinis darbi-1****} P a s a u l * s a n ^ u d e m o " 
ninkas, Kuris turėjo nuolatinį j k r a t l J a i -
darbų per karę užtikro turi Reikalaujama daugiau, neg 
daugiau pinigų, neg pirmiau, baigti pradėtuosius trobesius. 
tai dabar ir laikas jam tuot Programas taip platus, kad į jį 

ws.s. 
VAR SAVTNGS STAMPS 

ISSUED We T H B 
UNITED STATES 
COVERHMENT 
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pinigus pavesti namų staty
mui. 

Trumpai sakant, namu sta
tymas yra svarbi datis raid
žios pienų ramybei. 

Tas darbas del karės toly 
atsilikęs nuo normalių laikų. 

Beveik kiekviename mieste 
ir miestelyj reikia naujų trobe
sių ; beveik kiekviename mieste 
reikia naujų namų. Amerikos 
žmonės gyveno ankštuose kam
bariuose. Jiems reikia daugiau 
oro, daugiau saulės šviesos, 
daugiau žalių lauki], daugiau 
gamtiškos laisvės. 

Yra rengiami sumanymai, 
kad nurodyti reikalingumą to
kių n&Tuų, pradėti darbą prie 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tos, stenografijos, typewrittng, pirk-
lybos, teisiu, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pollti-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. HaLsted St.. Chtcago, 111. 

BARGENAS. 

i neina statymas visų trobesių, 
kokie tik kur reikalingi, .vedi
mas viešųjų darbų, statymas, 
viešųjų triobėsių, ir užvis la
biau statymas namų. 

Čia kaip ir karės ^vedime 
reikalinga vienybė. Tauta turi 
susivienyti, remiant programą, 
kuris patenkins jų didžiausius, 
reikalavimus ir tuo paėiu su
mažins sunkenybės pereinant 
iš karės į normalę šalies orga
nizaciją. 

Valdžios noras yra išlaikyti 
industriją gerame stovyje. Jei 
kiekvienas pilietis rems t^ sta
tymo kampaniją, Darbo De
partamentas tiki, pasiseks visi 
sumanymai. 

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių išmokesčių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot's. 
Gera vieta del auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullman ir West 
Pullman. 

Del platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu: 

F. M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Ave., 

Roselande 
Telefonas Pullman 439. 

{ » * • » » » » • » » • • • • • » » • » • » • • » » » » • 

_ h Afi, ADOMAS A. KARALAU6KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Saįutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatdna, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirtjt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju. Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAU INSTITUTION J . Ba l t rams , Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Cnieago, III. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

VAN S1PMA BROS, 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optikai 

Pilname pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai ir auksi

niai daiktai 

11110 MICHIGAN AVEKUE 
ROSEuAND, I L L . 

Visokia pataisymai p u B IS sptcljallskuaus 

MUI DYKAI. 
Prisiusk 20c. dabar 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Juaij akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia. Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums gerinusių 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashanld Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš P l a t f o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

6 0 D I E N U I Š B A N D Y - Meskite netikusias gyduoles! Jeigu tu
rite dusulį, reumatizmą, neuralgiją, parali-
žių, nerviškumą, slogos, bronchito, silpnu
mo pečių, silpnumą, užkietėjimo ir daugy
bes kitų ligų, arba skausmą bile kur. P r i -
siųskite 20c. del vyriško diržo arba SOc. 
del moteriško diržo, idant pagelbėti užmo
kėti prisiuntimo kastus. Į keletą valandų 
mano stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. 
Užmokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkįte 
tftojaus 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 $3.98. Nereikia laukti, pilnas užga-
nėdinimas. Adresuokite: 

A. P . OWEN8, Ih'pt. 45 E. 
152 W. 14 Street. New Torte. 

T A U T I E Č 1 A I ! | -

Šiuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Graodžio-Dec. 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbame 
siutas, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai
tėms jįr 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 užganėdinti 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Ave., Kampas 17-tos Gatvės Ghicago, HL 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" 

file:///uosloliij
http://Mu.su
file:///Vasbingto-
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Milžiniškas Balius su Programų 
Paminėjimui 10 Metų Sukaktuvių 

RENGIA 

Lietuvių Politiškas ir Pašelpos Kliufeas 

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 2 D., 1919 M. 

• Pilsen Auditorium Svetainėj 
-

1655-59 Blue Island A ve. ir 18-tos 
• 

Durjs atsidarys 3 vai. po pietų 
-

Programas prasi es 4:30 po pietį) 
* 

Minėtas kliubajs. rengia ^ieną iš geriausių pasil inksminimų Chicagiečiams. 'Bus puikus p rogramas 
dainuos Birutės Choras ir atskiras vyrų Choras, po S, Šimkaus vadovystė. Taipgi bus ir daugiau pa-
vienų geriausių solistų Panelė Marijona E. Rakauskai tė , P . Stogis ir Viktor ia Volterai te , Bromslava 
Butnerai tė paskambins pianu. Toliaus bus juokingių eilių i r monologų. Po programo bus labai pui
kus pasilinksminimas Su Grand March ir sų kitokiais įvairiais l ietuviškais šokiais. K ^ ® 0 1 * V ^ Š i o 
si lankyti . L I E T . P O L I T I K O S IE PA8BLPOS KLIUBAS. 
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K I E K IŠLEIDŽIA K E L I Ų 
TAISYMUI. 

Žemdirbystės depar tamento 

Mr. Andrevv Biro. 4834 Prairie 
Avė. 

.Al. \Villi Bonhoff, 63 W. Bur-
ton Plaee. X. K., or Restaurant 

, . , .... , - i ' L a Salio" Madison St. 
ekspertai apskaitliuo.ja kati • -.,.-,,- • > 1 0 0 ^ 
v. . . , v, . Mv. \\ įlham Bremer, 43b St. 
šiais metais bus išleista apie j j . i m , s J>Į.U. , 
$300,000.000 keliu taisymui. į' ' M|.S

 Kdd \* ) e 8 s a u „ , 233 S. Mar-
Apie pusę tos sumos išeis t kt,t S t 

darbininkams. M,., p o t o r Ferko, Î 4(> Howo St. 
Tri jų šimtų milijonų dolierių | Alis. Kily Flcischaucr. 7^1 Gar-

neužteks pataisymui tų kelių, j t i e U l Boulevard. 
kuriuos reikėjo taisyti laikei M r J a n o s ( l c i u ' s i- 9 2 6 B- 9 l s t 

karės , nes ramiaisiais laikais . , v o t -
u i- i 4.-- -»i i • M»'- M»x ( ' U rust. 732 Diver-
feuv, \ alstijos išleisdavo neto- 1% , ». J . . sev Park\vov. U tos sumos kas metai, o per • .T 

1 Mr. Anton Hamm. 1209 N. 
karę daug vietose tas da rbas ' j , s t 
buvo sutrukdytas . M i s s KutheHarders. 4815 Kilis 

Žemdirbystės departamento Ave. 
viršininkų prirengtos skait Mr. Pairi Hennes, .">342 \Vinth-
mens nurodo kiek skiriama | ,,0P -xvt'-
keliams sekančiose valstijose Ml* , l a n s Hmkel 

3918 \V. 
(iivnshau S). 

M r. \Villiam Koch, Snell Hali. 
l'iii\ rrsity of Chicago, 

M r. Krank Konsil. 1418 So. 
I'hmmco A ve. 

Mrs. Mary Peekler. 2826 W. 40 
St. 

M r. Maz. Reichenback, 328 So. 

Maine, $1,500,000: Kliede Is 
land, $90,000; Conneetieiit. 
$4,000,000; New York, $1L\-
000,000: Xe\v l lampshire , $17f\ 
000; Kentucky, $1,500,(KH): A-
labama, $1,000.000: v\ est Yir-
ginia, $10,000,000: Illinois, $9.-
000,000; loua , $15,574,000: :

 r l a r k s t 

Louisiana, $4,674,000: Texas, . Mr. Julius Sirauss. 10-18 W. 
$20,000,000: Nebraska, $1.- ! Austi n Ave. 
667,089; North Dakota. $3.1 HM),-1 Mr. Mi.-ahael Szwab. 1826 \V. 
000; Wyomiiig $(553,O0O: C'olo-IlTth Si. 
rado, $3,900,000; Calit'ornia,; M l \ P a u l Tll<-,k- 19;J;{ G i a ( H ' 8 L 

§20,000,000; Arizona, $9,(KH),-i M r s M i c h a e l Ariinuvitz, 1926 
000; Nevada, $1,148,S49; Ma-! lh"nhMx B l v d -
ho, $1,000,000. M r K o W r t B a ™ ^ k < 3 1 1 7 S()-

I M I I S t i l t e S l -
.New dersev, Marvland ir ,. ... , u ,w.77 

Mr. Mginuud Beuger, 4837 
Montana, manoma, išleis ant p r a į r į0 Ave. 
keliu didele suma pmmu šiniet. — ^ ^ - — — ^ ^ — ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ : ^ ^ ^ 

Mr. Davė Braun, ,34-49-51 
Greentown Ave. 

M r. Hairy Davis, c-o Boyle 
Wool Co., Tenth St., Majestie 
Theatre Bldg. 

M r. Wm. Ueistung, 1219 Deąr-
born Ave. 
j Mr. Josel* Deutyeh, 2000 Austin 
Ave. 

Mr. Sani Deutseh, 1510 Harri-
son St. 

Mr. Fritz Dotzel, 1130 N. Cali-
fornia Ave. 

FARMAS PARDUODAME 
Apielinkėj miesto Scottville, Mich. 

didžiausioj ir Rrriausioj 1-ietuvių l 'ki- I 
ninku Kolonijoj Amerikoj, kuria mes : 
apgyvenome su 438 lietuviais ukinin- . 
kais, kurio turi 3 ūkiškas draugijas, j 
turi kunigi) ir lietuviškas kapines. 
Mes turime toj puikioj kolonijoj dau
gel gerų pigių, ūkių ant paruavirttc, 
kurių laukai ligųs su daug upelių ir 
žuvingų ežerų. Iveliai žviravoti, lie
tuviškais ūkininkais apgyventi. Že
mė molis su juodžemiu ir smielfce-
niiu, maišyta, derlingiausia del v4-
*okių javų, daržovių, sodų, pievų >» 
ganyklų. Anglai farmeriai kraustos 
laukan iš mūsų lietuvių kolonijos pu-
vezdami savo puikias ūkės mums, 
kurias mes apgyvendiname lietuviais 
ūkininkais. Mes tur ime daug gerų ir 
pigių ukių^ant pardaviuvo. Mažų ir 
didelių su budinka^s, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesėių gy
vulius, padarus, mašinas ir ukes. ir* 
mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
venti, ir.es prigelbėsime ir pamokin
sime kaip >4 reikia apdirbti ir duo
dame rodą k«kių būdu iš ūkės diau-
giausia padaryti pelno. Neklauskit* 
nei vienas, nepirkite niekur ūkės kaip 
tik pas mus, mes tavę. apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininkų, kur tave 
ir tavo šeimyną bus amžinas links
mus ir geras gyvenimas. Kurie per
ka farmą tiems gelžkelio kaštus su-
firrąžmanre, kurie prisius lietuvius kos-
tumerius ūkių pirkti už kožną duo
sime po |25 dovanų. Prįsiųkite už 
6 centus štampų, gausite ūkių Ka-
taiiogą ir Kolonijos žemlapį. Adresas: 

A. KIEDIS &. CO. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich. 

SENAS RECEPTAS. 
Mes nesame visi vienokiais. 

Nekurie iš mūsų esam palai
minti stiprių sudėjimu, gi kiti 
visai kitaip. Je igu žmogus 
jaučiasi gerai , ta i visas jo tur
tas ir geriausia laikytis senojo 
recepto: Laikykite savo vidu
rius išvalytus! Viduriai ta i 
pastovumas sveikatos, i r kaip 
tik j ie y r a išvalyti, tuomet vi
si nesmagumai prapuola. Skai
tykite šitą laišką, kuris jums 
paaiškins Shiner, Texas, Dec. 
31, 1918. Mano žmona sirgo 
per 4 metus. J į mėgino viso
kius vaistus, bet buvo be jokių 
rezultatų, pakol nepradėjo 
vartot i Tr iners American E-
lixir of Bi t ter Wine, kur is y r a 
pirmutinis vais tas mūsų name. 
F rank D o r n a k , \ Imkite šitą 
vaistą del savo sveikatos, vi
sose vaistinyčiose pars iduoda 
po $1.10. Ta ip pa t pirkite Tr i -
ue r ' s Liniment šiadieną — ry
toj gali būti jums reikal ingas! 
(ioriausias vaistas nuo išsisu
kimo, neuralgjos reumatizmo, 
lumbago, suputimų ir tt. Vais
tinyčiose 35c ir ()5c, per pactą 
45c ir 75c. . Joseph Tr iner 
Company, 1333-43 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. (Apg.) 
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ATMINČIAI VARPAI 
McShanne Bell Foundry Co. 

Baltimore. Md.. I . S. A. 
IlllIUIIlHHIIMflIlIlIlIlIlIlIlIlllIlIlIliMtlIlI 

LAIVYNO BORDAS PALIUO 
SUOJA VISUS REKVIZUO
T U S LAIVUS, IŠSKIRIANT 
TUOS, K U R I E T E B Ė R A 
VARTOJAMI K A R Ė S REI

KALAMS. 

Suv. Valstijų Laivyno Bor-
da's per savo operacijų skyrių 
praneša, kad paliuosuojami 
iš rekvizicijos visi amerikieti ii 

privatiški laivai, išskyriant 
tuos, kurie dabar vartojami 
karės departamentui arba ki
tiems valdžios reikalams. Tn 
nepaliuosuojamųjų vieton sa
vininkams leidžiama naudotis; 
Laivyno Bordui prigulinčiais 
laivais toliios pat Įtalpos, j 
kaip ir jų nepaliuosuotieji lai-1 
vai. J iems leidžiama naudotis Į 
tais laivais savo paėių lėšomis, i 

John H. Rosseter. Operaci-j 
jų skyriaus direktorius savoj 
telegramoje į Įvairią miestui 
Laivyno Bordo atstovus Įsa-Į 
kė, kad laivai butų paliuo^uo- j 
jaim" tuojau, kaip tik jie su-
grįž iš savo kelionės į Suv. j 
Valstijų uostus. 

IŠ A M E R I K O S RAUDONO-' 
J O KRYŽIAUS. I 

Amerikos Raudonojo K ryžaus 
(Jhicagos skyrius: Room 511, 58 E. 
Wa»hingtou St. turi laišką, ra-j 
šytų is Vokietijos šitiems Chiea-
goe gyventojams, palikusiems gi
mines po Vokiečiu ar Anglijos 
valdžia. Knisa negalėjo surasti 
adresantu. dėlto Raudonasis Kry-j 
žius kviečia juos pačius per laik
raščius,' kad ateiti] virs minėtu 
adresu ir atsiimtą savo laiškus, 

Mr. Emil Oblatt, 200 Federal 
S t , Youngstowii. O. 

Mrs.Albert Beehlen, Uak Lawii, 
Illinois. 

Teisybe Apie 
Mėsos Kainas 

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

Tas yra teisybė. Bet tSi tik už dalis tos 
mėsos tokią kainą moki. Kuomet Armour 
and Company per kialę jie užmoka 17% už 
svarą už gyvą taip kaip ji stovi garde, i š 
duotas raportas sausio 20) reiškia už vi-
s?ą gyvuli, po 17įAc už svarą mėsos, kaulus, 
Šerius, vidurius — net ir už purvą, kuri.s 
ant šonų apiipęs. Išeinu 231 už savrą a t -
rokuojant susi ta rauk imą ir ' darbą. 

Tiktai apsižiūrėkite kaip parsiduoda da
lys to gyvulio wsolesaie p a užmušimui, kuo
met mėsa yra atsj^irta ir sutaisoma. 

Kojos už kurias me» užmokėjome po 
17% e už svarą parsiduoda po 6c svaras, 
nugarkaulis ir kaklo (neck) kaulelai parsi
duoda po o%c, ausis kurios mums kaina-
\o 15% e už svarą a tneša 7e, kepenys at
neša 3 % kiaules smegenys ir kulšys po 
S \\c už svarą, kiauiės galva be liežuvio po 
iOc. svaras; o su liežuviu po 10 %c, snu
kis po 8, o inkstai po 8c u ž t v a r ą . 

Sausio 20 priduotas kainu listas turėjo 
suvirft trisdešimts septynias dalis kiaulieios 
iš kurių penkiolika atneša mažiau už sva

rą negu buvo mokama už g>vą kaiule ne-
daėųus kiek kainavo ištoisimas ir išsiun
timas. 

Tokiu pat būdu ir su avimis yra apsi
dirbama. ' 

Ant valgomos dalios jautienos nėra nei 
jokio uždarbio, 1000 svarų bullock, kainuo-
jan no $160 iki $180. Tiktai apie 650 
svarų yra valgoma mėsa, ir šita, parsiduo
da nuo $125 iki $145. 

Taigi Armour and Company turi labai 
mažai pelno kuomet dar i>riaiskaitliuo.ia 
užmušimas, aptaisimas, atšaldymas ir iš
siuntinėjimas. 

Uždarbiai yra padaromi per išdirbinėjimą 
produktų tų dalių gyvulio, kurie tiktai per 
paskutinius metus nesuvartojamos ar išme
tamos. Peretiais metais mes ant savo biz
nio iktai uždirbome l;8c. ant dolierio ant 
visų išpardavimų. Produktai papigina mė
sa sunaudotojui ir daugiau atllgintl išdir-
•bėjui. Jų išdirbimas yra tai resul tatas 
įdėjimo savo uždirbtų pinigų padaryti ši
tą mokslišką išslplėtojimą ir budavojimas 
jeuis reikalingų turgaviečių. 

-

A R M O U R ^ C O N P A I H Y 
Neparduokite Savo Laisvės Paskolas 

Jie Yra Geriausias Investmentas Visom Pasaulyj 

LAIKYKITE PINIGUS TVIRTAME 
, ' - = 

Išbandytame Valstybiniame Banke 
ANTTBRIOGE^ORrO 

Central JHanufacturing District Bank 
, A STATE BANK 

1112 W. 351h St., [3 blokai nuo Halsted galv ] Chicago, IH. 
kuriame SUV. VALSTIJŲ VALDŽIA laiko pinigus 

TURTAS $5,000,000,00 

• 

\ 

Wm. N. Jarnagin 
Prezidentas. 

H. E. Poronto 
Vice-Prezid. 

John W. Gorby 
Vice-Prezid. 

S. L. Fabijonas 
Liet. Skir. Vedėjas. 

Frank L. Webb 
Kasininkas. 
J. R. Rolley 

Pag-Kasininka. 
F. C. Hoebel 

Pag-Kasininka. 
A. Petraitis 

Real Estate ir Insuran
ce Skir. Vedėjas. 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bijojo laikyti savo pinigus an t knygutes 
banke kavojo tankiai labai nesaugiose vietose. Tuorai trotijo procentus ir buvo pavojuje prarast i 

pinigus. 
K A R E PASIBAIGĖ. 

Pradėki te dėti a rba perkelkite savo pinigus j šią visiškai saugia valstybino Banką. Moka 3 pro
centą. Pinigus ( suma) išmokama a n t pareikalavimo. Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpe
stingą atlikimą dalykų. * \ 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. Subatoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 
VAKARAIS: Sercdomis ir Subatomis nuo 6 iki g valandai. 

fib S ~ £ 3E 
•*mm~~*** 

niDŽHUlSU ĮIETUVISM KRAUTUVE f , W i » t 

PH \ ) I L OUBBN KONCERTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mlisij krautuvė—viena iš didžiausių Chicago;e 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip nągausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHEAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

ėmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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i r. K •t Depozitoriacis Pranf 
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Mūsų Taupymo Skyriuj, Vaults ir Foreign Excnange sî rriuose bus atdari da
bar nuo 9 išryto iki 9 vakare. 

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

Tikimėsi, kad mus' klijentai pasinaudos sumainysiu banko valandų ir ateis at
likti savo reikalus dieną. s 

. 

Mušu Turtas Yra Suvirs DEŠIMTS MILIJONU DOLERIU 
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STOCK 
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ASHLAND AVENUE, Kampas 47 - tos Gatves 
Didžiausia Valstijine Banką už Vidurmiesčio 
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Šimtadienis vasario 1 1919 
s. D R A U G A S S 
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n "Palocios Ežero Dugne" nm g g m : 

• • LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPOS 
— — • — — — — — — i — — — ^ M ^ » — ^ — J ^ — . ^ n — ^ ^ — — p ^ ^ — 

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

g 
• • B Visiems yra labai įdomių sužinoti kaip lietuviai gyveno apie 500 metų atgal, nors mes skaitome kningas S 
1 ! % bet ne taip aišku kaip kad matysite perstatymą kuriame los geriausi art is tai . Veikimas atsibuna M 

I baigiantes 14 šimtmečiui baltam dvare and ežero kranto. H 
5 t • 

= Lošimas prasidės lygiai 6 vai., taigi nesivelikite nes gailesites. Po perstatymui šokiai. I i 

Nuoširdžiai visus kviečia. u 

• LIET. VYČIŲ 13 KUOPA. S 
iKIEHIIiEEBHEOIIH^^ 

į> • — — • ! » » » » » » » ! • • • • ! i m m m m m m m m m m m m m m M 

Lietuviai Amerikoje. 
- H 

W E S T PULLMAN, ILL. 

\Vestpullmaniečiai rūpinasi 
ne tik savo parapijos reika
lais, bet ir Tautos Fondu. 
\ o r> jiems buvo skirta tik
tai vienas siuitas aukoti del 
tanios reikalu, bet atėjus L;.'s 
vės Savaitei jie vienu vakari 
Miaukojo l.'Jll dol. \Vestpull-
manieėiai, reiškia, daugiau ne 
uu t r \ l ika svkiu siiaukavc, 
daugiau jiems paskirtos sumos 
Yi>i džiaugiasi tokiomis pasek 
mėmis ir buvo manyta, kad to 
jau ir užteks, bet geraširdžiu 
visad ats iranda, š ta i Kaz 
Andreikis dar paklojo 2~) dol. 
ir Petrą.- Baldauskas 10 dol. 
\'i>o \vestpullmanieėiai iki Šio 
laiko suaukavo $i:j-ki.OO. (!:>.• 
b*' jiems už tai. 

Kun. J . Paškauskas . 

CICERO, ILL. 

Ne vienas lietuvis ir lietu
vaitė nusišluostė ašaras , gir
dėdami tuos karštus žodžius 
iš lupu ju gero tėvo. Padarė 
colektą del apmokėjimo para
pijos skolų. Pa tsa i aukojo 
M dol. ir visi parapijonai gau

siai aukojo: Surinkta apie 
KiO dol., jei ne daugiaus. 

Sioux City o Juozukas. 

OMAHA, NEBR. 

Mėnesinė peržvalga. 
Sausio 5 d. šv . Cecilijos ka-

.'droje buvo pašventinimas 

Vyčių balius. 

•fiKii \ it l ine 1.. Vvėiu i I i -
kuopa pa rodė viešai savo 

jau p radeda 

manėme kad pamažu prieis 
prie tautinio susiprat imo ir 
paliks tikromis lietuvaitėmis. 

Štai sausio 26 d. bažnvti--
nėję svetainėje šita draugija 
surengė vakarę . Čia tai tikrai 
tikėjomės lietuviškumo. Iš 
pradžių jaunimas, kaip papra
stai, linksmai šoko. Prasidė
jo programas. Vakaro vedė
ja, p-lė Pet. Spranai tė , p rane
šinėjo programa lietuviškai. 
P rogramas susidėjo iš dainų, 
pijano solo ir duetų. Bet 
vėl nustebome. Visas progra
mas buvo angliškas. Buvau 
prade J nanyti, kad esu kur 
ta rp svetimtaučių. Bet išeina 
vakaro vedėja, paaiškina lie
tuviškai. Pasisuku į viena ir 
kita pusę, matau, kad kiti 
lietuviai ir-gi neužsiganėdine. 

PUIKUS BALIUS-
Dr-stis Nekalto Prasid. k Marijos P, Pantį ir Moterų 

Atsibus 
SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 1 ,1919 

Antano /Ylaženio Svet. 3834 South Kedzie Ave 
Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 15c Ypatai 

Visi Drightonparkiečiai ir apiel inkės lietuviai atsi lankykite j šj 
puiki] balių, kur Kalėsite smagiai laiką praleisti, gerai pasišokti, ir 
page l tą suteikti savo tėvynei Lietuvai, nes visas pelnas skiriamas 
Tautos Fondui. 

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

lUIlIlIlIlIlIlIlIUIllHIIIIIIIIIIIIIUIIIItlIliim 
I JOSEPH 0. W0L0N f 

Lietuvis Advokatas 
B 29 SO. LA SAULE STREET J 
U Gyvenimo Tel. Humboldt 97 i 
s vakarais 2911 W. 2«nd Street * 

Tel. Rockw«U 4989 " 
.: CHICAGO, ILL. | 
TisiiifliHitiifUiiiiCfiiitiitlittfliiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Drorar 7941 i 
i 

Dr<rC.Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAfi 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak 
Nedėl iomis pagal sutarimą 
Nedėl iomls pagal sutarimą 

4711 SO. ASHLAND ATEMl'B 
arti 47-tos Gatve*. 

ATONIC 
•i«l:Mtlll;staMSEM;iHP.M • 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E ATO
NIC. Prašal ina Tisus nesmagumus 
suvirškinimo; o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiek orius. 

:*< 
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arnvstos vėliavų (Nerviet 
Klau). Iškilnus su procesija! Kodėl lietuviams, lietuvių vi« 
»ra>i(i»''jo .'J vai., kuriose dalv- toje nei dalies lietuviško pro
tavo !>() parapijų, tarp jų ir gramo nepąrengė. Sako, to 
lietuvių šv . Antano parapija. I dar šita svetainė nėra nia-

<v*iusi. l'o poros lietuvišku 

darbai-;, 
• mviiįrinuts luiliau> 

ta j 
wi!;in»ą. Daltar 
pa>irod\ t i. Pi n na 
tai lm> ju 
įh-.iHioj*-, vakario *_' »l., šv . 
Ant-uin pataį*. s\'i'tainėji'.K'a1' 
\<-liau> žada pastatėl i sceii'.; 
je veikalą " V a l k a t a " . V«*ik-
Įiiniib eina ant naudos. 

Dums iškis. 

MICHIGAN CITY, IND. . 
Nauju Metu dienoje pas Kd-

vanlą Susui at>il>uvo jų ma
žo sūnelio krikštynos, kuriam 
prie krikšto buvo duotas Nar
dą- Alfonsas. Krikštynosna 
>udrinko gražus būrelis sve-
«'•;:. kurie užkandžiaudami 
'linksmini šnekučiavosi apie 
visokius reikalus. Besikalbant 
apie Lietuvos rcikalu> visi nu
tarė >udėfi auka Lietuvos lai-
>\vs reikalams. Aukojo A. ir 
P. Šūsniai 2 dol., M. ir T. La
šai 2 dol., S. ir A. (dinskiai J 
dol., K. ir \ ' . Šūsniai L' dol. ;i 
Alfonsas Susnis (kūdikis) 1 
dol. Viso !) dol. 

Pinigai tapo pasiųs! i 
"DraiiLio" redakcijai. kad 
p«Tsiųstų Tauto- Koiulun. 

M. Lašas. 
Nuo red.: Pinigus, !* dol. 

gavome, kmiuos siih.u prašy
mo pasiuntėmi' Tautos Fon
dam 

Pai;al parėdymą J o Augšto-
ios Malonybės Arkivyskupo 

J. J . Ilartt , tapo atkeltas iš 
Sioux City gerb. kun. Oleehna-
\ ieius. Pribuvęs, apart dva
riškų reikalų, tuojaus ėmės už 

pranešimų, žmonės vėl pradėjo 
šokti, kad užmiršti tą nemalo
numą. Nenustojame dar vil
ties. Tikimės, kad kaip nors 
tėvvuainiškunms prasimuš i 
visu tu nariu širdis ir dirbs 

tai, sutvėrimo vaikų draugijė
lės ir Šv. Cecilijos choro. 

Sausio II) d. parapijinėj sve
tainėj atsibuvo parapijos me
tinis susirinkimas. Susirin
kime iš atskaitos ir kitų pra
nešimų paaiškėjo, kad parapi
jos reikalai yra gerame sto-

rganizatyviško darbo, kaip j o s naudingą darbą mūsų nu
mylėtai tėvynei. 

Tėvynainis. 
Grįžta Jaunimas . 

Praėjo šiai kolonijai liūdesio 
laikai, kuomet turėdavo išly-
dėt savo veikėjus į Suv. Val-
*tjų kariuomene, nežinant ką 
.jiems likimas gali lemti. Da
bar jie grįžta. Džiaugiasi vi
si. Ypatingai pradžiugo mu-

Po pamaldų šv . Antano p a - | s l l kolonijos katalikai, labiau-
rapijos svetainėj sausio 26 d. j s į a į jaunimas, kuomet iš karei-
sugrįžes iš Prancūzijos Suv. j v j j 0 i S įr t a i iš Prancūzijos, su^ 
Valstijų kai)elionas, buvęg p e r ! g l . į ž 0 donas Zalaginaš. J i s 
S metus vietos lietuvių parapi- j u U vo t ikras veikėjas. Visuo-
jos klebonas, gerb. kun. .1. Jo- s e idėjinėse organizacijo. v 
naitis rodė nekuriuos iš ihušioi voįkdavx). Visi tikimės, kad 
lauko parvežtus daigtus, ka ip | W . ) :r l i a u j o p r a c ^ g yAM b a ž . 
tai: kulkosvaidžio diržą, nuo; : • , n u s u 

gazų apsisaugoti maską, vo- . l l l g a d a r b f t / 
kišką kardą, peilį ir t t . 

PUIKUS BALIUS 
Parengtas 

Lietuvos Vyčių 14-tos Kuopos 

Ned., Vasario-Feb. 2d. 1919 
Sv. Antano Parapijos Svetainėje 

kampas 49tti et. ir 15-tos gatvės Cicero, III. 

Prasidės: 5 vai, vak. Įžanga: 25c Ypalai. 
Muzika Pr. Rupšio 

• i I I ..i 

gertai Afl« I.. Vy*M>j Kuopa buvo surenfcua kpkl pasilInkKniihinn).. 
Taiffi iŠ r>o<ilK«) poilsio rengia puikų bulių tru skrajojančia krasa ir 
kitais pjLinurKinlinais. Kviečia visu jaunini.} ir senesniuosius links
mai ir tinkamiu laika praleisti. 

Visus kviečiu I.. V V č I t M K l O i ' A . 

i^=SC — 

Df. LEUNARD C B0RLAN6 
Gydytojos ir Chirurgas 

2 0 t SO. STATE STR. 
Kampas Adams gatvės. 

Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčlomis nuo 1 iki 7 vak. 

Kedėliomis nuo 10 iki 12 Ii ryto. 
= 

Telefonas Pul lmau 66 
DR. W. A. MAJOB 

GYDYTOJAS I R 
C U U l t H G A S 

Ofisas 1171» Michtgau Avt». 
Adynos 8:30 iki 0 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis nuo 10 

iki 11 išryto. 

Telefonas Boulevard 71711 
I DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS, 
IR 

CHIRURGAS 
a.Hi& South Holsted GatT* 

CflICAGO, I l i i . 

• • • • • 

— -

Paleškau savo totos Barboros Auk-
sonkes . ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubcrn. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. AuSbikavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu a t 
sišaukti sekančių adresų. -

Ona Gedmintalte 
po vyrui Dlmsklena 

460* 8. Wells Str. Chicago, m . 

Vargonininkas mokantys chorą ve
sti bažnyčioj, lietuviškai, jeigu kam 
reikalingas meldžiu atsišaukti: 

DR. J. KŪLIS 
LUOTU VIS GYDYTOJA* 

CHIRURGAS, 

H M So. "rrirtrl lt., 
m. 

IR 

Povylas Bakevičia, 
tėvynei nau-! P» O. BOX SI, westviiie, m. 

Raseinietis. 

Toje pačioje dienoje atsibu
vo Tautos Fondo 11b' skyriaus TIKRAS BARGENAS! 

I Parsiduoda ant lengvo išmokėj imo 
s u s i r i n k i m a s , k l i n a m e t » J N ' i - a m a s 2-jų ausš tų po 5 - i r 5 kam-
nutarta Kalėdinio Laisvės ' 
Fondo aukas išsųsti [ Centrą. 

S I 0 U X CITY, I0WA. 

s \ . Kal imiem na/.uyrioj* 
vė! viskas nuliūdo, n-s nete
kom u«u*o dvasiško vadovo ir 
yvro tėvvnainio, kokiu Imvo 
u-erfj. kun..i.()lecliiiavu'ius. P<*»-

tn t rumpa laika laimi pasidar-
l>avo del tėvynės ir ba/.nyėios 
labo. Turbūt niekados Sioux 
City l ietiniai nesuaukos tiek 
ant tėvvnės aukuro aukų, kiek 
suaukojo per ]>asHlarbaN'im^ 
gerb. kun. .J. Olechnaviėiaus. 
Atsisveikindamas visiems patą 
rė ir prašė niekad nesigailėti 
aukų bažnyčios ir tėvynės nau
dai. 

Sausio _8 d. pinigai, $164-
7o, tapo išsiųsti i Centrą.' Gal 
nek u rietus iš rody s, kad mes 
peniiažai suaukojome. Bet 
kurie ]>ažista vietos aplinky-
bes, neprimės omahieeiams 
šykštumo, nes mes neturėjome 
nei kalbėtoji], nei inteligentų, 
nei lietuvio kunigo per tą lai
ką. 

* I. P . 

nv.nty. Kaina tik $1700.00, reikia 
įmokėti $800.00 l ikusius ant lengvų 
išmokeAčių. Namus randasi ant Brkl-
geporto lietuvitj apielinkėje ant U-
nion Ave. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS A- CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III. 

Noriu išmainyti geru murini namu, 
ant loto. N a " as y-ra unt 2-Jų pu-
gyveniir \ po .r 6 kumburiųs. Ku
rie turite lotu ir norėtumėte išmainy
ti unt numo kreipkitės pas 

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St„ Chicago, 111. 

CICERO, ILL. 

Mergaitės ir vakaras. 
J a u nuo kiek laiko yra ėio-

nai susitvėrusi Nekalto Pras . 
I'aneli-s Švenė. (Ir-ja, prie ku
rios priklauso vien mergaitės. 
Tar gražus rinkinys jaunimo. 
Visi džiaugiamės, kada jos or
ganizavosi. Sakėme, sula^įkys 
jos tą žiedą iiuisą tautos nuo 
ištautėjimo. Bet štai jos mus 
nustebino. Susirinkimus savo 
laiko angliškoje kalboje. Nu
stebome ir tįek to. B»t vi*-gį 

Parsiduoda gera farma 200 akerių 
6-Šių kambarių varnas, maSinos gy
vuliai ir kiti reikalingi daiktai. Far
ma randasi Wisconsino valstijoje. 
Tikietas nuo Chicagos apie $8.00, ga
lima nupirkti su mažu jmokėjimu ar
ba išmainysiu ant namo, atsišaukite 
pas 

A. GRIGAS & CO., 
;' . l l l So. Halsted M . . Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

Ant pardavimo naujas mūrinis nu-, 
mas (> pagyvenimų, Šviesus iš visų 
pusių, už labui pigių kainą. l'rie-
?ustis parduvimo, savininkas išva
žiuoja ant ūkės. Atsišaukite tuojaus: 

. IOSr. i* i i D A Y N E I J I S , 
:i$?>4 Kmerald Ave., Chicago, 111. 

BAKGKNAS. 

Parsiduoda labai pigiai medinis na
mus su penkiais kambariais ir šešiais 
lotais. N a m a s randasi naujoj l ietu
vių kolioaijoj Morgan Purk, arti Ro-
seland ir West Pul lman. AtsišuukU 
te tuojaus: 

1 S. P . TANIS, 
12&S Mc«t 111- th P t e e e , Chicago, Hl . 

LIETUVIŠKAS IŠRA-
^ DEJAS. ' 

* * 
š iuomi vardu išdavėme saujai 

jknygutę del išradėjų, sulaikanti | 
,20 paveikslų ir iliustracijų, vi-
'sokių išradėjų ir išradimų. s u | 
Įaprašiinais ir puveikslais miestui 
^New Yorko ir \Vashingtono. 

Tų brangių knygutę, mes iš-
Isiunčiame kiekvienam ant pa-' 
l reikalavimo. 

Gydo visokia* Ug/k* mofr\ 
Ir valkų. 
Pr iėmimo fa lando*: nuo t ryto 
Iki 12; t lkl 9. Nedėl iomls 
noo 9 iki t po pifttų; a»o f 
T. lkl • T. 

F. P. BRADCHULIS ' 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 \V Monroc, Cor. Clark St. 
Rot>m JO 7, Tel. Central 220 

CkllCAGO, ILLINOIS 

I 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
314t So. Morgan St.. Kertė 82 St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlioa ' 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORILS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalj grabų 
patys dirbame 

3307 AUBURN A V I . 
T*lepnonas Drover 4119 

IIIIIIIIIIlIlIlIIIlIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlSIIIIIIIMf 
Heaid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2644 

0R.U.R0TH, 
S u s a s gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų. Vyri ikų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted ' s t , Chicago 
Telefonas Drover 9699 

•ALANEMDS: 10—11 ryto 2—9 p« 
pietų 7—8 vak. Nedė l iomia 10^-12 d. 

ISflitSIllllflIlIlIlIIIIIIIIIIIItflitiiilItlIlllIlII 

« ; ^ -

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

P h o n e Boulevard 190 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandos: 11 ryta lkl • po piet 
7 to 9 vakare. 

Nedclk>*»»i> 19 ryto »U 2 įx 
pietų. 

1757 W. 47-th St. 
Rezid. 1007 S. Oaklcy Boul., 

Phone Seeley 420 

Mokykis Kirpimo Ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istema ir yputi&kas mokini
mas paadrys jus žinovu j trumpo 
laiko. 

Mes turime didjiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ko patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos masinos mūsų s iu
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklų bile laiku — 
dienų ir vakarais ir gauti specijalli-
kai pigią, kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mlo-
rų — bile g a i l ė s arba dydžio, Ir M> 
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNBfG SCHOOL 
J. F. Krasnicka, Perd^tinls 

118 N. La Salle gat^ prieš City Hali 
AtsiSaukit. ant 4-to augfito 

Vi-

DYKAI. 
Jeigu jus norite žinot kiek! 

'turto žmones prasigyveno ir | 
I kiek dar gal ima prasigyventi suj 
Ipagelba išradimų naudingų. ta i | 
įrašykite tuojaus reikalaudami! 
į tos naudingos,-knygutės. Kaipo I 
įžinovai (ekspertai ) patentų,) 
i bandom e išradimu* DYKAI. 
(Rašykite pas: 

• 

American European 
Patent Offices Inc. 

(DB.) 

į 256 Broadtvay Ne\v York. N. Y. i 

P-le E. G, MĄlAlP 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood St. 
Duoda lekcijos i k o m M n l m o 
p lano pogol sutarti. 

I&rm m m mm m m m o m m«mm « . « » a > > i i • • • g | 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKinley 61*4' 

GYDO VISOKIAS LIGAS . . 
8457 Souttl Westero Boulevard 

K a m p a s ^C. 85-to* gatvės 

1)R. K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St, 
PhoiM Boulevard 4250 CHICAUO 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlomo geriausio aržuolo sku-

ros padams Šmotelius nuo 20c iki 
35c už-T>orą, geriausio aržuolo skure-
l e s nuo 70e iki $1.00 u i svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacoi, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai Ir kitokios 
reikalingos tulšis u i labai žemas kal
nas, ateikite Ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sens 

4008 So. Ashland Ave.# 

Telefonas Tards tiOi N 

l l r M ^hinniYIc-i D f j Al R ' BIUBIBOtlial B. D. 
A V l e I T A e i J l U Į J U l l l t l į AKIŲ SPECIJALISTAS 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLL*OIfl 
Telefonas Yards BOSI. 

Valandos:—% iki 11 i i ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mls nuo 5 iki 8 rot. vakare. 

S i — 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50. dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasirinkimas kailinių 
fpamustų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

A'CDARA KASDIENA 
Nedėl iomls ir vakarais. 

S. GORDON, 
vt 

1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

AKIŲ SPECIJALDJTAS 
Patar imas Dykai 

Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto lkl 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ase. kamp. 47 8 t 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulsvard <4gf 

— • * 

DR.LEOAWQTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

AkttBeris 
1920 So. Hplfsod St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
Ir rusiškai. 

Valandos: 19—11 ryta; C—9 
vakare. Tol. Canal 49C7 

DR. M. HERZMAN 

PIRKITE KARfiS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). \ 

m *-

Gerai l ietuviams žinomas per 99 
motu kaipo patyręs gydytojas , chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1919 W. 
18th S t , netoli F isk St. 

VALANDOS: N u o 10—11 plotu 
Ir 1—8 vai. vakarai*. Telefonas 
Canal 9119. 

GYVENIMAS: 8419 So. 'Halsted 
Stroot 

VALANDOS: 9-r-8 ry*> tiktaL 

file:///Vestpull-
file:///Vashingtono
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B D R A U G A S 
Šeštadienis vasario J 1919 

CHICAGOJE. 
• • • • « • • « 

KATALIKIŠKOS ŠVENTOS. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
&v. Ignacijus. 

Sekmadienis, vasario 2 d. 
Šv. P. Marijos Apvalymas 
(Grabnyčios). 

Pirmadienis, vasario 3 d. 
Šv. Blažiojus. 

IR VĖL KOVA PIENO 
REIKALE. 

m ' 

PAPUOLĖ VIENAS 
PLĖŠIKAS. 

Išgelbėta 200.000 dol. 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 

KAT. VIENYBĖS CEJTTRO 
SUSIRINKIMAS. 

Kompanijos riejasi su farme-
riais. 

. 

Vakar pirm \iw\\\ ties 40 
gat . ir Ashland a ve. plėšikai 
norėjo užpulti automobiliu, 
kuriuo m i gabenta $200,000 pi-
iiiiais ir čekiais — darbinin-
kanis algos. 

Kuomet tik automobilius su 
pinigais sustojo ties t 'hicago 
Junet ion Railroad stotimi: vie
nas iš būrio keliu plėšiku pri
šoko prie automobiliaus. 
- Bet automobiliaus sargvba 
j j tuojaus parkir to ir suėmė. 
Ki t i plėšikai pabėgo. 

Pasisakė esąs Krank Rocco. 
Su savimi turėjo \Vineliestrr 
šautuve, automatini pištalietą 
i r revolveri. 

LIEPĖ TĖVUI NUBAUSTI 
VAIKĄ. 

C'liieagoje ir vėl prasideda 
smarki kova pieno reikale. 
Pieno pri stat inėj i mo į namus 
kompanijos turi atnaujinti 
kontraktus su tarmeriais — 
pieno pagamintojais. Iš to ir 
susikirtimas. 

Katalikų Vienybės Centro 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus utarninke, vasario 11 d., 
8 vai. vakare, Dievo Apveiz-
dos par. svetainėje. 

Malonės draugijos ir orga
nizacijos nedaryti susirinkimų 
tą vakarą,. 

Valdyba. 

niai atsilankyti. Rus kas nors 
naujo. 

Malonėkit mano "prašymą nepa
miršti; taip-^i Labdaringa Sąj. 
kviočia ir tuos atsilankyti, katrie 
dar įiepriguli ir prisirašyti prie 
taip svarbios orjranizaeijos. 

i • E. Misius. 

Jš NOKTU SJDES. 

gali 

Suareštuotas 17 metu Peter 
Kettlehausei- už neleistina vi-
žinėjimą automobiliu. Tas 
vaikinas vieną vakarą važia
vo automobiliu be šviesu, be 
licencijos ir norėjo pralenkti 
stovinti gatvekari . 

Teisėjas Steik išbarė vaiki
na. Bet nebaudė. Tik patarė , 
kad pats tėvas nepasigailėtu 
jam bausmės. 

JAM RUPĮS "SIUTAS". 

Severno d i Franci sro po 
num. 1(K)9 Orleans gat. u/lai
ko grosernę. Aną dieną, jam 
besitrusiant prieš grosernę, 
atėjo du kokiuo nepažįstamu 
jam žmogų ir ėmė į ji šaudyti 
iš revolveriu. Paleido dešimts 
šūvių. 

Di Franeisco sudribo. Pa
šaukta policija. Nugabeno ji 
ligoninėn. Tenai pat ir ta , įj^ 
visai lengvai jis sužeistas. Tik 
skylių buvo kelinėse, skrybė
lėj ir '4 s i u t e . " 

Iš baimės atsipeikeliojęs 
i ta las pasakė, jog j i s nieko 
nedarąs iš šaudymo. Tik jam, 
esą, labjausia gaila ' ' s i u t o " , 
už kuri nesenai užmokėjęs 12 
dol. 

TRAUKINIS UŽMUŠĖ BU 
VUSĮ KAREIVĮ. 

MOTERYS DARBININKĖS 
TURĖS ATSILSIUI 

VIETĄ. 

Iš karės stovyklos parke
liavo paliuosuotas kareivis 
Ea r l Purdv ir rengėsi keliauti 
į Waukegan , kur jo tėvai gy
vena. 

Vakar jo lavonas a t ras tas 
Northwestern geležinkelio 
kieme. Traukinis jj suvažinė
jo. Matyt, jis mėgino Įlipti iš-
einantin iš miesto traukiniu 
ir papuolė po ratais. 

Majoras 1 hompson ir kiti 
DAUG DARBININKŲ REI- miesto valdininkai davė pra-

K ALAU J A* GATVIŲ džia fondui. lTž surinktus pi-
VALYMUI. nigus bus ^pampintas City 

. Hali buste kambarys, kuriam 
Chicagos viešųjų darbų ko- t o busto moterys darbininkės 

misijonierius Francis praneša, turės pasilsiui vietą. 
jog šiandie daug darbininkų Tokie kambariai yra visuose 
reikalaujama gatvių valymui, didesniuose bustuose. To lig-
Sako, jog keli tūkstančiai be- .šiol nebuvo ir nėra City Hali 
darbių tuo būdu gavo užsiėmi 

Tojo kovoje Cbicago 
laimėti, arba pralaimėti Lai
mėjimas tas, kad vienu centu 

•arba dviem gali atpigti pienas 
perkant kvortomis. Pralaimė
jimas reiškia pieno pritrukt
um arba badą. 

Aplinkiniai pieno gaminto
jai farmeriai turi savo są
junga. Ta sąjunga Cbicago-
je Įsteigė pienui turgavietę. 
Farmeriai tad tariasi, jog jie 
pieną pristatysią ne atski-
rioms mieste pieno kompani
joms, kaip dabar yra, bet tik 
turgavietėm Iš tos tegu kom
panijos imasi reikiamą kieky
bę pieno ir išvežioja po na
mus. 

Suprantama, pieno kompa
nijos su tokiuo farmeriu su
manymu nesutinka. Iš to ir 
kova, kuri nežinia kaip gali 
pasibaigti. 

Pieno kompanijų atstovai 
dažnai turi slaptus susirinki 
mus. Niekas nežino, apie ką 
tariamasi. 

MILŽINIŠKOS PRA
KALBOS. 

Rengia Lietuviu Darbininku 
Sąjungos 25 kuopa, utarninke, 
vasario 4 d., 11)19 m., 7:30 vai. 
vakare. Dievo Apvcizdos para
pijos svetainėj, prie 18 ir Uni
on A ve. 

Visi darbininkai yra kviečia
mi, i minėtas prakalbas. Iš
girsit garsius kalbėtojus apie 
darbininkų reikalus. Paaiškins 
kaip ir ko mes turime laiky
ti es. 

Kam tik rupi darbininkų ge
rovė, lai atsilanko. 

M. Z. 

Nedelioj, vasario 2 d.. ty„ po 
pamaldų j vyks mėnesinis HUSI rin
kimas Labd. Sąjungos, 6' kuopos, 
Šv. Mykolo Ark. parapijos svetai
nėje visi nariai teiksitės skaitlingai 
tau susirinkiman atvykti, nes tu
rime daug svarbių reikalų nutarti, 
taip-gi visi tie, kurie nėra užsimo
kėję mėnesines mokestis, kad teik
tus užsimokėti taip-pat kviečiu 
nuoširdžiai lietuvius ir lietuvai
tes, kurie dar nepriklauso prie 
Labdaringos Sąjungos, kad teik
tųsi prisirašyti ir remti kiek kas 
išgali Labdarybės reikalą. 

Kas-gi kitas rūpinsis mūsų tau
tos našlaičiais, jei ne mes patys. 
Kitos tautos turi savo našlaičių 
reikalais rūpintis, tat ir mes pri
valome rūpintis savaisiais. Tą 
mes galime patys atlikti, tik rei
kia gero noro ir savųjų našlaičiu 
pasigailėjimo. 

8. Bit autus. 

rengiamas 

KANKLIŲ CHORO 
Pr ie Šv. Ju rg io K. Parap i jos 

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 m. 
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, prie 32ro PI. ir Aoborn Avenoe 

Pradž ia 8 vai. vaka re 
% 

Po Koii^rtariioidad'. ' Visas pelnas vietinės parapi jos naudai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsi lankyti ant šio ta ip puikaus koncerto, ku r tu
rėsite progą išgirsti gražios muzikos. Programas susidės iš solų, duetų, kvar te tų , 
vyrų choro ir mišro choro. Visi tie kurie mylite muziką nepraleiskite šio koncerto, 
nes tai bus vienas i r geriausių ši anie sezone. 

Orkestrą p. J . J . Jakaičio. Nuoširdžiai kviečiai visus 
i K A N E L I Ų C H O R A S . 

PRANEŠIMAS. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

NETURĖJO LOVOS. PAGA 
VO ŠALTĮ. 

Uiehard Clark, (>7.">S Dor 
cliester ave., paliko namus ir 
išvažiavo į Kenosha. Tenai 
"vienos moters ' tėvas jam 
parūpinęs darhą vienoj lovų 
dirbtuvėj. 

Pasilikusi Chicagoje žmona 
su vaikais visgi patyrė, kur 
,jos vyras apsiverčia. J inai nu
važiavo i Kenosha, vvra su-
areštavo, parsigabeno namo ir 
apskundė už nedavimą jai 
užlaikymo. 

Clark toisiue teisinosi, j o^ 
jis negalėjęs gyventi namieje. 
J o žmona jo lovą buvo pave
dusi >avo. broliui, gi jam pri
siėjo miegoti ant sofos. Del 
to jis pagavo šalti ir turėjo 
pasitraukti iš namų. 

Teisėjas nusprendė, kad 
Clark galįs gyventi ir dirbti , 
kur tik noris. Bet kas savai-
\y turis duoti $1) savo žmo
nai. 

Teisine paaiškėjo, jog 
Clark apleisdamas namus pa
likęs raščiukų, kuriam pažy
mėjęs, jog einąs pasidaryti 
galą. Bet vietoje galo jis su 
kita moterimi buvo išdūmęs į 
Kenosha. 

KALTINAMU DU POLIC-
MONU. Gatvių valymo darbinin

k a m s dienoje mokama po 
$4.50. Policijos viršininkas Garri-

Be to pranešama, jog tomis ty suspendavo ir apkaltino du 
dienomis busią p radė ta dėt i , poliemonu už. nepildymą savo 
pamatai naujai Union gėle- priedermių. Poliemonu yra 
žinkelio stočiai. |Degan ir Burns, 

. - \ 

Liet. Vyčių 13-ta kuopos 
susirinkimas. m 

Praeitą trečiadienį vietos 
svetainėje L. Vvčiai laikė susi-
rinkinių. Visupirma svarsty
ta nepabaigti kuopos reikalai. 
Komtetai išdavė raportus iš 
kuriu pasirodė, kad Komisija 
savo <laibą varo pirmyn. Daug 
kalbėta apie mūsų rengiamą 
vakarą, kuris atsibus vasario 
_ d., Sehool Hali svetainėje, 
prie 4Stos ir flonore gatvių. 

Išrinko darbininkus tam va
karui. 

Viena narė davė įnešima, 
idant mušu kuopa išrinktų ko
misiją del surengimo vakarė
lio. Įnešimas priimtas. Iš
rinkta tapo komisija, kurion 
i nėjo: M. Panavas, M. Gaspa
rą vičius, J . Vasiliauskaitė ir 
Z. Al estą užkaitė. 

I ši susirinkimą buvo atsi-
l inkęs " V y č i o " redaktorius, 
l\l. Zujus, " V y č i o " spaustu
vė.-, reikalais. Pasakė trumpą 
prakalbėlę, kurioje nupiešė, 
kaip vyčiams yra sunku gyvuo
ti neturint savos spaustuvės. 

Vyčiai, pri jauzdami šitam 
svarbiam dalykui, padarė rin
kliavą. 

Aukojo šie: Kun. X. Pakal
nis r> dolierius (ir pasižadėjo 
$45.00), Z. Mestauskaitė $2.00, 
A. Panavas $2.00. 

Po 1 dol.: M. Kniukšta, A. 
Kundrotas, P. Gritėnas, A. 
Petkevičia, F. ftimatnkis, M. 
Panavas ir J . Vasiliauskaitė. 
Kiti nariai pasižadėjo sekan
čiame susirinkime paaukoti. 
Viso aukų surinkta tą vakarą 
$17.00. Dar nuo pirmiau mū
sų kuopa turi virš 150 dol. 
" V y č i o " spaustuvės naudai. 
Tokiu būdu mųsų kuopa turi 
netoli dviejų šimtų dol. Ačių 
visiems aukotojams. » 

Nesant svarbesnių reikalų, 
susirinkimas tapo uždarytas. 

Po susirinkimo pažaidę, pa
šokę i r atgiedoję "L ie tuva , 
Tėvynė Mūsų", linksimai, 
išsiskirstė. 

Valio Liet. Vyčių 13-ta kp . ! 
Z. M. 

Pr-joa Visų Šventų nuo Bridge-
porto, prie Šv. Jurgio parapijos. 
Šiuomi pranešam visiems nariam* 
neatbūtinai susirinkti ant sekančio 
susirinkimo, nes bus svarstomi 
svarbus reikalai. {Susirinkit nedė
lioję, 2 d. vasario, bažnytinėn sve
tainėn, ant pirmos valandos po 
pietų. 

A. Mftzilduska* pirm., 
Ant. liifuufas ruštin. 

Iš TOWN O R LAK K. 

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

iĮiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii iiiimmimimmiimmimiiiiiimimiimiimm_ 

! TEATRAS IR BALIUS I 
rengia 

LIETUVOS VYČIŲ 4-TA KUOPA 
" K A T R I U T Ę " 

Trivciksmį dramos pavcikstflj iš liaudies gyvenimo 
Lod Ii. V. 8-tos kuopos art is tai . 

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS S V E T A K Ė J E , 

UNION IR 18-tos GAT. 
Pradžia 0 valanda vakare. l i a u j a 5 0 c , 35<\ ir 25e. 

i 
GERBIAMOJI VISI'UMKN'K! ši« vakaras duos visiems proga 

pasilinksminti. Nes ereri artintai sulos gražią dramą, o paskum bus 
šokiai. (icieš Katedros Kolegijos studentu orchestra, Tai-gri atsi
lankykite, o busite užganėdinti. 

Ti. V. 4-ta KUOPA. 

PRANEŠIMAI 
_ 

• * 

PRANEŠIMAS. ,v 

3 d. vasario atąibus mėnesinis 
susirinkimas Labd. .Sąjungos 4 
kuopos, Apveizdk>s Dievo parapi
jos #vetainėje, 7 vai. vakare. Pra
šau visus narius kuoskaitlingiau-

šv. Agotos moterių . ir mergai
čių draugija laikys misi rinkime, 
nedėlioję, vasario 2 d., 2 vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Primename, kad jau panedėliais 
susirinkimų nebelaikysime, tik 
šventadieniais minėtu įiiku. 

Drn ugi jos \ 'nhhjha. 

(KERO, ILL. 

Moterių Kliubo susirinkimas. 
C'ieero Moterių ii* Merginų 

Kliubas laikys savo susirinkimą, 
panedėlyje, vasario 3 vai. vakare. 
S v. Antano par. svetainėje. Vi
sos narės būtinai atsilankykite. 
Visos » katalikės moterys ir 
merginos privalėtų priklausyti 
prie šito kliubo. 

Reporteris. 

CICERO. ILL. 

Katalikų Vienybės smirinkimas. 
Katalikų Veinybės Il-ro sky-

raus susirinkimas atsibus nedėlio
ję, vasario 2 d., 4-ta vai. po piet. 
Šv. Antano par. svetainėje. Ne
riai ir prikfausaneių draugijų at
stovai būtinai atsilankykite. 

Vtitdyba. 

Dabar yra patvirt intos ir varto- s 
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- ! S 
ji.i.i koncertiną ir augStai rekomen- S 
duojama kaipo geriausia koncertiną S 
padan ' t a Suvienytose Valstijose A- |MJ|1IJIII!lUIlIlHlllllililIlilli:ii:ili:tllii::iiii:iiliiii;illl!;tli IIIiIiillIMIllIlIlIllillIlIlilii 
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 41 th s i . . Cbicago, UI. 

n •^•^ "•^• • •"^^'^^^^^ S v 
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V. W. RUTKAUSKAS. 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Telsmno** 
Ofisas Didmiestyj: 

• t W. WASHTNGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas an t Brldgeporto 

S20S SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 78» 

Gyvenimas, 812 W. S.Srd S». 
Tel. Yardf 4S81 

K-
• 

Iš T()WN OF LAKi:. 

Tautos Fondo susirinkimas. 
Sedėlioje. vasario 2 d., 5 vai. 

vakare, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, vietos Tautos Fondo 
skyrius laikys susirinkimą. Kvie
čiam susirinkiman atsilankyti vi
sus narius' ir rinkė jus,nes šiame su
sirinkime reikės daug ko svarstyti 
ir aptarti rengimosi prie nepri-
gulmingos Lietuvos. , 

T. F. skyriaus sekr., 
Y. S t Dineikas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ DOMAI. 

* '— 

Nedelioj, ty. vasario 2 d., 1919 
m., lygiai 2 vai. po pietų, Didžio
je Mildos svetainėje, 3142 S. Hal-
sted St., atsibus trečias iš eilės ka
reivių lavinimosi muštras. Todėl 
kviečiame visus suvienytų Valsti
jų kariuomenės kareivius atsilan
kyti paskirtame laike. laipgi 
kviečiame ir šiaip jaunuolius, ku
rie nori prisirašyti. 

Valdyba. 

TEATRAS IR BALIUS 
Parengiąs 

Šventos Veronikos Moterių Draugijos 
Iš WEST PULLMAN, ILLINOIS. 

NEDELIOJ, VASARIO-FEB. 2 D. 1919 
STRUMIL BROS. SVET. 

158 E. 107 Str. ir kampas Indiana Ave., Rosoland. 
L. Vyčiu 35 kuopa sulos trijų veiksmių vaizdelį,MS Lietuvos gyveninio 

I 

l 

44 KARES MF£TU" 
Programas prasidės 6:30 vai. vak. Svetainė atsidarys 5:00. Po 

programo bus puikus Šokiai ir skrajojanti krasa, su puikiomis do
vanomis. 

širdingai kviečiame visus lietuvius ir liotuves, kaip jaunus taip 
ir senus, kas tik gyvas, ant Sio puikaus Teatro ir Baliaus. 

KVIEČIA KOMITETAS. 
• . • ^ m m m m m m m . m m . 

Nieką* negali susilyginti.. 
Box 1 Kimberly, Wis., balandžio 1917 

Aš kentėjau per kokius 3 ar 4 me
tus nuo nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar 3 kar tus į mėnej, 
taip, kad kartais kasdavau sau liezu-
vj. Vienas iš mano draugų man pa
tarė vartoti Nervine ir., po išvartoji-
mui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, ku9* 
niet tiktai man prireikia. 

M. J. Simons. 
Mrs.' J. Gutekuast of Banat, Mich., 

taip pati sako: 
Mr. H. L. VVright, of Coyle, Okla.. 

sako Pastor Koenigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistai nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikutį. Aš tu
rėjau kelet į gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo. , 
n y t f 1 1 Labai pulki knyga apie Ner 
0 I IV A I v u L i ^ a 8 i r sampelinis bu 
•* • I * r i , teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pa> 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev 
Pather Koenig, For t Wayne, IndL, nnr 
1878 m. ir dabar per 
KOENIG MED. ČO., Cliicago, I1L 

62 W. Lake St., ar t i Dearbom 
Parduoda Aptickose g i bonka « u/ $." 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose ;r 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se gerkiusias dainas ir gražiau
sią muzika ant gero grafafono, 
kurį mes parduodame an t leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
:$« dainos ir muzikos DYKAI 

Kožna mašina gvarantuojama 
Rašykite mums šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gr.;-
žų iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
y i Eas t itith Street, 

Dept. 10, \ ' ew York. 

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

1115-to Gatve ir Michigan 
Ave. Chicago, U I 

Kapita las i r Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida
rys jums savings accounto 
pradekite dabar 
Atdara Seredos vakarais nuo 

7 iki 8 

v 

s 

United States Food Admlnistration License No. 96901 

vežimų 
pardavėjai Ir daug 

. krautuvių parduoda ta 
" "* ' paėuj kavą po Sftei 

' 

GERIA USI8 
SVIESTAS 

Rle6učJq Bviestjui 
Ljibat geras po 

51 
COOOA 

Geriausia Bank et. 
«ulyginę«n ąm_ 

TH^ 14C 
Geriausias Storage Sviestas, svaras u ž 

1510 WEST Sn)B 
1644 W.Chicago av. 
1S7S Milvvaukee av. 
9054 Milwaukee av. 
1045 Milvvaukee av. 
9619 W. Nortb av. 

18S6 ftlue Island av 
1917 8. Halstedst. 
1832 S. HaLsted st. 
1818 W. 12tn st. 
S102 W. 99nd st. 
9880 W.Madison st. 

SOUTH Sn>E 
S032Wenthworth a 
S427 S. Halsted st. 
4799 S. Ashland av. 

It ORTH 8IDB 
408 W.D1 vlslon m. 
790 W. N orth av. 
2640 Lincoln av. 
S41S V. Clark et. 
9944 Indiaaa av. 

c 
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