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Argentinoj Veikia Diktatorus kvitas grūmoja o»

streikas visoj šalyj

BOLŠEVIKAMS NEPAVY
KO BERLYNE.

•

Bet tvarka mieste dar
nepravesta.

ARGENTINOJ UŽSTPLTEKt 
STREIKAS.

gaujai
Kaiknriose vietose jau pake!- knd jie gerinu už kitu* pris

tos terorizmas. |mu-ią prie siena* tailšrvikua.
Ib-t socijalistai mažai kų vei
kia prieš tad-cvikizmą. Ir no. 
ganu, kml jų negalima jau iš
prašyti iš vyrinnsyhės susta
to. Imt jie dar imu savaran
kia uti ir tuo liūdo prisideda 
prie bnlšovikizmn sustiprini
mo.

Visi buržujai ragina vyriau- 
syta,* visoj šalyj lumkrlbti ku
ri1* stovį, kad sulaikyti šaly
je kilnot j terorizmą.

Aną nnklį l.*» 
vusiii tadšcvikų 
prievarta ineiti
premjero namu*. Ik-t sargyba 
juos visus nuginklavo ir iš
vaikė.

Pašinui Buiiapote kasdien 
laukiama užsipliekiant tailšv- 
vikų d<*monstracijų.

Socijalistai degina bažnyčias. 
Buenos Aires, sm-io 11. Vieuna. >an-io 1 L- Bolševi

kiška* leroriztuas užmitajisno-. 
ja l’ngarijoj. Kabyklų apiru-| 
Itėj,* Siilgotnrjan ]m*k<*lbln 
karė* stovis. Tenai l*ilšwikai 
buvo sukėlę riaušes it 16 žmo
nių buvo nužudytu.

Kni|m terori-tų sukilimo 
vi-oj šalyj p.*i*ekiuė vrtt smar
ki;- •Inrl'iiiitikų nerititnvitnns 
I* ■ iniii r.iiduĮM •!«*. šiandie 
I ngafijoje u) moja kimliciji- 
ni- klibinėtu-, susidedu* iš mi- 
eijalistų ii liursojų. To kabi
ui :<> pirmininku yru grafu* 
Micbavl Kandvi. Pačiam ku- 
biliete viatulta didėja nesutiki- 
mai.

Grafa* Karulyi savo kabine
tan buvo jmkvtastęs socijnlis- 
tu* tik tįstai, m** buvo manęs.

■bu Kirtai nauji Kari* Taupy
mo ženkleliai metam*. Ženk
leliai (marki*) truputį mažesni už 
pcrnykšėiua. mėJiii,*) q>alvin<. *n 
Benjamino Franklino (<aveik»lii. 
Per sanoį tų ženklelių kaina 
$4.12. Subm»Uma« mn«b> I <1. 
1U24 m.

Aitietu* žrokldiamo iširtai ir 
nauji evrnfikatai šiu IJ119 metų 
Kani Taupymo ženkleliai ingnli 
l>ut lipdomi ant praeitų PU* m* 
tų n-rtifikatų.

"'Thrift“ žrtikl.hai, kurie pat* 
dai inėjrmi |>o 25 <*cntu*. ir šį
met tokie pat J<*>* traliniu lipinti 
|MMii<rtri ant “thrift kortų” i. 
I*mainyti Kari** Taupymo &*nk«| 
lėliai*, taip kaip laivo 
pantai.

Kaip pilui. taip išpilai jiernyk-, 
šėlai Karia Taupymo < ertifikaiai' 
subręs aatmio 1 d. 1923 tui-tais. 
Visokiai kalbos, ka«l. buk. >są>ibii 
pernykščiai eertifikatai nust<*iią 
savo vertė*, yni tuela*.

Copenhagcn, sausio Ii. — 
Gauta žinių, jog Berlyne tik
rai viršų paėmusi Elmrto val
džia. Atimta nuo Itolšcvikų 
{Milicijos centraliuiai ofisai ir 
visas miesto plota* tarj** 
Brandenburgo vartų ir Erh*d- 

1 riehstrasse. Tame plote vei
kia Elsrto valdžiai puklii>iii 

i kariuomenė.
Jurininkai ir marininkui Kai-kurioe miestu dalyk

inio karės laivo Garibaldi jot-' tcėian seka .-usirėmimai ka- 
šuttkln patruliuoti miesto gat- ■ riuoimin*. -tt iMtlševikų giiu- 
vėtnis.

Streikininkai vakar vaikš-1 
riojo gatvėmis burinis ir šau- 
dė į visas krautuves, kurios 
buvo atnlaryto*. Kuomet 
(taškui jiems tas darbus at
griso, jie puolėsi naikinti ir 
deginti privatinius automobi
lius.

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

Daagiaa 100 žaMažų nžmaita.
Vakar apie ŠsOO po pietų 

paskelbta, kad visąj Šalyj «t- 
atoję bėgioję visi traukiniai.

Iš laikraščių išleidžiamas ir 
skleidžiamas vientik sorijalis- 
tiškas laikraštis La Vanguar- 
dia. Kitus laikraščius, kaip 
tik jie pasirodo, sukurstytos 
socijalistų žmonių minios su
degina.

Laikraščių ofisus saugoja 
tautinė imlieija.
• Sulig polirijos pranešime, 
vakar per dienų ir vakare ža* 
redangian 100 žmonių

Vietos laikraščiai vienamin- 
čtai pažymi, kad streikų ir 
paskui kraujo praliejimų su
kėlė socijolistų bolševikų re- 
voliucijoninis veikimai). Dau
giausia tą darą svetimšaliai 
agitatoriai.

Suiručių metu tie raudonie
ji svetimšaliui agitatoriai su 
automobiliui* ir raudonomis 
vėliavomis trankosi po mies
tą ir kursiu minias.

Policija smarkiai veikia 
prieš tuos agitatorių*, naiki
na raudonns vėliavos. Bet 
policija vienu persilpnn tą at-1 

I likti.
Miesto gatvės nuteritos.

dnmlĮ, tei lęu«. bl<lfll šita* Argentinos 
I miestas pirmiau buvo pavyz
di* kitimu* miestam* savo 
gražumu, gatvių švarumu.

Šiandie čia to visa jau nesi
mato. Pilnos gatvės sulaužy
tų vežimų, automobilių, viso
kių nešvarybių ir poperių. 
Namų langai dangei vietose 
išdaužyti. Ant šaligatvių pil
na. visokių šukių ir .stiklų.

Ir visa tai atlikta trumpu 
laiku, i 24 valandas.

Berlyne viršų ima Eberto 
valdžia

ARGENTINOJ PASKELB 
TA DIKTATORYSTE.

Sodjalistai kelia riaušes ir 
- rengia žmonių skerdynes.

Buenoa Aires, sausio 11. — 
Generolu* Dcllcpianr |m*i>- 
kelbė Argentinos respublikos 
diktatorium. Sakoma, jis tą 
padaręs su šalies prezidento 
nutikimu. Jis. sakoma, ir 
veiksią* bendrai su šalie* pre-

Diktatorystė paskelbta, kuo
met streikininkai socijalistų 
bolševikų vadovaujanti pra- 
<Mjų degint: viešąsias |*tai- 
HMb kuomet mėgino pagrob
ti savo rankosna centralį po- 

HM*,**-“---------
(kr. Dellepiane. kaipo dik

tatorius, pildysiąs tik karės, 
laivyno ir vidujinių reikalų 
pareiga*. Visus kitus reika
lus posenovei vesiąs preziden
tas su savo administracija.

Jis savo rankose turi visą 
šalies armiją, kuri bus nu- 

✓i kreipta prieš riaušininkus ir 
Y viena kitas šalyj nerunaujaa- 

■ ’ Sat gaikala*.

Vakar keli žmonės užmuš
ta ir daagelis stiW«ta susirė- 
■um streikiainkains su 9*- 
rinomene. Kaip policijai, taip 
kareiviams įsakyta šaudyti 
tik neišvengtinuooe atsitiki*

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

Vakar vėtai vakare įvairio
se miesto dalyse vis dar tę-

R

« sėsi smarkų* susirėmimai jk>- 
licijos su slrcikiuinkais.

Ypač priešais kroso* bustą 
įvyko didis kraujo pralieji
mas. Jei šitoj miesto ilnlyj 
nesiliaus susirėmimai, gal pri
sieis uždaryti kaltelių ofisus.

| jomis.
i Kn* svarbiausiu, knd liulšc- 
vikai kontroliuoju Berlyno 
elektros, guzo ir vandens 
įstaiga*. Ir kni-kuriom* mie
sto dalinis to visa jau trūksta. 

Vakar visam mieste pirmu 
kartu pritruko žmonėms duo
nos.

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

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

Ligoninėse ir labdaringi.* 
įstaigose vakar slaugotn apie 
300 sužeistų.

12 žmonių žuvo priešais 
kanclierio mmus praeitą tre
čiadienį.

Atkartojama žinia, kad bol
ševikiška* policijos viršinin
kas pabėgo.

Vokiečiams bolševikams 
teUmti rami bolševikai. Pas
taromis dienomis jų daugelis 
6a suvažiavo. •

Kiek palaukus Eberlo rai
džiu pradės juos visus me
džioti. Tai bus gevalto. •

KUKUOJI PANAIKINTA 
PINIGAI.

Vul.nr visoj Argentinon res
publikoj |n.*k<*|l>t.*i c<*n<*ruli« 
slarltiniiikų streiką*.

Iš pranešimų |tn1iriamn. jog 
daugel vietojo pra<lėj)> siausti 
riuiišė*. šimtai žmonių Įuigul- 
)lė galva* |i:ikilii- Ištvarkei.

I'/.vakar čia |>tilni<l«)t:t ke
liolika žmonių, žmu-iti atidai 
rinulėsi* s!triko im ta.

Po |inlaid)>jimo streikinin
kų minia užpuolė ant <*itian<*io 
pro šalį kapinių |msažtarittio 

įr traukinio ir šitų sudegino.
| Tokiuu {atsielgintu ilgam 

•lamina taikai siitrukilyta aut Andinc 
! linijos komunikacija.

Paskui streikininku minios, 
kurioms vadovauja ttasperatiti 
soeijalislat. sutrrvžę miestan 
sudeginu vieną katalikišką 
liožnyčią ir nH-rto-lių {irieglnu- 
dą su mokykla,

4UI mergelių neteku {metū
gės ir (triegtaudos. Iš |trta- 
glaudus išmėtyta visi rakan
dai ir net pijnna* gatvėn.

Kuomet gaisrininkai atvyko 
gesinti gaisrą, įsiutę žmonės 
puolėsi ĮiricS gaisrininkua, su
degino vieni) jų automobilių 
ir neleido gesinti.

Vascna distrikte streikinin
kai užpuolė ir paėmė {Milici
jos nuovadą. B)*t veikiai nuo
vada buvo atimta. Aplink 
Vnsenti įstaigas apsiginklavę 
streikininkui nĮteikitsė.

1‘asklyilęs gandus jog šau
kiama kariuomenė atsisukanti 
maišytta* į darbininkų reika
lus.

Pirmiausia streikas |tra*idė- 
jo Vasene, šalę šito miesto, ge- 
l)«Žic* dirbtuvė*)*. Streiką* bu
vo laimi karštas. Sekė riau
šės {taškui riaušes. Kruvini 

; susirėmimai *n |iolirijn. Aną 
kia Išdarbiai žmonės ir jų dieną riaušių im*tu žuvo daug 
skuitliux didėja bendrai su 
kareivių puliuosaviuiu iš tar
nybos

Jis skatina vyriausyltę tuo
jau* imtie* tinkamų priemo
nių. ka<l {taškui nebūti) )ier-1 

į

I

Londonu, uuj-šo 11.—lianai 
gauta žinių, jog vokiečiai su
laužė laikinos santaikos su
tartį, nepris ta lydami paskir
tuoju laiku talkininkam*:

863 sunkiųjų anuotų. 7JXW, 
kulkosvaidžių, 1,000 apkasų 
mortirų, 600 Inlcstyturų. 4.736 
lokomotivų, 130319 sunkiųjų 
automobilių.

VaaMagtoo, sausio 1L — 
I)arix» departamento valdi
ninkas Otto T. Mallery j**rs- 
pėja ttav. Valstijas prieš dar
bo kibų. Jis Kalto, kad dides
niuose miestuose jau ajisireiš-

Pncyžiaa, sausio 11. — Bol
ševikų centrai!* sovietas Mas
kvoje nusprendė panaikinti 
savo valdomoje Rusijos daly
je visokius pinigu*. Darbi - 
ninknms už darbą bu* išduo
dami paprasti ženkleliai. ty.jvėlu. Kuomet šalį apsiaus be
dirbo kuponai. daria*, tuomet Ims blogai.

žmonių.
Po šito visoj šalyj j»n*l;<*|l>. 

ta gmeralio streiku*.
Reikia pažymėti, kml via 

aocijnlistiii yru susiviję dide- 
Ii ir stipru 'iždą. Jie srttni 
mulkino darbininku* ir liik**- 
riaro progų* juo* sukurstyti.

I
4

GALVOJAMA APIE EK8- 
PEDICUĄ VOKIETIJON.

Tas reikalas bus apspręstas 
tomis dienomis.

Paryžius, sausio 11.—Patir
to, jog amerikoniška taikos 
komisija darbtmjasi {atsiųsti 
Vokietijon utilitarinę ir eko
nominę ekspediciją, kuri {«• 
gelbėtų vokiečiams sutverti 
*tipresnę ir |>n*tovc*nę vai- 
<Lią.

Neilgai truku* Vokietijoj)* 
įvyks rinkimai atstovų steigia- 
utnjin susirinkiman. Ikdšrvi- 
kų vada* Liebkmvlit tvirtina, 
jog ji* žmonių minias {m- 
traukyiąs savo {Hiri-n. Jei tai|t, 
tui rinkimų ns*tu t«*n gali pa
kilti buisi anarchija. Kas ar
šiausia, jog Itolševikai |taai- 
žadėju nesiliauti su savo pra- 
gnižtingnis darlmis, jei stei
giamajame susirinkime jų at
stovų netaisianti didžiūnai.

Aitam atsitikime vist) taiki-! 
uinkų |tric<h*nnė stoti ls*n<l l 

Ii - v v

l«i>(ovią vnhlžią ir sutvarkyti 
j šalį.

SjH'jumn, jog ta )*k*{M<diciju

I

U|t*iginkla- 
mėgino .su 
(įsilaužti) į

Londonas, sausio 11.—Ang
lija taiko* kongreaan atsto
vais paskyrė šituos žmones: 

Premjerą Lloyd George. 
Pinigyno mini-terį Andre* 

lkmar La*. ------- •
Kares kabineto Darbo narį 

George N. Barncs.
Gi iš kolionijų:
Australijos premjerą Ilug- 

lies.
Kanados premjerą Itarden.
Pietinės Apriko* l'nijos 

premjerų Bot tai.
Prancūzijos atstovui;
George Cleiuenceau, prem

jeras.
Ntepben Piclion. užsien/rei-' 

kalų ministeris.
Ix>uis Lueien Klota, finan

sų ministeris.
Henry Simon. kolionijų mi- 

nisteris.
Andre Tardi«*tu prancūzų

rait .tartam, j*1.4gti Vokietijai koRiirijonk-riua K Valstijose.
Jii|ex Cumlion, buvę* am* 

Im-tulorius Berlyne.
I’ntil Dutastn, prancūzų ani-

busianti vien t ik ninerikouiškn.,’w^n<*or*,w Šveicarijoje, 
liet, gulimus daiktas, jog ir 
talkininkui pilimi prishlėeių.

N<ti»* klnu-imn* Ims išrištus 
nrtiminusiomta dienomis.

I Ik* to, tecbniknliais ntato- 
i vai* iiieinn maršalas Foch ir 
Ui»n llnrtreois.

NORIMA PASKIRTI PEN- 
SU4 R008EVELTIENEI.

Washington. sausio 11.— 
MasaneliuseltK valstijos kon- 
gr**rnanu* Gallivan padavė 
kongresui sumanymą (bilių), 
kad šalies vyriausybė mokė
tų kn* metai ♦.">,000 pensijov 
mirusio pulkininko noosevelto 
likusiai žmonai-naštai, Mrs. 
Etlitli Caro* Rooscvelt.

LENINA8 UŽDARYTAS.

ATMESTAS 100,000,000 DOL.
REIKALAVIMAS

Waahington, sausio 1L — 
■ Švedų * panda patvirtina žinią, 
kad Trockis areštavęs Leni
ną. Pastarasis taikomas už
darytu Kremta, Maakvoje.IBOIAEVIKV UŽPUOLIMAS 

ATMUŠTAS.

i

Apskričio įtartai federacija 
paskelta* darbininkam* parė
dymu, jog generalis streiką* 
tnri tęsties ligi paskutiniųjų.

Streikininkams įsakyta 
^griežtai priašinties visokiom* 
generolo Ddtapianc opreai- 
josnš. Naa, anot darbo fede- 
raeijoa komiteto, diktatorius 
naro raidžioje daugiau netu
rįs kaip 4JJOO kareivių.

Washington. sausio 11.— 
Pi*zidenta* \VilM>nns kongre
so |Hireiknliivn paskirti l<>0 
milijonų <lol. pageliai* .tar
ta* ni» Europoje, būtent maisto 
n įkalnius.

Bet žeme*ny*is kongreso bu
tai didžiuma Imbų atmetė tę 
n iknlnvimą. Atmesta pasi
remiant tuo, knd kongresą* a- 
pie tai neturi platesnių in
formacijų.
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TelteboD* McKInlv «U«

(Tusu i* |Mu-ito nuin.). 
Tiktai vietinis vyskupas ir 
teologijos fakulteto dekanas 
turėjo žinoti kas ten yra iš- 
likrųjų. Minėtoji kapitulėlė 

i patvirtino taip gi Matulevi
čiau* sumanymų atsisakyti iš 
vice-rektoriavimo Peterburgo 
Katalikų Akademijoje, keliau
ti Friburgan, tenai vesti Ma
rijonų novicijatų ir iš ten val
dyti visų kongregacijų.

Neužilgo po to pirmusis at
naujintų Marijonų generolas 
išvažiavo į Šveicariją. Ten 
nusisamdė konviktų vadinamų 
lanisianum.

T tų novicijntų tai’ parista ( 
metais atvažiavo kun. Felik
sas Kudirka ir teologijos 
nagistrus kun. Justinas Na- 

vidui*. Brangi- su jiedviem , 
Friburgu iškeliavo dar do 
jauni vaikinai, kų-tik liaign- 
■dsji Veiverių mokintojų *r 
ininarijų. Teriau* tuodu pasi
rodė norį tapti gydytojais, e 
no vienuoliais, dėlto juodu 
veikiai sugrįžo į Lietuvę.

Sunkenybės.

i>nug buvo sunkenybių
laikyti namu* svetimoje b-nu' 
je. maitinant apie dešimtį vy
rų, negalinčių nei užmokėti 
už savo pragyvenimų, nei užsi
imti kokiu nors pelningu <lar- buvusį profesorių egzaminavo 
bu Novicijai, besimokindami > gaiia aštriai. Matulevičius aiš 
_____i-i- —___ i-ii-*..: —u—i:- . . ... . . .

ka labai skursta, ne* atsirado 
tik keturios kandidatės. Kari 
sutrukdė susižinojimų su Lie
tuva, pridirbdama dar ir ki 
tokių sunkenybių.

Neuiritikėjimas.

Mnrijonaiiu- įsikūrus Fribur
ge, tenykečuunc univcrsiteti 
buvo apie dvidešimt studentų

‘.lietuvių kunigų ir fiasaulicčių. 
I Iš tų tarpo atsirado asmenų, 
šnairiai žiūrėjusių į kum Ma
tulevičiau* darbų. Tie asuie- 
uy* Marijonų atnaujintojui 
užmetinėjo perdaug didelį su- 
Mdėjimų mi lenkai*.

Užmėtinėjhnų prie žasty* bu 
vo trys ar keturios. l)kud .Uu 
tuleviėiu* l'JUO m. netik ne- 

Į prisidėjo prie Lietuvos kuni
gų darbu, paLicųdu prieš 

į lėlike* vienuole* Lietuvoj! 
i bet dar sutrukdė protestu 
tauntimų Ryman. 2)kad į Ma
rijonu* pnima lenkų. 3) kaa 
trys Marijonų yra ir šulei. 
ta-jusių Lctuvių ir I) kad pa
čiuose Mariji.uų jsiatuust 
|m. akyta, jog jie k.ekvicuu-

jturi dirbti tautai to krašto, ku 
Iriame yra jų namas ir i* ku 
(rilis jiu patys yra kilę.

Kritau go lietuviai stihien 
tai atsiuntė pus kunigų Ma
tulevičių savo delegatų, kuris

I

I

UZ-

Katalikai ir Tauty 
Sąjunga.

Washingtono umvertuteto 
profesorius, John A. Rysn, 
pinu poros savaičių laikė pra
kalbų LouisviUe’jc apie Tau-

t

i

kaip su ncsan- 
kam priversti

Vienume "Vyčio" nnmery- 
je buvo straipiuia prieš žydus, 
antrame už juo*. Prie to ant- 

i rojo redakcija pridėjo pasta
lių. kad pirmusyk neprielanki} 
žodį tarusi žydams dėlto, jog 
buvo gavusi neteisingų žinių, 
buk jie trukdą Lietuvos ne- 
prigulmylię. Tokiu budn 

l “Vyriui" negalima toliau* 
nrimėtinėti žydų neapykantos.

K'd Lietuva nesvajojo tapti 
m-prigulmingn, tol neturėjo 
ui dešimto* dalies rūpesčių, 
ž innnčių dater. Tarp kit- 

' r.ije jo mums nei nusta- 
uvo suntikių su žy- 

it*ŪL
Juo< dnluir reikia nustatyt* 

- <!-i d • rni nn--1n1yti. Tu 
mryi.iu.H n< |sisiduukini«' nei 

kokienM jnusmnnis, nei ap 
maudus, m-i nayvė’ meilė*.

žydai yra žmonės, kaip ir 
m--?, dėlto turi visas žmonių 
teise*, kurių mums nevali. 
atimti nei mažinti. Žydai yra, 
tauta ir dn gi seniausia visa
me pasaulyje. Joje yra labai 
tlnng inti-ligi-ntų ir pinigo. Ji 
puikini orgnnituota ir nei vil
nos l.itn* tauta* žmonės taip 
tu-, ut.-tria tarp -avęs kaip žy 
d.-u. žydų Lietuvoje yra ln 
Imi dideli’ nuošimtis. Mies
tuose il-danin gyventojų yra 
žydai. Jie -avo sutaikius su 
kitomis tautomis sudaro su 
lig to kaip jiem* yra naudin
giau, nepaisydami ar tat nau
dinga ar nu toms tafttoms. Jie 
žiuri savo reikalų, o su avė

tų Sąjungų ir jos priešininku*, tintais apseina 
D-ras J. A. Ryan yra politiš- ėiais, jei nėra 
kų mokslų profesorius ir pui- apseiti kitaip.
Ico* publicistas. Ji* žino pa
saulio santilras.

Anot jo dn yra didžiausi 
Tautų Sąjungos vykintojai: 
Benediktas XV ir Wi!son*b. 
Katalikai turi drąsos išdėti 
aiškias sąlygas, be kurių ta 
Sąjunga arte negalėtų įvykti 
orte botų melaginga.

Pirm visko reikia nuginkluo
ti visu* ir tai tuo pačiu taiku. 
Ginkluotų didelių kariuomenių 
stovėjimas prieš viena kita, prie tų pučių tautų, dėlto ate- 
yra nevien brangus, ta t ir pa
vojingas daigtas. Jug kiekvie
noje valandoje gali to* didžiu 
lė* kariuomenė* šokti prieš 
kit* kitą ir pradėti skerdynes.

Toliau* reikia, kad butų 
arptaulinis tc-isiuas, kuris ne- 
luotų vieniems skriausti kitų.

Todėl reikia ir trečio dalyki 
' • mtinio pariaincnto iš-

. b r-kurių turi-' '
, . : ••••.,). i-,
'.arpta- . •< JJuaa prižiuri-i

piMymų.
Nuo pridėtum--,kulta

'.-irptautun* teisinu nuliai tu
•ijj tai’i i. giuM ir pariuktu , 
<<r<>s šlMIlės. ■lletr.S l>UA i’jUĮ. 

mguudų pntaikauti VH-iueitt* 
-pu-te',<-ti kitus.

J. A. Kyau tvirtina, kad 
sulų Sąjungų* priešinink* 
era knpitalistai, norintieji iš 
naudoti mnžinu nr daugiau u* 
dlikurin* šalis, užgriebdami į 
.-airių koncesijų, arta škuliu 
lami pinigu* sunkiami* tom- 
alinis sąlygonu*.

Iš daugelio asmenų krilikuo 
ančių IVilsouą ir ja suma 
lytą Tautų Sąjįing:- ni-dr.u 
finu penketo* gulimi: p: takai 
yti tokių, kuria nėra pinigui)

- ini arta susigiminiavę .--i 
nis. Iš to gnbma matyti, km 
apitnlizmas yra tikrasis tau 
ų Sąjungos priešas.

Ryanas nepasakė, bei me> 
iridadninc, kad Tautų fiąjun 
-ai įvykus išsipiklytų lzaj< 
■ranašystė (11, G-10), parašy

ta pirm pustrečio tukstanėii 
metų. Ji taip ilgai rodėsi ne 
išpildoma. Tuom labiau kala

Gyvendami 
vienos žemės, men turime su
sitvarkyti taip, kad šita pas
taroji jų apsėjimo taisyklė 
mums nekenktų. Lenkai pa
statė sau taisyklę rūpintis 
Lenkijos reikalai*, o su žydų 
reikalais apseiti kaip au nesan
čiais. Iš to kilo didis susi- 
kirtimas tarp lenkų ir žydų. 
Abeji prisilaiko vieno* taisyk
lės tik atžagariai pritaikomos

»u žydai* aut

m

» ‘

J

Kapitalas 
<200,000.00

Pcrviriitm

125,000.00

K. S. Karpavičius. "Ka* 
lepinsi už žmonių pasakų", 
Clcvcland Ohio. “Dirva" 
1918 m., p. 148.

Visą knygų sąžiningai per
skaičius sunku patirti ko ra-į 
jytojas nork Jis užsideda tik- > 
Ją, bet, ką tik pradėjęs raSy- 
d apie jį, nuklysta ir užmirš-' 
a. Ant 77 puslapio padėtus; 
<eštos dalies vardas: "Baime 
Amonės Viską Pervedė Die
vams:" Perskaičius tą titulų 
.itsirando viltis, kad po juo j 
.asirae Lubock’o hipoteuea 
prirodymus. Bet jų nėra nei 
.iena Karpavičius kalba apie 
nr, kad Mažoji Azija buvo 
ulkaniška žemė, kad lenai gy- 
i-nu, lliltitui. Toliau jau ku:- 

mum apie kitus vulkanus.
Apie vulkanus, arba ugnia- 

■mlnius, p. Karpavičius pri-' 
. tuė gana daug. į jo knygą 
yra sutrauktas iš geologija, 
rankvedžių visas skyrius apie; 
ulkanu* ir žemės drebėjimus. 

Tik tas rankvedis, arba enci 
dopedija, turėjo būti apyse 
i’- prieš pataigų 1908 ta. 
•p.nistns, nes nieko nežino n 
;»io ženiė.i drota-jiiną Meli
toje 27 gruodžio, itms na

Kodydamas pasauliui savo 
iiiuk-’lingumų gamtos srylyjc 
p. Karpavičių* rašo: “Vienas 
dominikonas užlipęs ant to 
vulkano (Mussavn). sakoma, 
pamatęs kratere rausvų ištir
pusią lavų, — jis manęs, jog 
tai ištirpęs auksas— geleži
nėm kopėčiom įsileidęs į duo
bę pasisemti neva aukso— ko
pėčios sutirpusios nuo didelio 
karščio, kuomet pasiekę lavą, 
o godus dominikonas vargau 
teiiUpęs". (p. 66). Nei raidė* 
nei ienidclio nepraleidome ii 
rašytojo žodžių. Daugiataškiu* 
jis pats padėjo, matyti sem
dama* šitą žinią auksą 
d laisvamaniško kraterio. Sky
stoji lava, išbėgusi iš ugnaitei- 
uio, būva apie 2JKD laipsnių 
Celsijaus karšta. Kratere ji bū
va dar karštesni-, gau greit 
apie 3,000 laipsnių. Nei vie
na* žmogus negali pastovėti 
ant krauto kraterio, jei lava 
jame pakyla tiek, kad ją gali 
pasiekti kilnojamomis kopė
čiomis. Kylantis iš kraterio 
karštis užmuštą žmogų pirma 
negu tas nuleistą kopėčias 
šstujrn. Apie nulipimą žeaqrn 
kopėčiomis ir apie išsigelbėji
mą paskui nėr* nei kalbos. 
Pasakėlė pramanyt* neišma
nantiems apie gamtą žmooėma. 

Iš gamtos mokslą p. Karpa
vičius palyti ne vien geologiją, 
bet ir geografiją. Ant 85 p. 
ji* paduoti* "Breatosius Zn- 
nu'-*" -žeinlapį, o tarno J c ru
oniu yra pažymėta* ant šiaur
vakarinio Galilėjos ežeru 
kranto. Tokio paties didumo 
klaida butų, jei kas pasakytą, 
kad Ncw Yorkaa yra sale eže
ro Ktų-erior. Tekia’ klaida- 
gali daryli tik žmogių ne
turįs nuovoki* apie geugrafi- 
W- '.

Ant 139 p. p. Karpavičius 
klausia: "Kodėl piraiuidos vi
sur sustatytos Miuiilketurkam- 
pė* I“ Jam ne į galvų nepa
rėjo, kad kitokio* rūšies trio- 
ta* žmonės vadina kitokiai* 
vardais, o kad pynunydomis 
vadina vien tik keturkampe*, 
einančias į viršų suiailyn. Jei 
p. Karpsvičius butų mokinę*! 
geometrijos, tai nebūtų save 
apjuokinęs tokiai# klausima:#. 

(Daugiau Ims).
... - " " rrrT ■ . a -t ■, "d i. ■?

savo neprielankumų. Du laimi .Seinų Benunarijos vk-e-regen- 
žymų* kiminai veikėjai, bn- jr profesorių* bri kun. 
rasit ji kau<lid*tai, atsimetė Finoratas Kulikauskas, teėians

Perkelkit Savo Pinigus 
į Lietuvių Valstijinj Bankų 

o 

Karia Žengia Pirmyn Sparčiai ir 
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia
1,244,674.97
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) .. . 
Rugp'nčio <• 1317............................................
Gruodžio 31, 1917 ........................................
Liepos 2, 1918 ........................... '....................
Lapkričio 2. 1918 ..,......................................
Gruodžio 31, 1918............................................

Hfl.7M.95
283,556.09
413.081.63
600.079.07
785J523.56
945,789.40

Visas turtas siekia $1,244,674.07

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNTVEKSAL 
STATĖ B ANKA ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D GAUSITE NUOŠIMTI Už VISA M2NE 
Sf NUO PAT NAUJŲ METŲ.

I
I

Uctuvię VaUUl.nu lunko* •parrot antra 4c) m. kad yra mw 
ra* lunku*, ar* jra po aitriau*.* VaMUun* Vouara pnmuura Ir 
nuolaim* uMiur* <Ur*klon| ir patyrusių ir Uukin.ų lunku raiti
ninku. .

UMUTlų ValHIJInl. įlanka* ir toliau «W1 n ra turi IV’M 
karininkų, kurta uk pat.* *M1 Banko) daro Hsal. bot Ir vielota* 
rara draudama Ir palĮrtamtama rokomonduoja 1| itaok*. *Uum 
Įtinka kolaaa «*H ■urakklbvU aavo prtklintoj kalboj, b* kitų lar- 
ptnlakraUo.

u

FeJeral

I

'i

1

namieje novieijatui reikalin
gų daigių, vaikščiodavo j aug- 
itasias arba vidutines Fribur
go mokyklas, kad ir šiaip pra
silavintų.

Pirmai* 
noviejatui 
vienuolės, 
Aveicarijų iš Prancusijos, ku
rioje laisvamanių valdžia 
persekiojo vienuolijas. ftu 
pranctuėtni* sunku buvo su
tarti. Valgiu Marijonai nesi
skųsdavo. Sunkesnis dalykas 
buvo šiluma. Centraliai šiklo- 
me name šiluma priklausė 
nuo šeimininkių, kurios ru
dens ir pavasario drėgnu me
tu, netardavo namų. Tat 
skaudžiai atsiliepi'- novicijų 
sveikatai ir paties generolo 
viršininko liga ėmė aršėti. At
sėjo rūpintis savais nno me
keno nepriguimingai* namais.

Tie namai tapo nusamdyti 
prie gatvės Pere Oirard N 8. 
Jie buvo patogų* tuomi, kad 
niekas svetimas nesipainiojo 
tenai. Bet buvo kita sunkeny
bė. Nei vienas Marijonas ne
mokėjo valgio virti, o be val
gio nei vienuoliai negali gy
venti.

Ritą dalyką apsiėmė aprū
pinti kunigas Fi-liksan Ku
dirka. Jis pakvietė į ftvoiea- 
riją savo seserį A gotų, ta sau 
pageliam pasiėmė savo draugę 
ir jiedvi išpradžių gaminda 
vu vnlgj Marijonam*, paskui 
pruiiiokitio |>orų brolių virti 
l-rastuosius valgius, ant gah 
pačios užmezgė moteriškų vic 
i uolijos šakų. Ti-ėšans (a ša

gyvenimo metais 
valgį gamindavo 
perukėloaios j

ji teisiai nerimauja ir pyksta. 
Dar nežnome kas iš to,išeis, 
bet žinome, knd gero nėra.

Dviem dideliai* daigtais 
'mes net-useiname su žydais: 
tikėjimo ir ekonomijos reika
lais.

D<4 tikėjimo nekils didelių 
ginčų tarp žydų ir mus. Di
deliam skaitlini tikėjimo at
sižadėjusių lietuvių žydai yru 
mieteani už tikrus savuosius, 
t '.prisilaikančius tikėjimo 
1.1 uitieji, katalikai už tikėji- 

i riiiyksta su žyilais, ne# 
t i i jau įsitikino. kad vien 
! di! nepeirneki* j savo pmų- 
Ol'it Jai - Katalikų Bažnyčia, 
dvasia ir įrtatyniai visuomei 
žvilani* | m likdavo pilnų tikė
jimo laisvę, net ir tada, kade 
ei-etikains jo* pripažinti neno 
rėiu. Mn« įnikai* Ražnyčin 
stiprini skelbdama savo tiesų 
kuopilntnusini stoja nž v:*i’. 
kų lygybę pilietiškų teisių vi 
sif-ms viošpntijoje gyvi-nnn 
11 vi us žmonėms.

DidcHii* pavoju* nenutiki 
mų tarp žydų ir lietuvių Lic 
ttivoje yru ekonomijos sryty 
je. Dnter visa Lietuvos pir- 
Hyhn ir visa Lietuvos pramo 
nijn yra vienų žyilų rankose 
Lietuviai. įsikūrę savo Viešpa
ti ji?. taip gi noris joje turėti 
savo pirki) l>ų ir savo pramo 
nijų. Iš to gali iškilti dideb 
kova tarp mus ir tarp žydų, i 

Bondyti tiži ta ryt i tų kovų bu 
tų vislick, kų teudyti sustab
dyti lietų ar sniegų. Tut yra 
nesustabdomi itaigtai.
politikų uždavinys yra ron- betų ivėdimas politikos į dus-

»

I

vų pakreipti taip, kad jie eitų 
be kenksmo ir Lieta vos vi c A pa 

. tijni ir jos piliečių teisėms 
Negalint pmlaryti, kad ne

imtų kovos tarp žydų ir lie
tuvių už pirklyhų ir prameni- 
ją. reikia taikintis, kad ta ko
va neužtvintų politinio Lietu
voj gyvenimo. Tegu ji sau 
būva ekonomijoje, bet tegu 
nesiekia politikos.

Jei gu lietuviai pntrijotai, 
norėdami palengvinti tautie
čiam* greičiau apimti pramo- 
niją ir pirklyhų, imtų mažinti 

Mų» pilietiškas žydų teise*, tai ta#

kino tuo* dalyku* mandagiai 
ir ramiai, kaip tat yra pap
ratę* visuomet daryti. Bet jo 
paaiškinimai nepatenkino de
legato.

Veikiai “Draugijoje" pasi
rodė trumpas straipsneli* a- 
pie Marijonu* labai jiem* •ne
prielanku* ir kenksmingas 
tuomi, kad Rusų biurokratijai 
suteikė žinių apie atgijančią 
vienuolijų. Nuėję* *a Pažeriu 
parapijos reikalu į Tikėjimų 
Departamentų Peterburge, aš 
mačiau tų "Draugijos" nu
meri ant stalo pa* p. Tiašcl 
nikov'ų, didžiausių katalikų, 
ir ypač vienuolijų, persekio
tojų, kuri* tuomet buvo kata 
tiku skyriau* viršininku mi
nėtame departamente. Studen
tai buvo davę girdėti kun. 
Matulevičiui, kad, jei negalės 
Marijonų sunaikinti kitaip, 
tai panaudos Rnsijo* jiegą,

D l*«kų puste Kta panaši, 
tik žymiai atmrgesoė akcija. 
Variavus dienrašti* "Drien- 
nik dla Wssystkieh" pusiau 
girdamas Marijonus suteikė jų 
priešams reikalingų Žinių,

I Friburgo novicijatų įsto
jo vienas m<-dieino* studen
tas. Gau ilgų laikų ji* apsėjo 
kaip pridera jaunikaičiui 
tikrai norinčiam būti vienuo
liu. Bet vienų dienų rasaroi 
metu jis, nematydamas užpa
kalyje klūpančio senesnio Ma
rijono. {indiitė gnu k«*i»ti} veik-j 
.-mų. Po to jis nt*jtrauke i- 
vienuolijos ir jos generolui 
parašė limtrinantj laiškų, ii i 
kurio reikėju padaryti liūdni..' 
išvedimų.

Numanu bure, kad priešinga 
vienuolijai jirga visomis prie 
menėmis i-alžia saro sam
čiu* j diliausia* Marijonų 
paslaptis, gaudydami žinias. 
Tos žinios prie* Marijonų 
norų laimi greitai plito ri-‘ 
*nomcnėjr, skleūklaiiuts klai
dingų nuomonę, buk Nerijo, 
nai esą pavojus lietuvybei. 
Susirupir.ę tuomi Lietuvos, 
kunigai parodė Marijonams

UNIVERSAL STATĖ BANĮ
3252 S. Halsted St, Chicago, UI

Or.C.Z Vėzdu

jiost utjt aut* paiiiijiai 
Tiktai *3=3 Iškabu*

Federal
Cleaner

Nevartok auoteo. Ilmrak oars kar
pi lę valyto)*. Abudu tau uk ptl- 
4ara darbo ir dulki, — abudu « 
nmaSlna rrraat) kartot*. kai- | 
Srę. mitra*. Ir lt —UM no- 
naa U ), carai Mihilo. 
Nuoiptrktto 
H.* •« r ai taa«v* 
Ibnokratlę.

C0MM0NWEALTH EDIS0N 
ELECTR1C SHOPS :,

.t ” - 5-o..
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Padarė Geresni Kelią

Kuomet jus reika’aujatr rtUHŪSį

Mi/CWXfc

SAWYER

l»i> olttytttt'lai

Užtat per ilga laika mes negalėjome ju 
pristatyti.

le«*w

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

Paskui vėl yra Crispo Graliam Crackers 
— kurie yra puikus ir sveiki — juos ypa
čiai mėgsta vaikai.

Niekados. Crispo Graliam Crackers nie
kados nėra kieti.

Crispo Grosam Crackers visuomet būna 
sausi ir trapus iki paskutiniam trupiniui.

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

Situos visus galite gauti pas savo gro 
ccminka dabar — tikę kiek tiktai norite.

“DRAUGO

Mm ir taip pat eeam džiaugsmingi.

ii>»i\<y v'»:

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

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

BISCUIT COMPANY
HABBI80N & 8HOLTO GATVIŲ CHICAGO, ILL.

abejojame ar jus jsivaisdiante kad čia pat Chicagoje 
J™ pasaulio geriausia kepykla?

Toji kepykla' yra tai 8awyer Biscuit Company. ku- 
lĄ/l^r ri randasi ant Harrison. Miller ir Sholto Gatvių. Chi- 

lAį<— ~ §8 Ji kepa puikiausius Grispo rūšies crackers, bis-
Cūiu« Atokius piragelius.

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

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

ginti Crispo. — Pirkite vis5 

pas savo 'rroeerninka — di- 

bar.

slU.ulI.lKff1

Mtadieni*, sausio 11 191?

crackers, biscuits, cookies 

goodies ir kitus pinurelius — 

užtat kad gaunate geriau*5 

dalvka nž žema kaina pame
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•tM>k»«a Ir kalu u-ž. kl.
t***. «i« t A«r*»u>t*«u % *aų Udj«kpi’tu.

’I*O«4 4*>.<.|44sM«d kd IM <4te*MB»o* 4s*«,
ritelMdr « • «M*M piHMUkidb ir J«* U»ža
t*riui,tMl>B >•$*> ktm^A

4 e* snora 41 *•$ e* OBI UI Ubo A tepate • TA**
|H* d»o4aa Lt .ai Kita |l<M*4M4*Uso SU*<
klMiar r,aA« a |M«a|< mli.

JUS Mttaui* .uitr, kail Jidi IpHriMBs. 
■ktlžtutlta* jau**, uvt jvkua kniutau Uu 
amsiu*.

Ji* teku* * u U*-gali l’Mtl U* tu it tetdSK 
u«- ir iOljai.

Jų ld».4 f |*i*M4j ktn.UIlta BM kl< 
1*4 % Darn • I akp'A gdp«4a • tte< KVt« )T* 
|»*teAowt« •« tfw*AU4$ų u r.uklsUžM imi!- 
4ų. i****, j u m .M,iar*4iteiteua*«*j Lv
P>a*m$ b*. o~i

Jam 4* tetuki ha l»vU KulaatCc Mauti 
'risti

Htealr.

H J. L. Shcmict. kui.. per 
|j ciaug melu pas mu:. bu- 
H vo gonemlis parrtnvė ts 
= ir vėl pas mus lugrįšo! 
s Klaupkite Lietuvio psr- 
| davėjo No. 14.

PRADEDANT 
Kiein Bros.

S
i

/ •v r •

tiRianis
■wF. P. BHACffULIS,

Lietuvi* Advokatas
AVorney at Law

IV M.mnu , t nr. i Isrk M. 
iu ui. TH O ntral 530

C.IlC VOtl, I1.I4X<MM

rrojrMR'n(

DUBELTAVOS

STAMPOS
UtarDinkais«K8iV8igais

I

KIHX HROS;
HAi.Šini A ŽRIliSTSi
PXNEDELYJ, SAUSIO 13-tą DIENĄ
Didelis Metinis Išpardavimas

SUGADINTU LEICINIU FERANKU
7,500Poru Zeniai> Pus* sKainos-6Lotai

čionai* yra didelis iipardav^raas biskutį pagadintų Idcinių ferankų kur tuk- 
stanč ai žnrnaių kurie ielko bargeuų atras! Jeigu eri kuomet nors dalyvavęs šiuose 
pardavintuose, tai jau žinai kokio? njfles fe rankas galima nusIpirirtL

Le>cmČ8 Ferankos Dėl Kiekvieno Namo
l>. I I. Ii. .imui |..| ę luin.rt r.rsik'm J»> yra blokšti suradintiu. bet jy rytle* cvrm.ias
M, «|I Mo UalsJ.o.e pu* v. nraskyiume >m«u taip tiobulu.

Nebos galima k pildyti raitos ar telefono užsakymų per šitų išpardavimų.

VAN SiPMi B>.OS
Laikrodininkai, At.k- 
•inlnkal ir Optikai

Pilnam* pralrinklmc l*ikro» 
dtlal. lal'rodllal rauksi* 

nlal daiktai

11110 MICHIGAM AVEKUE 
ROBE- ANO, ILL.

ruui auanj**! ui «ii ik ,i. uinti

«<
i

ii

Ujrv.l 3113 Mn. Il»l<tr>l Mrnct
T< Ir.’otuu Vard* — MJ

FATONIC <
tejscoEiiMmnaD

LOTAS 1
*»vd** * ra« ta* k k n k l*°

fm-l 
et...

s

taip ,ol r.uii dM.upa.lU4' 
. i .'r m. p..
irs puiku, ir ava,-

X « h'pb t.ltalbtebH 4 'fb*4 $.**> •
AhktaJ t m- r* Mvti. t

< « • . Ur*ahMiM 4*1 A* k* rw bivųot.u * r.
hunu * *114 «r hteptete »M IMJsktehBŠMAl* į
Uu|.i .. ::

J>< ¥*■ i•Msort >ra ffurdšvs •tulAM > i s
•km >ri* •« |A gurriiluiuMU. M« E
lA UI 4.1*014 ■ «i»AlU». g

Mite*- AtetUft terUltO (ftellU |M* M*’1 j
Mr**-* nitui*4 ritiAMtr — lAvk ki* tl ūkite* §

.«>
Ar *l>r •euzuAirtuA <'riMp<» Luia< t ' i

lUrn? B
Jy tatai* yra nTpupruatai seru. , r.

ryti.-k nu. Jl» ,rn Htataiin«l ir sai-|
Iu. lt ta-abvJUHs, kad Ju* nosbulr-
fc<>4o

Leicines Ferankos
Gero plonio: 2*4 ir 3 jnnlų il
gio; gražių patentų; biskutj 
sugadintos;—t tora

Or A. R. Btetliil 0,0.
AMU' KFbk-U.MJPTAS 

l*at*rltuu. Ii,kai 
oftaa Valentina: ano » IS ryla Iki 
* vai vakare Nedoram* * Iki Ir 
MIS k. Vl.lamt Ava. kitaip. II Mb

Tai.funaa YarUa 4311 
Telefnmw Uuule.ard 4441

Telerr-nua l.«>>ilei*M įlįs 
DR P. ŽILVITIS 

DAKT.UIAKIR enrm ugam
UI* Noulli llal.l.ol C.iv* 

CHK'tUO. Il.t

i*Md »:* a*
TtlrfcMUAl tfisj ttuarl.M 3M<

DR. A. A. ROTU, 
ruMi* cid.i ii-Jav Ir r įmuro* 

BK«vU*1IM«* ili.rJf,.. tyriMiy
Valku Ir vlau rlirunllkų Ilgu 

>n*ua: 31»4 So. Hplelad M.. Cbk-ace 
Tele^uau* l<r»vrr *C43

VAIANDOS: 1*—II ryti, t—3 »-«• 
i.lUy 1—1 vbK. N*d-lioial* 14—I* rt

Dna 1 KiMit«rt>, Wul. haUuKll.o 1*11
At per koku* 1 ar 4 me

lui nuo nurvitkaiua. o taa paaltalky- 
tavo apie S ar 3 k-.rtna J monej. 
l«lp. k.tU kartai* kaadavau aau Itota
li V' 11. ..uuo draus* man pa
tarė Vurit.u Netrina ir po ISvartoji- 
i.m : 1.1.1 I.Ų. jnu.'lunel Vitai eveika 
Aa viauomtt Juo. tunu namie, kuo
met Ūktai mus prireikia.

M. J Simnas
lira J. (lutokuaal ut lianai. klleh.. 

tėllp |Mtl
Mr. lt U vvncht, ar Cerio. Okla_. 

take l*aatur Kovai** Nervina yra. tai 
Ki.iauaia* įstatas nuo aarv.tkumo. 
kurios pasyd.' mano talkui). A* Iu- 
t A J* u k.loly Od/tojl). bet nieks* ne- 
parellieja. ,
nVVil lAPai puiki kninaptaHa. 
•. I K fl I 'N Ucaa Ir eampellale kr 
■* * **”' lebukv diafUem klek 
r vnsti Neturtine llffoniv taip pa 
te' na .ainiu, druni nutarė,u per K*< 
.~viiwt Koeoin Fnn W*rao tad. n* 
’ <14 n Ir -3r.be.- per
koI.niu StCD. co.. CTi.-ano, IIL 
*3 U. laki- M_ aru |ir,rl«n> 

l*anlu*.la Apili-kme- (i l.mka • ui S. j

i
i

r

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS

KsaJanisdiaiiU. daryti ant u»- 
«ak,mo .lutai ir markiMal. ver
ba nuo *:• iki *3*. dabar par
siduoda ro Ilk Ir 134.

Naujai daryti imta vi nuo *1* 
Iki >34 ainiai Ir evvyliutal. nuo 
t;.** iki >ii-

f. oaa iKMCrinklmn* KalUnty 
lalniUi) overkotu.

Vnml landai vartoti siutai Ir 
overliotal verba nuo I3> Iki 
>». Italmr >3 Ir nusbtan. Ke
tino* nuo >1.4* Iki *4.4* Vaiky 
siutai nuo » Iki >L»*. Va
itaus Ir kuporni.

ATOA1U K VMMEHA 
NedMknm* tr inkarais.

LOTAS 3
$3 Sugadinto* Latrinės Ferankos 

lotliai gražios pak-rnos; gražios 
*’ *’—*-—i neU; pilnu didžio ir 

vertės; pora

LOTAS 2
$1.75 Sugadintos Leirinėt Ferteakoe

3 ir 3’,į jsrdų ilgio, regularėa------
kaino* $1.75; biskutj sugadintoM; 
Irnrgcmis; poni

DR. A R. LAURAITIS.
Lietuvis Drntistas

•SIS W Uaad STKEiąi
M*r.ball Sausra Tbaalar BUS 

CHICAGO. IU.

• flfite 1*hM graŽ
i n H ta NotinghamUUU plonio; $3 5i

L1BERTY BONOS
/ r

»

i

FOSPADŽIAMS SKUBA.

«

• >

LIETUVIŠKAS 1:11
DEJAS.

DYKAI. »

te

<.
/•f

Aitun t ardu ibiai rtne
Serga arba Pssidlrę Tunsiis

J «« teti'thevui uiti 
mų > rit ;

1J4

f MI

B T.

CmiTOJAl

Tuip p*! i'n*i>* ltan*|U«.| Tra l» 
Ol.|.n Vanilių IVafers — Juu atMiae- 
n*l< k*i|, Kurdu* ji* >rn au karu «u 
arbata.

Taip put negnllmt iut,|.'tl apl"
Cruap* lui, lluKva be S'. <J|.U ru. u i 
tk-la iVarkur, kun* Kardus vaisyti' 
MI sūriu Irf joUr.

Jus vi*.s aluluunu, lai taip kaip 
seni draugai — U drau*i.i kutu *«. I 
tstni.n.

Mr* norime Jm.ui priminti visur' 
kilus l'ueo <*rark*rs* Pusini, CO... I 
kle., iiia-du* kuri, ,ra k.-p*ist p.- i 
•nu.u aimsuuj i'nupu kepskloj.

Url lira peralkalanjauie. n** Jus 
ir Pat>* tanuU — jta »ra via per k, 
ri. kad lr«.p u.riuu imt ) uau.irsi..

Mes ni.n.kslaujaiue Jums primini. 
S|,.o snuky euptaav1..i* savo prvduk- 

.tu nrra staiaaMua ktletatus.
Tulppal UarvduitaujaiiH Jum* pr,- 

■Intl a k*ki« ruiratuicumu kokis 
m pndisMlna* dvi |M*4Iimv SUu 

.'rtapv predulty.
J u* api* Juua visu* atMinonate la

bai norai. I‘*tul Ju* airlmrtinlr. 
kad Jue pmru Jl,ua pasiūkite kitai-1 
vledlaui pakeliai, kuriuos perksl*<*ra- 
kerą, bus-uis. i-vokira Ir kilus >•/ dar 
bu i.irus.l u*, kuu, Ulirbuiul p,-r 
Crtspo.

. 4H£HI»Xf KKI IA 
UK4G>X| U444A

K tie uita lu» reikalą ujate erarkvr*. 
Maruliu. vsukPa Stasiam ir kilu* pi- 
ras^llu* — uHai kad Sunitais g. 
rtau-ia dallky n’ Iriu* kam* — pa- 
m^sti.u i'napo.

Pirkite VIa! paa aavo proaeralnk*

bamyth ni'j'i rr coMr.unr.

LOTAS 4
$5 Sugadinto* Leicinėe

Ferankog

Tbi BosiIhK Stoto 
SivIies Buk 

1115-to Gatv* tr 
Ava. Oktaafk

Kapitale* 1

$250.000.00 VImb Turte* 
viri $LOOOuOOOOO $L0$ 
rys jums tuvių 
pradekite dabar

PAUMDI ODA HUDUI KHun, 
ir linkt, aparei ato>r vtotoj*. Uitai, 
įburbta* |i-r 14 mtay. ITi* pat Ha- 
luvirkoa >«m>r>ua. t'ardailcil pn*. 
tarti* — aariaiakaa paimta* kartai. 
dt.ru<a Abiltsiihtl* aaaaaaUkal ar
ba la.lku adrrtra: K. J.iuuiataa. IT*» 
Mu. Hklateil M. ebp-*«u. td.

VYRAI KURIE KALBAT! 
LIETUVIŠKAI

.TIK $1004)0!
Parniduoda nž n|x>cijnlipkai 

numažinti) kainų nauja* muri
ni* namas nu nugitu beimiii<*n- 
tu, gaxa*, elektra, mnudytiė ir

Padarykite savo lloosa laUa 
bnngie.

Me* cuorgsnigBvoai Ueta- 
vių Skyrių ir rrikataejane 
keletą energiškų vyrų, Iturie 
turi kelete liuotų valandų lai
ko per visus metus; gero* 

I ineigos; Atsišaukite nue 9 iki
kiti vėliausi imrankumai. Ix>- 1 bile diena šioj savaitėj arba 
tu* 30x123, geroje npicl i tikėję. Seredo* vakare nuo 8 iki 8 
vintui* W'>kn* mm gutvekarių vakare arba telefonnokite man 
linijns. X|>c< ijrtliAI:ai jinrai Randolph 7400. Adam Marlra- 
<1ihhLi už $2(kM), ruikia įiiiokMi naa, Lietuvių Skyruj Kimba- 
tik $100, o likusius md lengvų ria 847. Firs* National Bank 
iltarokniu-tų hii|Mi reutin. At Bldg. 68 W. Monroe Str. 
sišaiikilr |ian

A GRIGAS,
3111 S. Halsted St.. Chicago.

S

Vpnebk tr Muuriiką ApcMutai
Mtuo uiuiema ir rpaiukaa mokini

mą* pnadrra Jaa >l»U J trumpi 
laika.

Mae turtai* dldJlUMtae tr aariau- 
• u* kirpt,uo-deeiumiin ir aiuvUMe 
Mirrtta. Kur me* auMkaaie prakua- 
ku p*l,rim«. kuomet )«• iaok,el<««

Elvktra varouioa malino* muaų alų- 
viliai Arrluoee.

Jila eant* elkvleAiatuI aplenkiu Ir 
pat:.litru uiunu mukrkia t.iia laiku — 
durną <r rakarai* Ir cautl epeeijan*- 
luu l‘ir’4 kaina

li tre nia daromu* pasai J tau mi* 
ry — utie rta.lea arlm djdtio. Ir bl 
1* «tnd'i ke>r<«

MAsTCIt DKMUKIKG M UOOt. 
I. V. Kra.rn.ka, rer.Ul.nU

313 K- La Hali* «at.. pne* Citr Mali 
A taikauklt aat 4-to aaitMo

ioiiliHERZMAN
11 RlMlAfMaa RIKUO*

Orai tirtu v lama Unoniaa per tu 
m*»y kaipo patjr** (ydytojas. rbi 
rartna ir AKl'sKItltl.

Ofla*. ir Utl.arat.ulja: 1434 W 
įtik M. aetoll risk *L

VAltaMUOS: Kuo Id—13 pirty ' 
ir 4--1 vai. vakarai*. Telefooaa 
rasai Uit.

<1TVCN1MAS: 3411 Ra HsUb-o 
MraaC

VaLaKDO*: »—» ryt* tiktai.

/yjr Lasote savo Pinigus
Daliar i ra geriausia* laikas pcri^lti pinigus. Už PINIGUS PADĖTUS PIRM 

15 <L .Sausio (Jonuary) >919 m. 1 CENTRAL MANUFACTURING DISTBICT 
BANK (A SUtc Bankr GAUSITE 3% procentų NUO 1 Sausio (January). SU
VIENYTU VALSTIJĄ VALDŽIA, PAUTU BANKaI, MIESTAS CHICAGO IB 
DIDŽIAUSIOS KORPORACIJOS LAIKO SAVO PINIGUS AIAMB BAMKK. 
Delio noatideliokite pradėjimų dėti pinigus j ii# STIPRIAUSIA VALBTYRDf® 
BANK4 ant Bridgeporto su TURTU viri $5)000,000)00. Nelaildkite Kritai «Mkb> 
tu* pinigu* numic. prie liizttierių ant palaildino arba kitose neeaugioM vriMN^ kar 
kas valanda jie gali žuU.* bri ATNEŠKITE J CENTRAL MANUFACTUBOię 
DISTRICT BANK, KUR PINIGAI BUS VISIAKAI BAUGIAI, gausite 3% pro- 
centų ir suma ant PAREIKALAVIMO.

Norintis perkelti pinigus j AI4 BAN KĄ, atneškite bankinę knygelę, • 
kelsim jurų pinigu* su procentais ir ifiduoaim musų bankos knygelę.

Perkelkit iŠ nesaugių vietų arba pratil kite dėti pinigus į ALĄ STIPRIAUSIA 
BANKĄ, u busite užgauidintL

CENTRAL “Sr BANK

na u j* 
a irrv.jiin*, k»r- knygutę d< I iiradi'ji). sulaikanti 
T.mt’.,”iX‘-m r- r»'»ik*1tj ir iliurfnirij*. viso 

M ,*,r.......  , kiij išradėjų ir ižradinių. su sp
f rk'.s i.ii... J.. ; . . .... . ..
it* ir.-uuoM v pi* rsiun* ir parriKstai* tuiratų ac» 

m' v'.'n ‘ V«rku ir tVnshingtono.
i.n..«*!.* v.msiti-' f, brmitnij knygute, nu* iš- 

. tr u r k l. » Htedjt.i *Mttn«* ame kiekvienam ant jMLrei , 
intAAti.iki tumiim br kalavimo.

4 II) Ulini midus b* lliKiJIMlll 
1.1: M jo r < tai be hKAV»M<> *rl>» ' 
l |i. i\llt U<>.

lateit rate n n 1% »i*«M ^tyrimo ai' 
pr.'t. 'ABteM Yiii r.e* Tonotla m- t
%o NfM<ljatr r ilsMia, kuri jrru vmi 
par<’ it iwIm nkujninCte.

nikis riiuai.iiiimi i rntsji.- salima prosigytcntt su 
art* AUl.viuiM . i* p»t u...t:* vh- iimdimn naudingų, tai 
e* tr ui lUanJ,.’ lt .tie- tisine. 1 ”

At turiu *i«r.»oli |m.i*.hi keMtmrj tuojau* niitaUuda<»l tu* 
tsn tIUidirt Mano nikslnvliaai vr Valno
dui.n>ai. Ai iii.hoi.Vjsu ib-itkinil Knigun*. Naipo
savo finted* pi*, .su. .41,įlota J i»*- 
bu oIm, M JStaJkj*'. *4. *3 JU-

taftad* r*>ttata*j* sūdo* ar n*.

l»f LIMAI* C. MllUb* 
b,u, loja. u e'uuuncM 
B** M». KTATK XTK 

Kurpta Ada.'ii r*i«<*a 
*dr*v* nu* 1 ik. 4 pu rwe«. 
i'taaylion.u a» 1 iki T vali 

^•^ra**«i^iu^*jikij^^rgi^

Jugu jus norite žinot kiek tur
to žmuue* praeigj-vi'no ir kiek dar 

pagrltM 
rąžykite 
naudin- 
žinovai 

ieks]iertai) patentų. Imudatnc iž- 
tBdm.ua DYKAI. Ra^kMa poni

DR. J. KULIS

A STATĖ BANK

1112 351b SU netoli lorjanSL, Cbiap.HL
Velando*: 9 ryto iki 3 po pietį) kaa dienų. Buba- 

lomia 9 ryto iki 1 po p. VAKARAIS: SEREDOMIH 
ir SUKATOMIS nuo 6 iki S vaL

S. I*. FABIJONAS, Liet Skyr. Ved.
A. PETRĄ TIS, Kcal Katate ir Inauranoa SLVel

tBdm.ua


DIDELIS KONCERTAS
Rengiamas

...SUSIVIENIJIMO LIET. R.-K. PAŠELPINIU DRAUGIJŲ...
-----------  —r: 1 ■■■ ....................................................... ■■*;

PULASKI SVETAINĖJE, Į8u*L^4-te
Koncertą ve* garsiausias Lietuvių mušiku ir dirigentu p. A. Pocių*.
Koncertų pamargins gražio* deklamacijos ir prakalta*. Pu programų šokiai.
Visa* grynu pelnu* nuu t* kuueerte ri* Labdarybei po gluba šv. Ah’uLu.

Nedelioj, 12 d. Sausio-January 1919 Pradž a4 vai. popiet Inžanga:25c;35c r50c.

Pradekite Jus Naujus Metus
su pasidėjimu taupinimui pirmutinėje grynai lietuviškoje Statė Bankoje Amerikoje

ETROPOLITAN STATĖ BANK
Parankiausia ir Stipriausia Banka dėl Lietuviu

807-30G W* 35ih St., kamp» Halsted st.
Bankos valandos: nuo 9 ryte iki 4 po piet kasdien. Utar. iki 9 vaL vakaie 

Subatomis iki 12 vai. dienos ir nuo 6 iki 9 vakare.

TEATRAS IR BALIUS 
Liet* Vyčiu 24-tos Kuopęs 
NEDĖUOJ, SAUSIO-tlANUšRY 12 D., 1319 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
IMJ-U W.

niAuUA ::«• vau va:, vu:
Sr«a<>.>« -lal-r. * I vaitam* r*.>d,:ia

“NAUJAS KELIAS”

“MAMOS NEDASUPTA"
Valam prlv*a« įklrmmsi “%>*$*•** a|*aw ima*. |*« iglui ai.

ICvi»**;ame kuoMtriHlingiAtmiRi at aut *ir>.n;n«t vakaru.

Mes priimsime jūsų padėtį ar tai butų didis ar mažas. $1.00 pradėjus taupyti moka
me 3%. Musų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pa* 
▼įetui ir valstijai,, laikyti jų turtus ar taupinamus pinigus pas mus, tai kodėl negali būti 
saugus pavienių Įmonių.
Jeigu jus turite pasidėję pinigus kokiame kitame, banke, tai tiktai atneškite jūsų lankos kningutę, o mes pareikalausime pinigų ii tos banko* 
su nuošimčiais. Pinigai padėti hUe diena šiam mėnerijc, gau« nuošimti nno Sotinio 1-mos 1919.

II PABABGA. Paskoloa ir Bendrovė* Draugijos ir jų urėdninkai turi atminti Ij naujų metų, apmokėti jų išėmus ir ligonių pašalpas čekiais musų 
IĮ Batas. Jos bus kaipo kvitų dupiikatai. Ši metodą yra ii geriausių suvedimui kningų ir atokaitų. Jlunų viršininkai ir pagelbininkai noriai 
Į| jums patarnaus ir žiūrė*, kad jnsų rokundos butų gerai vedamos. : >.

MUSŲ PABDAVDKO BKYBIUB. Mes parduodame ir perkame 6% morgičius. Perkame ir parduodam** -*ainus, lotus ir fermas. Perkame ir par
duodame VALDUOS BOBDSUS. Apaaugojame jūsų namus ir rakandus geriausiose kompanijose. Ajuu- -oi* šėpos iinuorauojamos nno 3 doL mė

li tam* ir daugino.
iii ........
^.UBU. J ll J. A t, . J., SM

IŠKILMINGAS RALIUS
X—gsagre^.’ "«hmt _x• _m    *MMaeEKMS=?r9mn"aae~*r».^-  ̂.; ■ ------------- u ■■

PARENGTAS

LIETUVOS K. VYTAUTO BE O
NEOEUOJE, SAUSIO-JAMJARY 12 0,1919 

Dievo Apveizdos Par. SveL, 
Kauktu Ii4u Catoctir Union Avt.

Pradžia 4 vai. po pint Inžanga IScYpatai
LŽKVteClAMt! VISUS AT ILAVKVIL

Lietuviai Amerikoje.
a...—.......................... ..

BDIGHAMTOM, V. T.

nislovo dr-jos, sudainavo porų Į
dainų: “Aušt Aušrelė** ir*Raudonaitė, ,
“žvaigždelės“. Galop vi- (P. šimutis, J. Zubė, A. Kudir- ’ čiai surinko tryiikų sykių 
riems atsistojus, užtraukė 
“Lietuva, Tėvynė musų“.

Po programai prasidėjo io-
kiaL Susirinkusieji grąžtai

to 31 d^ praeitų ma J. P^Dcuuku — pirm, J. So- Gyvuokit akroaiečtai tvir- 
liberalai baro auron- roku — vice-pirnn, J. Balda toje pajėgoje, o darbo vaistai 
dhaa. Kalbėjo koka — pirams raiL, A. Kudirka- bos geri. Pagirti rriktatad per 
taurius ii Brooklv- aatr. rait, A. Vainutas - tokį trumpę laito} pajėgėt ižsil* 

vinli ir lolime reikalo ir dai
navime. Garbė jame už dnr- 
barimgai, podraug garbė p. K. 
Štaupui, kad pašvenčia taikų 
važinėjimui taip toli ir moki
na chorų. Yra viltis, kad atei
tyje teka iivyeti graže*nių 
vakarų. Tiktai nepraleiakit 
veltui brangiui* laiko, o vilkų 
atliekai te.

kunigus, vyskupui ir tt Iš
gūri kiek tik galėjo CcntraUnj 
Komitetų ir sakė, kad tau
tiečiai surinktos aukas siųs 
tiesiai Vilniun Lietuvos val
džiai. Gi klerikalų, girdi, 
tautos Fondas renka auka*, 
kurias, girdi, pasiųs j Švedijų 
savo komitetui, kuriame yra 
viėiū kunigai. Dar ir dau
giau panašių niekų ]»ona» 
Liutl;nu*k:i» pripa.-akojo.

Buvo aukų rinkimą* Kalė
dų Eglaitei. Surinko, rodo', 
126 dol. 11c. Pastebėti rei
kia, kad iš tokios skaitlingu* 
publikos, nes buvo apie 400 
ypatų, surinko tokių mulų su
mų.

Matyt daugnnuu pasipikti
no Liutkausko šmeižimais ir 
neaukojo.

Paukštytė.

Vatam.
Sausio 4 d. atsibuvo sma

gus vakarėlis, kurį parengė 
ftv. Stanislovo dr-ja. Pir
miausia tos dr-jo* aktorei ati- 
loW* juokingų veikalėlį “O. 8. 
S.”' Nors aktoriai pirmų sy
ki pasirodė, bet gana gerai at
liko ravo užduotis. Geriau
siai lošė Statu** rolėje p-lė A. 
Mnjorintė, Marės — p-lė O. 
Dirkiutė, Cyrero—p. K. fttau- 
pas ir Onufo- p. J. Druskius 
Kiti taip-gi gerai ložė. Po lo
šimui gražiai paknll>čjo p. S. 
nadževčius, ragindamas kuo- 
daugiauriai raėyties prie šv. 
Stanislovo dr-jos ir joj veikti, 
primindamas, kad laisvama
niai stengiasi visokiais bu
dais katalikams kenkti. To
dėl, doras lietuvis - katalikas, 
lai apsisaugoja ir prie j Pvos aukuro a tiko jo: 
draugijų nėrinio.

Parimi sekė daŪMM, vado-' L. Vyčių 35 kp. ii 
SlMJb

J&nnitaitia.

I Po 5 dol: M. Balsiem*, O. Bvtao $131140.
'Raudonaitė, B. Daugcntaitė, į Tai reiškia Vestpullmanie- 

ka ir J. Balsis. daugiau, kaip kad buvo paa-
Po 2 doL: A. Zubė ir P. Gi- kirto surinkti nuo Tautos 

niotis. Išviro L. Vyčių 35 kp. Fondo, 
aukojo $3Sj.OO.
Ant. Vainauskas .... $10000 
Atradimo &v. Kryžiaus 

draugija.........................7AO0
šv. Jtaoeapo dr-ja..........
šv. Veronikos dr-ja 
R Vamsuskienė
J. Šėrpeii* .
D. Kraujali*..........
K. PaleUunas ..........
J. ir M. Dotaikaičiai 
Ona Merikanskaitė 
8. Kapočius . 
P. Kniukšta . 
IL Žigulis ... 
J. Mekuėoni* 
A. Kaldis ...
J. Žlliavičiu*

• A

BAXlNiS BALIUS
Mnty*ime, tov« iė 

chicogiočių vestpullmnniečius

ilgai ŠMių i 
vo reMpullnu 
t?ikun< taip 
tėvynrif

erei-

PARKNOTaI

DrsUs Leb. Gvar. D L H. Vytauto
l-«M IMTUMĄ UAITEMl AMT lUUIKiEPORTO ....

Nedalioj, Sautio-Junuary 12,1919 
iiasnMMnvmHnj 

•atatau u u*. ■»,
r*WMA IM TAU T AK Altu

TAU T I E Č I A I!
Šiuomi pranešu gerl>ianii<>tna, kad apie Gruodžio-Dcc. 15 

<1 atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirhame 
siutu*, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai 
tėir.s ir be skirtumo dirlmmc nuo didžiau.-ių iki mažinusių dra
panų taipgi senas <lrntw<nn« valome, kvsrtuiojnme, tairame ir 
protiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui c«unt, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užgnmilinti.

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Avė., Kampas 17-tos Gatvės

00 DIKlfū I1BANDY-
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar

jums fino- 
15.00 ma Sveikatos Sarrafintoja.

PABTOGLOBY
knn« vra rno-lrrmlku tonikai d*l 
kraujo ir nervu. Partn<1erjr yra 
priaustai vaistM dėt nusilpuam. 
nerriMcų žmonių, kurie reikalauja 
seno gamtiško tanike aubudareti 
juos.

i Tūkstančiai yra paainaadojf

WZ8T PULLMAK, ILL.

Tryiikų sykių daugiau!
Gruodžio 29 <L, 1918 m., W.

PuIIuuuk* įvyko Laisvė* Sa- ‘:aUF^a*, «I* Meteiii*. A.Pranc- 
vaitė** prakalbos. Knlta-jo kevirius. J. Kipėeviiius, F. 
gerb. kun. F. Kemėšis ir n.. Mekučionis. J. Gclumbickis, 

A. ir A. Malakauskai, J. An- 
drnška. F. Simutis, K. binkc- vartodami Partori°ry užtat kad 
vičius, K. Tautavičia. V. Itan- 
eur, J. Buika, J. Grundulas, 
A. Vymiota*. K. Venckus, B. 
Šimkus, K. Kilas, J. Paleliu- 
nas $7.

Po 10 dol.: J. Dagia, A. Ja- 
' nulis A. Urbonu, J. Puido
ko*. J. Mockevičiui, B. Mar-

F. Chicago. III
............................ ....  ...... ■ ■ ■ ■

Mrvkitr nHikualAR .•rriru tu-
r.t» Atufairou. r»r»U*
•iu. r* nLntt.g. tkl'Mif**. brom biL', u<i|»i»i»*
mv Imn’ Q. «i|*ttii rifl. uėksrV|lw« *r 
I*.» kitu Ilgu. nfl«u al.XlSP.XUB wts' kvr. |Ti» 
BKuktlr ?•*• d« l urUn 4 iriu ntb« »r. 
4rt lr/tefi$M« alUUi. l4 .m ImViIImU Išimo- 
l«ti priAli’fiU <• Kauti* | kul.tą valansty 
nu»n«» MU*.Alums* 4>r^* rauta juav faueia, 
I'LiiiA' kilt f>u ki‘;ai|.»u >3 kl. I (jm4<*1UI* 
|«r*> ti« tr W«A.’kt». L^ftr; <lk-M |*ar»l tilt- 
nuriNl ciu* ft-r *lu tada LarpUd-

<• 4k«j. jsrigu n*-busit a ulbant dlnti. 
Msgr^.'irtilr dirkg >trwl> •» ai »'ign$JUa«iil 
;u»v l&M, \<*r*tk»« lituku, pilnas alga- 
urdUkifu^A. A«lrv*'tB'kilr;

X T. IMM. U K.
IM W. N Mirvrt. Kr* Turiu

8S------ 1 J------------y-J.-------- -!?”—■ T"!1

i'- ^e*knll^li“f* Ir> £’( Aw- TwP’- * Nwr Tor* T* Gert. Bridgeporto ir Dievo Apveisdo* parapijos skaitytojiM
ftitnlrnu V Tan«**i£inM IT ! i—L. ll. m. r r — *

J. Karosas. Kalbėtojai kai- 
bėjo labai aiškiai ir supranta
mai apie Lietuvos reikalus. 
Kall>o* buvo žadinančios prie 
tėvynės meilė*. Tarpe kal
bų fiv. P. ir P parapijos cho
ras, vedama* p. J. Balsio, pa
dainavo keletę dainelių. Dal-I Po 5 ‘tol.: A. Vainavičiu*, 
nos nusisokė sudainuoti pui- Jnl- Pakliūna*, J. Močius, A.

tat vairias yra rataisytss U tekiu 
ctaliti kurios priduoda (tauriau 
kraujo ir sustiprina nervas, anbu 
davoja kaulus ir abelnai imant 
priduoda jnmi reikalingna eneeri- 
jos atlikti savo darbe.

Vienas Butrio Partoglory kai 
... _ . . . <--,___ v nn*d* viena doleris: M buteliai.'^
kud. Paskui buvo renkamos SikaviSeoė \. Timinskas, J- IikU1 5 dajeriai. pririnsiinel 
aukos. Sekančios draugijos Jnriunas, J. Konstontinavi- jumil MT0 k-fta Adresuokite tie-1___
ir sekančios ypatos ant Lieta-i Čia. J. Girdžienė, Z. Šliužas. j Apjrica Parutes. 160 flerand 
______•___ ___ . Į f Ts» D ’ a -J* a . - M. • _ 
Kun. J. Pa&kauskaa.. $100.00 Bimkna, V. Tautavičius, K. Į kurie kenčia nuo viduriu ligų ta-

~ kasęs 75X» Grigaitis. M. Aalkauakieič. M.! rėty vartoti vietama finotnaa aal-
fltaupii ii o- BnK ABHtMito ...... BOjOO Bimkua, M. Ktapstia, JL Me-ĮdaiMe Partota didele detalė tai.

I X 'ir

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Vne • dbBM Batuto (Jasaity) šių nfirĮ>tiar>
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