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Bolševikai sumušti Lietuvoje 
6,500 BOLŠEVIKU PAIMTA 

NELAISVĖN 
— — — — — — , y 

Portugalijoje paskelbta 
monarchija • 

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ EINA ANT VILNIAUS. 

i 

-— 

EISNEE NEIŠRINKTAS 
ATSTOVU. 

Steigiamasis susirinkimas 
įvyks "VVeimar'e. 

KAS RYTOJ BUS SVARS 
TOMA KONFERENCIJOJ. 

PARYŽIUS, sausio 25.— Iš Kauno, kur laikinai apsistojusi 
Lietuvos vyriausybė, vakar apturėta žinių, jog lietuvių ka
riuomenė baisiai sumušė bolševikų kariuomenę arti Kašeda-
rių. tarpe Kauno ir Vilniaus. 

Bolševikai panešė didelius nuostolius. Lietuviai paėmė 
nelaisvėn 6,500 bolševikų. 

Lietuvių nuostoliai nežymus. 
Dar pranešama, kad lietuvių kariuomenė pasekmingai va

rosi ant Vilniaus su tikslu atsiimti savo sostinę nuo bolše
vikų. W . - * - . « -«*_•* 

NEGI JAU MONARCHIJA PORTUGALIJOJE? 

MADRIDAS, sausio 25.— Portugalijos sostinėj Lisbonoj 
rojalistai paskelbė monarchiją, anot telegramos iš Valenca. 

Didesnė dalis Lisbonos garnizono perėjo rojalistų pusėn. 
Kuone visa sostinė fau rojalistų rankose. 

Iš Londono pranešama, jog buvęs Portugalijos karalius 
Manuelis esąs tenai, tad apie. jo iškeliavimą buvo neteisingos 
žinios. 

Sulig paskiausių inlių, Portugalijoje monarchistai visur 
pažangiuoja. 

ESTAI NEVA PAĖMĘ 
TROCKĮ. 

Tokia žinia paskleista iš 
Liepojos. 

Basle, sausio 25.— Vakar 
čia gauta iš Liepojos depeša, 
kurioje sakomą, jog estai Nar
voje ir apylinkėse ne tik bol
ševikų kariuomene sumušė, 
bet ir patį Trockį paėmę ne
laisvėn. 

Bot patvirtinančiu žinių ne
gauta. 

Toliaus depešoje sakoma, 
kad, įsimaišius suomių ka
riuomenei, bolševikai išblaš
kyti kaip iš Estonijos, taip ir 
iš Livonijos. 

BOLŠEVIKAMS IMA 
NESISEKTI. 

Petrogradas iškraustomas. 

KONFERAVO SU ŠVEICA 
RIJOS PREZIDENTU. 

Paryžius, sausio 24.—Vakar 
prezidentas Wilsonas Murato 
rūmuose konferavo su Šveica
rijos prezidentu Ador. 

Yra žinoma, jog Šveicarija 
darbuojasi, idant taikos kon-
i'erencijon butų Įleistas ir jos 
atstovas. 

* 

Sako, nors Šveicarija neda-

Archangelskas, sausio 25.— 
Ties Lst Padenga bolševikai 
vis dar apšaudo amerikonu 
pozicijas. Amerikonai jiems 
atsakinėja su anuotomis. 

Bet bolševikų pėstininkų 
užpuolimas neįvyko. Matyt, 
ar jie bijosi, ar gal nesuspėjo 
susitvarkyti po apturėto smū
gio sausio 19 d., kuomet ame
rikonai atmušė jų užpuolimą. 

Rusai valstiečiai pasakoja, 
jog sausio 19 dieną bolševi
kai neteko 500 kareivių už
muštų ir sužeistų. Daugelis 
sužeistų palikta ir tie sušalo. 

Amerikonai turėjo nuostolių 
ap'ie 60 žmonių. 

Tikras vargas bolševikams. 
Pranešama, kad bolševikai 

tikrai jau rengiasi apleisti 
Petrogradą. Viskas iš miesto 
kraustoma ir išvežama į pro
vinciją. 

Sakoma, dar, jog Trockis 
savo kacės stoveine perkeliąs 
j Xižni-Xovgorodą. 

Bet podraug pranešama, jog 
lyvavo karėje, bet nuo karės «n?»toju sukilimai prieš bol-
nukentėjo. Ir karės metu yra 
atlikusi labai daug prakilnių 
darbų, surištų ypač su nuken
tėjusių šelpimu. 

Tai viešieji reikalai. Bet 
Šveicarija turi ir savųjų rei
kalų. 

BEATTY BUSIĄS PIRMA 
SIS LORDAS. 

Londonas, sausio 25.—Lai k-
raščiai praneša, * jog greitu 
laiku admirolas Beatty busiąs 
paskirtas pirmuoju Anglijos 
admiraliteto lordu vietoje da
bartinio admirolo Wemyss. 

ševikus kasdien didėja. 
Vargas jiems. Bet ir gera!! 

BUVBS KAIZERIS TURĮS 
UŽSIĖMIMĄ. 

Nagi malkas kapojas. 

Amerongen, sausio 25.—Bu
vęs vokiečių kaizeris vietos 
pilyj turi naują užsiėmimą. 
Jis kasdien rytmečiais ir po 
pietų pja*una ir kapoja mal
kas bendrai su pilies tarnais. 

Tomis malkomis apšildoma 
visa pilis. Olandija neturi 
užtektinai anglių. 

Amsterdam, sausio 24.—Ba
varijos socijalistas premjerasr 
Kurt Eisner, prakišo rinki
muose. Bavarai jo neišrinko 
atstovu steigiamajin susirinki-
man. Tas Eisneriui yra kaip 
kubilas Jalto vandens ant gal
vos, o juk jis kandidavo ir.tU 
kėjosi patekti susirinkiman. 

Neoficijaliai pranešama, jog 
iš 409 išrinktų atstovų socija-
listai didžiumiečiai turėsią su
sirinkime apie 150. 

Susirinkimo programa. 
Vokietijos steigiamasis susi

rinkimas įvyka no Berlyne, 
bet mieste. Weimare, kur yra 
mažiau bolševikiškojo gaiva
lo. Prasidės vasario 6 d. 

Iš Berlyno pranešama, jog 
susirinkimas pirmiausiai nu-
skirsiąs vyriausybę šaliai. Gi 
tik paskui busianti aptariama 
konstitucija. 

Radek Berlyne. 

Pranešama, jog rusų bolše
vikų "agentas Radek, kurs bol
ševikų sukilimo metu turėjo 
pasprųsti-iš Berlyno, išnaujo 
sugryžęs ten, kad paraginti 
vokiečius bolševikus išnaujo 
pakilti prieš dabartinę val
džią. 

Berlyne streikas. 
Berlyne streikuoja darbinin

kai prie elektros gaminimo. 
Del elektros trukumo uždary
ta daug viešųjų vietų, kaip 
tai viešbučių, restoranų, kavi
nių ir susirinkimų svetainių. 

Gyventojai nuo to streiko 
kenčia daug nesmagumų. 

Streikuoja ir gatvekarių 
darbininkai. Ji 

Paryžius, sausio 24. — Gfi-
cijaliai paskelbta, jog vakar 
vyriausioji taikos konferenci
jos taryba daugiausia svars
čiusi pienavo konferencijos 
posėdžio programą. Plenaris 
posėdis įvyks rytoj po pietų. 

Tam posėdžiui padaryta 
programa: 

1. Tarptautinis darbo Įsta
tymas darbuL 

2. Atsakomvbė ir bausmė, 
surišta su šia kare. 

3. Atlyginimas už padarytus 
nuostolius karės metu. 

4. Tarptautinis valdymas 
uostų, vandeninių kelių ir ge
ležinkelių. 

Šiandie taryba susirenka 
ryte.. Tarybos susirinkime 
dalyvauja maršalas Foch, 
fieldmarš. Haig, gen. Diaz i n 
kiti miiltariniai atstovai. 

PERMAŽAI BUV? PELNO. 

Swift imąs dalgiau algos už 
Armourą. 

25. 

BOLŠEVIKAI BANKRU 
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Armijos viršininkas — karės 

Gefeingforsas, sausio 24. — 
Centralio sovieto susirinkime 
Maskvoje kaip Leninas, taip 
Trockis pranešė, jog jų val
džios ekonominė sistema nuė-
josi niekais, kai p pradukcijos. 
taip finansų ir maisto žvilgs
niu. / 

Nusiskundė jie, jog prie bol
ševikų neprisideda intelektua-
lės jėgos. Todėl taip viskas ir 
eina niekais. 

ministeris. 

Vokietijos armijos vyriau
sias vadas paskirtas karės mi
nisteris. Tai padaryta sutin
kant patiems kareivių,ir dar
bininkų sovietams, kurie lig-* 
šiol nenorėjo iš> savo valdžios 
paleisti armijos. 

Wassington, sausio 
Kongreso tarpvalstinis preky
bos komitetas, ir "tolesniai ve
da tardymus gyvulių skerdyk
lų reikale. 

Užvakar buvo išklausinėja-
mas vienas iš penkių didžiuliu 
" p a c k e r ' i n " I^ouis F. Swift , 
£wift & Co. įstaigos preziden
mm . 

Ir šitas priešinosi, kad gy
vulių skerdyklos turėtų pereiti 
vyriausybės kontrolėm Užgy
nė, kad skerdyklos butų turė
jusios daugiau pelno karės 
metu vyriausybės priežiūroje, 
kaip kuomet nors pirmiau. 

Swift pasakė, kad praeitais 
metais jo kompanija turėjusi 
pelno tik pusę tiek, kiek už-
perniai. 

Pasisakė, jog jis iš kompa
nijos imąs 50 tūkstančių dol. 
algos per metus. Gi jo bjcliu 
— vienas 25, kitas 35 tukstan-
LIU>. 

Annour'as andai buvo liu
dijęs, jog imąs algos iš savo 
kompanijos tik 25 tūkstančius 
per metus. jį*» 

8>tfft .* Co. įstargrpemtai 
išviso turėjusi pelno 21 mili
joną Ndol. arba 1.3-4 nuo
šimčių. Gi 1917 metais įstaiga 
buvus pelui jusi 3.98 nuoš. 

šita kompanija per metus 
apie 1,700,000 dol. išleidžia į-
vairios rųšies paskelbimams. 

Rųsyse kompanija šiandie 
turinti 250,000,000 svarų kiau
lienos. Didesniam mėsos ištek
liui nesama vietos. 

Swift pripažino, jog šiandie 
mėsos kaina peraugšta. Ir to
kia kaina tęsis gal dar keletą 
mėnesių. Bet kuomet kaina 
ims pulti, tuomet kompanijos 
inventorius daug nukentėsiąs 
— pasakė jis. 

Kituomet visos penkios di
džiulės gyvulių skerdyklų 
kompanijos buvo sumaniusios 
susijungti vienon didelėn kor
poracijom Tai buvo tais lai
kais, kuomet įsteigta plieno 

į* New York, sausio 24. — .korporacija. Buvo norima ma-
Senai č̂ia buvo tokia besniegė žesnes kompanijas išpirkti, 
ir šilta žiema, kaip šįmet. To- Bet tas sumanymas neįkuny-
kia žiema buvo uŽTekorduota ta, nes tam tikslui jis nebuvo 
tik 1889 m. paremiamas finansais. 

CHICAGIETĖ GALI LIK 
TIES KARALIENĖ. 

- » 

Londonas, sausio 24. — Čio
nai yra žinių, jog buvęs Por
tugalijos karalius Manuelis 
negeidaująs atgauti sostą. 

Jei Portugalijos monarchis
tai imsią viršų Portugalijoje, 
tai jie sostan pašauksią prin
cą don Miguel Braganzą, pre
tendentą, kurs yra vedęs chi-
cagietę Anita Stewart, milijo
nieriaus Smitho podukrę. 

Taigi ve, chieagietė gali pa
likti Portugalijos karalienė. 

Rusai nepatenkinti su
manyta 

Prancūzų laikraščiai taippat 
priešinasi. • 

Paryžius, sausio 24. — Uk
rainos vyriausybė, kuri čionai 
turi savo atstovą, matyt, ne
priims -talkininkų pasiūlymo 
susirinkti rusų partijoms kon-
ferencijon Prince saloje. 

Sako, Ukrainos vyriausybe 
jokiuo budu ^nestosianti kon-
ferencijon su bolševikais, su 
tais didžiausiais talkininkų iš
davikais. 

Nuo bolševikų kol-kas nėra 
atsakyme, nors vakar jie gavo 
talkininkų pakvietimą. 

Rusai didžiai nepatenkinti. 
Čia viešįs buvęs kituomet 

prie caro buvęs užsienių rei
kalų ministeris Sazonov. Jis 
atstovauja čia Siberijos val
džią ir Jakaterinodaro val
džią. 

Sazonov sako, jog jis neap-
siimąs stoti konferencijon su 
bolševikų atstovais. Nes bol
ševikai yra galvažudžiai. 

Laikraščiai priešinasi 
Prancūzų pusoficijalis orga-

Fėrencijos tarybą, kuri leidžia 
išdavikams, ištraukusiems Ru
siją iš karės, kad vokiečiai ga
lėtų visas *savo spėkas pavar
toti prieš Prancūzija, dabar 
eiti tarybosna. 

Ką sako kunig. Lvov? 
Anądien buvęs Rusijos 

premjeras revoliucijos laikais, 
kunigaikštis Lvov, štai ką pa
sakė apie tą talkininkų suma
nytą konferenciją-: 

"Mes neturėjome nei minty
je, kad taikos konferencijos 
taryba darbuotųsi atnaujinti 
reikalus su mūsų tironais. At
rodo, jog bolševikai laimėję 
didžiausią pergalę Paryžiuje. 

"Tarybos nusprendimas y-
ra ne tik mums, bet visam pa
sauliui pavojus. Tas duoda 
impulsą dar didesnei anarchi
jai". 

Kitaip žiuri anglai. 
Į taikos konferencijos su

manymą kitaip žiuri anglai. 
Jie tvirtina, jog tai geriausias 
kas yra sugalvejimas rusus 
sutaikinti ir pravesti ten tvar
ką. 

Tą patį tvirtina ir ameri
konai atstovai. 

Matyt, sumanyta su rusais 
konferencija nueis niekais. 
Nes geri žmonės purtosi ir su
sidurti su bolševikais. 

nas Teinps peikia talkos koa^ Vafcflscių armijos oficiertai 
neturės jokių dekoracijų arba 
ypatingų ženklų — blizgučių, 
kurie juos skirtų nuo karei
vių, tik ant uniformos kairė-
sės rankovės juosvai-mėliną 
juostelę. 

M IŠKELIAVO IŠ 
TOKYO. 

Tokyo, sausio 25.—Suv. Val
stijų ambasadorius Japonijo
je, Roland S. Morris, iškelia
vo Koreon. Iš ten keliaus į 
Harbiną, Manchurijoje. 

ATSIŽADĖJO TITULŲ. 

Londonas, sausio 25.—Prin
cesė Patricia of Connaughl, 
artima. Anglijos karaliaus gi
minaitė, išteka už paprasto 
vieno karės laivyno oficierip 

KINIJA STOJA PRIEŠ 
JAPONIJĄ. 

Washington, sausio 25.— 
Vietos Kinijos agentai paskef-I 
bė, jog Kinijos atstovybė tai-. 
k«<rkongrese pareikalaus, kad 
butų padaryta revizija sutar^ 
ties, padarytos tarpe Japoni
jos ir Kinijos 1915 metais. 

Anot Kinijos, ta sutartis 
yra lygi Brest-Litovsko i r 
Bucharesto sutartim, kuomet 
stipresnis išnaudoja silpnesnį, 

Tą 1915 metais sutartį Kini
ja patvirtino su prievarta, nes Ramsay. 

Karalius išpradžių tuo alsi- j buvo pastatytas Japonijos ui 
tikimu buvęs susirūpinęs. Bet timatumas. 
dabar aprimęs. Nes Patricia 
atsižadėjo visokių karališkų 
titulu. 

NUO BLOKADOS MIRg 
500,000 VOKIEČIŲ. 

PASIBAIGĖ STREIKAS 
PRIE VYRŲ DRA

BUŽIŲ. 

i New York, sausio 25.—Čio
nai pasibaigė 55,000 rubsiu-
vių streikas -prie vyrų ir vai
kų drabužių. Streikas tęsėsi 

Berlynas, sausio 25.—Vietos 
valdžia praneša, jog nuo 1916 
m. rudens ligi 1918 metų pa-j 3 mėnesius ir darbininkai lai 
baigos nuo talkininkų bloką- j mėjo 44 darbo valandas saval
dos mirę 500,000 civilių -2mo- tėję. 
nių del tinkamo maisto truku
mo. 

REIKALAUJA 40 VAL. 
SAVAITĖJE. 

Londonas, sausio 25.—Tau
tiškoji generalė darbininkų 
federacija, reprezentuojanti a-
pie milijoną vyrų ir moterių, 
susirinkime padarė revoliuciją, 
kuriąja reikalauja 40 darbo 
valandų savaitėje. 

PANAIKINTA ORU LAK
STYMO SUVARŽYMAS. 

Amerikos laivyno oro stotys Airijoje. Fotografija nutraukta nuo lakstytuvo. 
PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WJ.tf.).| duoti 7 milijonus dol 

Washington, sausio 25,— 
Karės metu civiliams lakū
nams buvo uždrausta oru 

i 

skraidymas. Dabar tą suvaržy 
mą vyriausybė panaikino. 

— Washington, sauaio 24.— 
3,000 amerikonų kareivių į o -
je karėje netekę rankos aria 
kojos. Priemonių, rankų ir ] 
jų nupirkimui valdžia tur 
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mmmillllllllliiillAlliilliiiiiiiiillill | nes ir suartina labiau valdžią 
su valdomaisiais. Šiandien 
Belgai labiau myli savo vy
riausybę negu • pavasaryje 
1914 metu. Puspenktų metų iš
trėmimas ir atsitolinimas tik 
tvirčiau suriša širdis. 

Tikimės, kad Lietuvos mi
nisterija trumpiau bus svetur, 
bet ji vistiek jau šviečia spin-' 
dūliais demokratijos veikėjų, 
kentėjusrų už savo atsidavime 
visuomenės reikalams. 

Jeigu mes dabar galėtume 
žymiai sušelpti mijs ministrus, 
iškeliavusius į svetimų žemių 
sostines, tai naujoji mijs val
džia veikiai sustiprėtų ir tau-

neprigulmybė nebesvy-
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Lietuvių 
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LIETUVA IR ŠVEDIJA. 

tos 
motu. 

Kardinolas Gibbons 
ir svaigale už

draudimas* 

I 

! 

Kąikurie laikraščiai prauc-
£ė, t ad Lietuvos ministerija, 
vengdama bolševikų, pasitrau
kusias Lietuvos į vieną neu
tralu šalį. 

Ta žinia gali būti klaidingai 
išdėta. Ministrų pirmininkas 
per ifevedija išvažiavo į Loh-
donįj Kąikurie kiti ministrai 
iarb<: ministru, pagelbininkai 
atstovauja Lietuvos reikalus 
įvairiose Šalyse. Tokį ministrų 
išvažiavimą neprielankus žmo
nės €mai gali pavadinti ^ . j ^ r į " b a u d o t i 

Visi Amerikos gyventojai 
supranta, kad kardinolo Gib
bons'o žodis labai daug reiš
kia. Kardinolas yra 19 mili
jonų katalikų vadas ir šiaip 
žymiausias Amerikos pilietis. 
Todėl kardinolo vardu bando 
pasinaudoti visi tie, kūne ko
voja su svaigalų uždraudimu. 

Kaipo tikras amerikietis 
kardinolas Gibbons labai bran
gina laisvo ir tik tai dorybei 
pripažįsta vertę, kuri yra 
paremta ant laisvės. Tai-gi 
liuosoji blaivybė kardinolo 
akyse yra labai brangi, o pri
verstinoji blaivybė yra men
kos vertės. Šitą kardinolo pa
žiūrą labai lengva yra iškreip
ti taip, lyg jis butų priešingas 
teisėms apribojančioms svai-
ualų išdirbinių ir pardavimų. 

Toliau kardinolas žino, kad 
/ menkoje yra gana daug tik
rų laisvės priešų, ir kad jie 

\Tiralu uždraudimo teises 
arv vatinei 

Telegramos nesenai pranešė, 
kad militarė Švedę ..paaiuati. 
nybė, viešėjusi kok| laiką Lie
tuvoje, išrado reikalą atsiųsti 

ti, Bes neturi prieigos jrie ju
ros, toliaus siūlėsi apginti sa
vo tautiečius, gyvenančius Lie
tuvoje, ant galo žadėjo mus 

kariuomenės j Lietuvą ir ap-'ginti nuo bolševikų. Tam tik-
ginti mūsų tėvynę nuo bolše- ,slui buvo leidžiamos melagiu 
vikų. 

Ta žinia yra supinta iš dvie
jų beveik lygių pusių: links-
mios ir liūdnos. Linksma, kad 
susilaukiame pagelbos prieš 
bolševikus, o liūdna, kad sve
timos šalies kariuomenė uži
ma mųs žemę. -

Svetima kariuomenė. 

ftvedai senai mintija apie Lie
tuvą. 

Ta mintį švedų politikai 
jau turėjo pirm penkių metų, 
nes 1914 m. jie sudarė Lietu
vių — Švedų Komitetą Stock-
holme. Karės metu Švedai lie
tuviams veikėjams, važiuojan
tiems per Švediją sakė: "Jus 

$200,000.00 ! 

Pervirsiąs 

$25,000.00 

* 

gos telegramos j pasaulio laik
raščius, buk Lietuvos preri-' turite javų; mes turime gėle 

j 

ovai su katalikyste. Tie žmo
nės šauks, kad nori blaivybės, 
o rūpinsis uždraustiMišias, nes 
jose vartojamas yra vynas. Su 
šiia žmonių rūšim kardinolas 
gavo nekartą susidurti ilgai 
gyvendamas ant žemės. Tos 
i v'es žmonių kardinolas dvi-
Likai nemėgsta. Jų dvasia 
stačiai priešinga Amerikos 
Konstitucijos dvasiai, ger
biančiai tikėjimų laisvo. Jų 
dvasia yra dviliukliežiuvė lyg 
gyvatės gylys: vienaip kalba 
kitaip mintija ir daro: apsi
meta gražiais obalšiais, o po 
jais slepia žiauraus persekio
jimo priemones. Kam kardino
las išreiškė šitokias savo,min-

s, tas ant greitosios padarė 

3 

igimu. Vėlesnės telegramos;. 
duoda numanyti, kad iš Liepo-
ijaus j Daniją išvažiavo ne Lie
tuvoj bet Latvijos ministrai. 

Tečiaus, jei ministrai ir Ta
rybos Prezidijumas ištiesi] 
butų pasitraukę iš Lietuvos, 
kurią užima bolševikai, tai 
butų gerai padarę. Mųs Ta-
jryba buvo žmonių išrinkta. 
Ta Taryba paskyrė ministrus. 
Tat reiškia, kad turėjome de
mokratiški! iš žmonių rinkimo 
kilusią valdžią. 

Bolševikai tos valdžios ne
pripažįsta. Jie nori ją suar
dyti, jos darbus sugriauti. 
Didžiausias pirmosios mųs 
ministerijos darbas buvo Lie
tuvos neprigulmybės apskelbi-
nv„s* ir įkūnijimas. Bolševikų I kardinolą svaigalų šalininku. 

situ u* daibai yra visai prie- k 
Hpt tojLU. Bolševikai ateina 

j»voa iieprigulmybę griauti, 
[pasiremdami tais pačiais ru
dais, kurie tiek bloga pridirbo 
[Lietuvoje ,per 120 metų. Boi-
iievikų galybė Lietuvoje nėra 
•kilusi ir Lietuvos žmonių va
lios, o iš svetimų gaivalų 
prispaudėjų. Tie neturi nei-
Jriek demokratiškumo. Su to-

Ikiais Lietuvos valdžia negali 
tartis. 

Tikimės, kad bolševikų vieš
patavimas Lietuvoje nebus 
ilgas. Protingai susiorganiza-
fee. Suomiai davė geros pagel
ios savo broliams Estams. 
Nors pirm kelių savaičių visa 

ĮEstonija rodėsi bolševikuose 
paskendus, šiandien bolševikai 

jEstonijoje gauna didžiausiu 
I Smūgių. 

Nors mes ir negautume žy
mios kariškos pagelbos iš neu
tralių šalių, bolševikams atseis 
tįauktis, kuomet Suomiai ir 
Lenkai juos pakedens. 

Jaunai mųs ministerijai yra 
lidehs smūgis, kad gavo bėg-

nuo priešo iš savo šalies, bet 
toki'smūgiai tik mokina žmo-

Laikraštininkai lenda pas 
didžiuosius asmenis, kaip Gib
bons'as, bet visai nesirūpina 
jų mintis išreikšti taip, kaip 
buvo pasakytos. Visokis geru
mas tik tuomet būva 
pastovus, jei įvyksta be 
perdidelių šuolių. Taip pat ir 
blaivybė. Amerikoje dar nebu
vo teisių, susiaurinančių turto 
ir skolų laisvę žinomiems ir 
neabejotiniems girtuokliams, 
nebuvo priverstino uždarymo 
jajunkėlių girtuoklių į tam 
ikrus sveikatos ir darbo na-
nus. Bę to pereiginio laips-
įio Suvienytos Valstijos su-
<yk išleidžia įstatymą, pilnai 
iždraudžiantį svaigalus. Kar-
linolas bijosi, ar neatsiras slap 
,ų degtinės varytojų ir slap-
:ų jos pardavinėtojų. Kardi-
įolas žino, kad panašiais atve
jais kitose viešpatijose įpratu-
ueji svaigalų gėrikai, imdavo 
/artoti dar kenksmingesuius 
iž degtinę nuodus. Šitą kar-
iinolo pasakymą vėl labai 
engva pakreipti prieš privers-
.inąją blaivybę. 

Tečiaus pilnoji kardinolo 
jointis, jei ne klystame, buvo 

Neturint savos kariuomenės, 
o turint tokį žiaurų laisvės, 
tautybės ir kultūros, priešą, 
kaip bolševikai, gan greit, pri-
seina pakentėti negarbę ir ne
naudą, kad svetima kariuome
nė užimtų mųs šalį. Jeigu sa
kysime, kad Lietuvos nepri-
gulmybė yra šviesi ir šilta 
kaip saulė, tai svetimos že
mės kariuomenė, padedanti 
mums tvarkyti mūsų reika
lus yra juodas taškas, mali
nantis tos saulės &jlimą ir švie
są. 

Ne ką darysi. Pastangos su
kelti karžygiškumo dvasią ne
pasisekė. Penktame Vyčių 
kongrese pasidarė daug nema
lonumų katalikams. Katali
kystei priešingos partijos pa
sidžiaugė, o dabar turime pa
kentėti, kad svetima kariuo
menė užima mųs šąli. 

Vokiečių okupacijos pavojos. 

Iš visų svetimų kariuome
nių, galinčių užimti Lietuvą 
mažiausiai pavojinga Švedų, 
kariuomenė. Kol vokiečiai bu
vo monarchija, kol sale Lietu
vos buvo didžiausia Vokieti
jos dalis — Prūsų karalija, tol 
Vokietija mažai buvo ioutos 
pavojinga, nes negalėjo pri
kergti Lietuvos prie Prūsų, 
Visos kitos vokiečių karalijos, 
kunigaikštijos ir respublikos 
priešinosi Prūsų didinimui. 
Panaikinę savo karalija^ sus
kaldę Prūsiją į porą respubli
kų, t vokiečiai prašalino tą 
kliūtį. Dabar jau gali jie mus 
prijungti prie savęs. Tai-gi 
mes žutume veikiai, jei taip 
atsitiktų. Vokiečių okupacija 
dabartinėse sąlygose yra ne
apsakomai pavojinga Lietu
vai. 

dentas prašęs lenkų pagelbos. 
Rimtai apsvarstydami kas ir 

kaip yra, matome, jog lenkų' 
kariuomenės įsikišimas į Lie
tuvą yra su tikslu^Lietuvą pa
vergti. Lenkai dvarininkai vi
suomet remtųsi lenkų karei* 
viais, esančiais Lietuvoje. Len
kų socijalistas Morac8wski, jų 
ministrų pirmininkas, apie 
Lietuvą leido tokias deklaraci
jas, kokių buvome nuolatai 
girdėję iš mųs dvarininkų lu
pų. Socijalistas Pilsudskis, 
lenkų kariuomenės vadas, ėjo 
išvien su socijalistu Mora-
czevski'u. Pilsudskis, jei ne 
klystame, yra Lietuvos dvari
ninkas iš Reseinių pavieto. 

Visį lenkai, ir dvarininkai 
ir socijalistai, lygiai nori Lie
tuvą pavergti! Lenkų kariuo
menė, užėmusi Lietuvą, pa
lengvintų jiems tą uždavinį iš
pildyti. 

Bolševiku pavojus. 

Bolševikai yra tautybės nai
kintojai. Jie visą Lietuvos gy
venimą temptų ant bolševi
kiško kurpaliaus. Kaip tas 
kurpalius tinka rusams ir Ru
sijai, tat mums nerupi, bet kad 
jis netinka Lietuvai, tai pri
pažįsta ir lietuvių socijalistu 
labiausiai civilizuoti vadai ir 
laikraščiai Amerikoje. Tai-gi 
bolševikų armija Lietuvoje 
reiškia mųs tėvynės kankini 
mą 

žios: galėsime mainytis tais 
turtais abejiems ant naudos". 
Švedai primena lietuviams, 
kad sutarties,sumanymas yra 
labai senas, kad lenkų kara
liaus Jono Kazimiero laikais 
lietuvių patrijotai didikai 
Radzivilai jau darė sutartį su 
švedaik Lenkai tada tuos pat-
rijotua pramanė išdavėjais, nes 
Lietuvos visuomenė neužtarė 
savo vadų, mačiusių toli į a-

UNIVERSAL STATE. BANK 
-Yra tai (Mcagos-

Lietuvių finansinisVerdunas 
BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

.30 1,303, 
teitį. . 

Lenkų pavojus. 

Lenkai senai rengiasi užim
ti Lietuvą, jie išranda visokių 
priežasčių ir priekabių. Pirma 
jie skelbė, kad Lietuva yra jų 
tautos dalis, paskui sakė, kad 
be Lietuvos jie negali gyven-

r = = r = 

DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 . 

• . . • • $16,754.95 
288,556.89 

Nėra pavoįjus ištautėti. 

Iš Švedų pusės nėra mums 
pavojaus ištautėti. Lietuviai 
labiausiai yra palinkę prie 
lenkų; Mažosios Lietuvos žmo
nės smarkiai krypsta prie vo
kiečių; rečiau pasitaiko lie-
tuvių,ieškančių sau garbės ap
simetant rusais, bet visai nėra 
1 ietuvio, norinčio nusiduoti 
švedu. Nėra nei vilties, kad 
kada nors Lietuvoje atsirastų 
mada statytis švedais. Nuo 
švedų mus skiria didelė Balto
ji jura. Tik turtingesnieji ir 
šviesesnieji žmonės tegalės 
turėti santikių su švedais, o 
tie jau nepasiduoda ištautini- į I 

mi žvilg- i 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
945,789.40 Gruodžio 31, 1918 945,789.40 

Sausio 23, 1919 $1,003,850.08 . . . . . 

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. 

— 

tokia, kad viešpatija turi 
daugiaus duoti pagelbos 
tiems, kurie žodžiu ir pavyz
džiu platina blaivybę, atrem
tų ant liuosos valios, kad viesV 
pati ja turi susiaurinti neabe-
jotinių girtuoklių laisvę 
skriausti šeimvnų, kad priva
lo juos uždaryti sveikatos ir 
darbo vietose, kad praplati
nus laisvanorę blaivybę gali
na mintyti apie įvedima visa-
;inosios ir priverstinosios 
olaivybės, kad tą, darant rei-
via neužkabinti tikėjimų ir 
asmenų laisvėe. 

Kardinolo nuomones, beabe-
įonės, teisingos. Kadangi 
nums neteko kalbėti su pačiu 
'kardinolu, tai nežiriome, ar jis 
pripažįsta, jog dabartims svai
galų uždraudimas yra naudin
gas, ar ne. Mes mintijame, kad 
jis yra žingsnis pirmyn. Jis 
įėra taip geras ir taip tvirtas 
iaip galėtų būti* bet jis vis-gi 
fra geresnis už tejvųsią pra-

Ko-gi nori švedai, kad jie 
žada savo kariuomenę siųsti į 
Lietuvą-? Ar-gi švedai netikė
tai tapo karžygiais, einančiais 
tarnauti už marių gyvenan
čiam kaimynui Lietuvai delta, 
kad tam kaimynui užėjo stam
bus vargas? v ą 

Ne! Švedai nevirto idealis
tais, vargstančių užtarėjais be 
savo naudos. Švedai abejoja, 
ar įvyks Tautų Sąjunga tokia, 
kad nei mažoms tautoms ne
reikės bijoti galingesnių kai
mynų. 

Patys turėdami apie šešetą 
milijonų gyventojų, švedai ieS-
ko su kuo galėtų susitarti rei
kale gintis nuo didžiųjų ga
lingųjų viešpatijų. 1914 m. 
trys karaliai buvo susivažia-
vę mieste Maime. Ką jie su
tarė, to niekas negirdėjo, bet 
išmanantieji spėja, kad jie su
tarė Danijai, Norvegijai ir 
Švedijai laikytis- išvien. Tri
jų skandinaviškų karalijų su
tartis jas žymiai sustiprina, 
bet vis-gi sudaro tiktai trečios 
ar ketvirtos eilės jiegą. Viso
se trijose karalijos© yra apie 
10 milij. gyventojų, o pirma
eilės karalijų jiegos išneša 
100 milijonų. 

mo pagundoms. Tuomi 
sniu švedai yra mums paran
kesni už visus kitus kaimy
nus. Lietuva visai nesenai per
galėjo ištautėjimo pavojų. Ji 
turi būti ir dabar labai atsar
gi, kad neįpultų į naujas iš
tautėjimo kilpas. Dėlto ap
svarstydami sav6 santikius»su 
Švedais, pirmiausiai žiūrime 
tautybės reikalų. 

V' . 
(Tąsa ant 4 pusi.). 

- . . Į , . - I MM » 

MrtuvH) Yalstijiitts Bankas auka taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir saugus bankas po aštriausiu valdžios priežiūra ir po 
nuolatine už/i u ra ištikimu direktorių, ir pasekmingu banko valdi
ninkų, turinčių platų ir ilgmetitiį patyrimų bankiniuose reikaluose, 

Universal State llankc žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsau
goti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gerų kapitalų ir per
viršį siekiantį $225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo turtu.duo
da depojtitoriams da didesnį užtikrinimų — žodžiu sakant, Uni
versal State Bankas yra tai "Lietuvių Finansinė Tvirtovė". 

Universal State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos vakarais iki 8:30 
valandai, duodant progų darbininkams atlikti savo asmeniškus 
bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir be jokio nuosto
lio. Siame banke kiekvienas gali kalbėti savo prigimtoj kalboj be 
kitų tarpininkystės. 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J.'ELIAS, PllEMbEprTAS, x 

1#M. M. ANTON1SEN, VICE-PREZIDEXTAS, 
JOKN I: B MiUl l l V \S , VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
32S2 S. Halsted St, 'ST 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo t vai. ryto iki 5 vai. po pie
tų, Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų, Utarninko ir Subatos va
karais iki 8:30 valandai. 

• 

Privesti Būti 
• ' » 

, 

• 

» 

įpribota/ laisvę, kuri begalės 
nelaisve darė begalei žmormL 

JeigU prie trijų, Skandina
vijos karalijų ^msidėtę Lietu
va su Latvija, tai jau butų a-
pie 16 neulijo©!} % jei dar prisi
dėtų Estonija ir Suomija, tai 
susidarytų politiška jiega apie 

'20 milijonų gyventojų. Švedi
jos politikai norimos jiegos. 

Jie mato, kad Lietuvos li
kimas dabar s varstosi, kad ji 
gali patekti .bolševikams, len
kams ar vokiečiams, dėlto Šve
dų politikai nori savo puikiai 
išlavintą kariuomenę panau
doti, kad keturių milijonų jie-

AK-UOTO J A l gana tankiai yra kaltinami, kad jie esą dideli. Jeigu 
buvimas dideliu yra kriminalis prasižengimas, tai Armour and Com-
pany yra kalta to apkaltinimo. Nes iš mažos pradžios ji išaugo į 

milžinišką ir patarnauja milijonams — jų marketas visuomet atdaras iš-
dirbėjams — mėsa yeža šimtus mylių išvatotojams. 

" ' ~: - . • ' . • 

Į 

Kasžm kaa yra pasakęs, kad 

' 

l.štiubiina.s svaru į mėnesį kareiviams ir jūreiviams, 
išdali mo" arba kitaip sakant uki- su visais tais apsunkinimais, mes ištesėjo-

ninkams nebūtu nei jokio paraginimo au- >"« aprūpinti člonais fryvenančių žmonių 
Kinti gyvulių, jeigu jie neturėtų vietba kur reikalavimu* kaip paprastai. 
juW parduoti. Jeigu daugiau cyvultų yra 

^ gaunama, tuomet ir marketas turi būti di
desnis. 

teiktą gėrimą ir girdymo nę- ga> vadinamioji Lietuva, pri
sidėtų prie Skandinavų sąjun-
gos. 

A1UJOUR AND COMFANY YRA DIDE
LIAIS UŽTAT, KAD AUGINIMO GYVU
LIŲ INDUSTRIJA YRA DIDELĖ. Tâ i 
aiSkus dalykas, kad pakuotojų industrija 
norint pavyti gyvulių augintojus turėjo di-
dtti. Kuomet gyvulių skaitlius didėjo Ar-
niour organizacija turėjo* ir didėti. Nau
jos plantos buvo budavojamoa del laikymo 
gyvulių, visokie pagerinimai buvo daromi; 
daugiau šaldomų karų buvo padirbta, ku
rie maistą vežtų. *\ 

I 

, KAiomet prasidėjo karė, tuomet, tai buvo 
proga parodyti. Nežiūrint \ tai, kad dar
bininkų truko, gelžkclių patarnavimus bu
vo labai blogas, ir kiti nesmagumai. Ar-
moivr a»4 Company ir kKo* kompanija* 
buvo pilnai pasirengę ąutikti visus karės 
skyriau* reikalavimu* del maisto. Apart 
to reikėjo išsiųsti šimtais- karų mėsos J die
ną arba septyniasdešimt* penkis mlijonus 

padidėjimu gyvulių auginimo padrąsi
nant maisto administracijai augštas kainas, 
tuomet priėjo reikalas pritaisyti netiktai 
mėsas, bet ir skuras ir kanopas ir kitas 
dalis gyvulio kasdieną, mes buvome pri
versti budavoti naują namą" į devyniasde-
šimts dienų, reikėjo budavoti daugiau šal-
dytojų, katilų ir vibų kitų reikalingų daly
kų ir t t 

Sugrįžus normaliam padėjimui, Šitos dau
gybės — išsiplatino, kad sutikus visus rei
kalavimus per karės laikus pilnai aprūpi
nant kareivi ją ir jūreivi ją ir taip* pat ne
užmirštant civilių žmonių. kurie tarnavo 
valdžiai. Jie reikalauja užtikrinanti pri
statymą geriausio maisto už prieinamas 
kainas. 

\ 
Šiandiena, kuomet Europa Žiuri j Ameri
ką, kad jai batų pristatyta maisto ir čio
nykščiai ' žmonės turi būti aprūpinti, Ar-
mour and Company yra tam pilnai prisi-
ruošus, kad sutikti visua reikalavimus pa
sekmingai ir ekonomiškai, o tuomi pasida
ro didesnės svarbos negu pirmiau. 

A R M O U R A V ^ C O M P A N Y 
Nąparduokite Savo Laisvas Paskola* 

Jie Yra Geriamai** fnyesiptentas Visom 
<.*v 
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KONSTITUCIJA 
LIETUVIU R.-K. VIENYBES ILLINOIS 

VALSTIJOJE 
(Tąsa.) 

SKYRIUS 
Turtas. 

i; 
j inmi, n*1 

Kataliku Vienybės tikslai1 labiau ide 
egu materįjaliai. Tečiau savo reikah 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

:1 

vedimui ji turės savo iždą, kurs susidės iš na
rių mokesnių, rengiami) vakarų, piknikų, au
kų ir palikimų ii- kitokių šaltinių, kokie doru 
būdu bus galima atrasti. 

14. Organizacija galės turėti jodomąjį ir 
©ejudomajį turtą. 

15. Visas turtas bus globoje organizacijos 
iždininko po Centro Valdybos priežiūra. 

SKYRIUS 5. 
Seimai ir Visuotinieji Susirinkimai. 

K). Illinois Lietuvių R. K. Vienybė laiko 
kas metai visu vienybės draugijų susirinkimą: 
a) peržiūrėjimui visų reikalų behtvarkos, 

peržiūrėjimui ir pataisymui įstatų, tiesų ir 
taisyklių, 
apsvarstymui ir nusprendimui naujų su-
manvmu, 
peržiūrėjimui ir sutvarkymui mokesčių ir 
visų pinigiškų įplaukų ir išlaidų, 
išklausymui ir priėmimui Centralinės Val
dybos ir komisijų raportų, 
išrinkimui Centralinės Valdybos ir komi
sijų, 
aprūpinimui visų reikalų, kokius lietuvių 
tautos ir tos organizacijos gyvenimas nu
rodys. 
17. Metinis visų vietiniu Vienybių susi

rinkimas vadinasi seimu. 
Seimas yra augšėiausia Valdžia ir jo nuta

rimai prilygsta Vienybės įstatams. 
18. Seimo vieta bus visados Chicagos mie

ste, laiką-paskirs Centralinė Valdyba ir praneš 
apie tai kiekvienai vietinei Vienybei. 

11). Seimas gali but atliekamas vakarais 
ir galt traukties tiek vakarų paeiliui, kiek to 
reikės geram aprūpinimui visų susivienijimo 
reikalų; 

20. Kiekviena draugija, prigulinti prie 
•Vienybės, turi Wi>t> siusti savo atstovus. į sei

mą, nežiūrint, kokį skaičių narių turėtų; skait
l i n g o m s draugijos turi teisę siųsti po vieną 
atstovą nuo kiekvienu 25 savo narių. 

21. Kiekviena draugiją privalo išrinkti 
savo atstovus nevėliaus .30 dienų prieš seimą 
ir pasiunti Įgaliojimą protokolu raštininkui 
apie dvi sąvaiti prieš seimą. 

Kiekvienas draugijos atstovas tur turėti 
mandatą nuo savo draugijos. Kiekvienas atsto
vas turi teise būti išrinktu į visokius urėdus, 
jeigu turi atsakančias kvalifikacijas, arba tam 
tikrus gabumus. 

t. 

1 atstovus tur but renkami rimčiausi ir 
4. 

daugiausiai apsišvietę nariai. 
22. Visi seimo nutarimai yra daromi di

džiuma balsų: 
2.1. Įvairios komisijos yra renkamos pagal 

daugumo organizacijos reikalų ir atstovai ski
riami pagal jų gabumus. 

24. Seimą atidaro Centralinės Valdybos 
prezidentas; atidarius seimą, renkamas seimo 
vedėjas ir įvairios komisijos; 

Jie yra renkami iš visų atstovų ir didžiu-. 
ma balsu. 

25. Seimo tvarka vra sekanti: 
seimo atidarymas su malda, 
paskirimas komisijos peržiūrėjimui man
datu ir kitų komisijų, 
perskaitymas protokolo iš pereito seimo, 
išdavimas raportu Centralinės Valdybos 
ir komisiją, 
apsvarstymas visu vienybės reikalų, 
nauji reikalai, 
rinkimas Centralinės Valdvbos bei kitu ko-
misijų, 
užbaigimas seimo su malda. 
26. Atstovai, išrinkti seiman tarnauja tai 

organizacijai per visą metą ir atlieka savo po
sėdžius nors kartą i 3 mėnesius arba ir dažniau 
pagal reikalo. 

27. Savo susirinkimuose, atstovai apsvars
to visokius sumanymus ir kas pripažinta ge
ro, paveda Centralinei Valdybai įvykinti. 

Prasišalintus kokiam viršininkui, del ko
kių nors priežasčių, į jo* vietą atstovai paski
ria kitą; atsitikus kokiems nesusipratimams 
paveda jį Teisino komisijai. 

SKYRIUS 6. 
Centro Vadyba. 

28. Centro Valdyba susideda iš Preziden-
to, Kapeliono, iš* dviejų vice-prezidentų, pro
tokolų, raštininko, finansų raštininko, iždinin
ko ir dviejų iždo globėjų. 

29. Centro Valdyba turi prižiūrėti,^ idant 
įstatai ir seimo nutarimai butų tinkamai iš
pildomi ir visi sumanymai atsakančiai vykia-
mi pagal parlamentariniu šios šalies tiesų, va
dinamų "ROBERTS RTJLES OF ORDER". 

30. Kiekvienas Centro Vadybos narys, ne-
atsUankęs j tris (3) Centro Valdybos posė
džius iš eilės, arba neišpildęs savo užduoties 

-

tinkamai, nustoja savo valdžios, o j jo vietą 
atstovai išrenka kitą. 

31. Iždininkas sudeda kauciją patikrini
mui, kad teisingai ir tinkamai pildys savo pa
reigas. 

32. Centro Valdyba ir atstovai laiko savo 
posėdžius kas 3 mėnesius o reikalui esant, ir 
dažniau tokiu laiku ir tokioje 0 vietoje, kaip 
tas pažymėta paskutiniame susirinkime. 

33. Vedimui posėdžių ir visų reikalų Cen
tro Valdybos, nuskirta yra sekanti tvarka: 
1) Atidarymas posėdžio su malda. 
2) Perskaitymas protokolo iš pereito posė

džio. 
Perskaitymas korespondencijų arba laiškų. 
Išdavimas Centro Valdybos raportų. 
Išdavimas komisijų i r sekcijij raportų. 
Priėmimas naujų draugijų ir atstovi). 
Neužbaigti reikalai., v 

8 V, Nauji reikalai. 
9) Uždarymas posėdžio su malda. 

SKYRIUS 7. 
Centro Valdybos Priedermės. 

3) 

6) 
7) 

čionais yra keletas mūsų lietuvių par
davėjų. Jų reikalaukite: 

Joseph Shemtot No. 14 
Julia Slankus No. 15 

Rose Wliitc No. 82 

Hattie Nutowc No. 116 
Cliarles Putrls No. 102 
Const. Sehuka No. 156 

KLEIN BROS 
HALSTKK & 201h STS. 

MES TURIME GERŲ VIETŲ DEL 5 
AR 6 LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ. 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 

v Panedelyj, Sausio 27 d, Klein Bros, turės pardavimo 

$ 2 5 , 0 0 0 RAKANDU PIRKINI 
1 "> 1VT 1 i i ^ i i . 1 ^ M i m f m M n 3 Didžių Išdirbėjų perviršis stock'o už žemą kainą šiame sezone. 

= • 3 1>I U f S I I T l 1 1 S r N U r n i l S I d Ateikite ir pirkite ant MŪSŲ LENGVŲ IŠMOKESČIŲ Pliano. 

II 

a) 
b) 

c) 
d) 

c) 
O 

b) 

(Pabaiga bus). 

34. Prezidento priedermės: 
Prezidentas atidaro, veda ir uždaro Cen-

tralinius Valdybos posėdžius sulig tam% tįkrų 
tiesų; taip-gi atidaro seimą, užtvirtina įvairias 
komisijas, suteikia joms reikalingas informa
cijas, pasirašo po visais dokumentais, užtvir
tina savo parašu visas išmokėjimų ir įplauki
mų rokundas, prižiūri visus valdybos ir komi
sijų narius, taip-gi visus atstovus, kad visi sa
vo pareigas atliktų teisingai pagal kiekvieno 
užduoties; užlaiko savo globoje Vienybės Čar-
terj, antspaudą, taip-gi iždininko kauciją. 

35. Kapeliono priedermės: .v 

Kapelionas rūpinsis kelti ir stiprinti Kris
taus idėją visame organizacijos veikime ir 
stovės sargyboje Krikščioniškos Demokratijos 
obalsių—prižiūrės, kad '*Vienybės" veikimas 
nenukryptų nuo Kristaus mokslo ir Katalikys
tės įsakymų; rūpinsis kad tarpe visų lietuvių 
katalikų ir jų organizacijų viešpatautų meilė 
ir vienybė ir kad visi nariai pildytų pridera
mai savo tikėjimo priedermes. 

Kapelionas pradės ir baigs Visus susirin
kimus, seimus ir valdybos posėdžius su malda, 
dalyvaus su sprendžiamuoju balsu visuose Val
dybos posėdžiupse ir tarimuose. 

Vietinių Vienybių kapelionai, gerbiamie
ji kun. klebonai, arba jų paskirti pavaduoto
jai vikarai veiks ton pačion mintin, kaip ir 
Centro kapelionas. Savo parapijos Katalikų 
Vienybėn jie įeis, kaipo Katalikų Bažnyčios 
atstovai. 

36*. Vice-prezidento priedermės: 
Vice-prezidentų i yra prezidento pagelbi-

ninkais ir, reikalui esant, užima jo vietą. 
37. Protokolų Raštininko priedermės: 
Protokolų Raštininkas veda protokolus 

Centro Valdybos posėdžių, arba atstovų susi
rinkimų, priima visas korespondencijas ir laiš
kus, rašytus į vienybę ir perskaito juos Centro 
Valdybos posėdžiuose; veda visas vienybės ro
kundas, užlaiko visų kuopų ir draugijų surašą; 
taip-gi vardus visų atstovų ir jų antrašus; 
taip-gi užlaiko surašą visų Centro Valdybos 
komitetų bei visų skyrių ir komisijų, jų pirm-
sėdžių ir raštininkų antrašus; įrašo į knygas 
visus Vienybės finansinius dalykus; į jo ran
kas yra siunčiami visi įgaliojimai, raportai, 
deklaracijos i r kiti^ raštai; jis išdirba visas 
Vienybės reikalingasblankas ir kitus popierius 
ir paduoda Centro Valdybai užtvirtinti; jis pri
valo kiekviename laike žinoti visą Vienybės 
stovį; metiniam gi seimui išduoda raportą iš = = = = 

visų Vienybės darbų ir abelno jo stovio.' 
38. Finansų Raštininko priedermės: 
Finansų Raštininkas pildo protokolų raš

tininko pareigas knygų vedimo srytyje; veda 
visas rokundų knygas geriausioj sistemoj; 
kontroliuoja visus įplaukimus ir išlaidas, vi
sos jo vedamos knygos privalo but geroj tvar
koj, reikalui esant, kad butų gatavos kiekvie
nu laiku peržiūrėti ir visos organizacijos stovį 
parodyti. 

39. Iždininko priedermės: 
Iždininkas priima visus pinigus, įplau

kiančius į vienybės iždą; išduoda už priimtus 
pinigus kvitą, patvirtintą savo parašu; užrašo 
visus įplaukimus ir išmokėjimus į tam tikras 
knygas; sudeda pinigus į saugias, Centro nu
rodytas, bankas patikrina visus čekius savo pa
rašu, ir išmoka visas rokundas, patvirtintas 
Prezidento ir Raštininko parašais; Visi išmo
kėjimai privalo but daromi čekiais. Iždininkas 
užlaiko savo globoje visą Vienybės turtą ir už 
jį pilnai atsako; visas knygas, čekius, kvitas, 
ir visas rokundas privalo laikyti geriausioj 
tvarkoj ir, pabaigęs savo tarnystę, viską turi 
pilnai sugrąžinti Vienybei 

40. Algas viršininkams bei visiems susi-, 
vienijimo darbininkams paskiria, atstovai me
tiniame, susirinkime. 

41. Atsitikus dalykams, nepažymėtiems 
įstatuose, reguliariškame arba specijališkame 
atstovų susirinkimuose nusprendimas ir nuta
rimai išriša klausimą. 

42. Šitie įstatai gali būti taisomi ir dapil* 
domi metiniuose seimuose, jeigu to reikalauja 
trys ketvirtadaliai visų atstovų, •dalyvaujančių 
Seime. - . v 

$22.50 K s stalas $14.90 
su dideliu viršum, su viena koaa A-
inerioan iM-fcuolo ar raudonmedžio pa
liški $14.90 

$1.50 15 kalno — 50c į savaitę. 
— 1 — . . 

tj<*pi.»r.».'?!'.c.,?..*.'7'.v:'-.'..'.*'.'.*.?a 

$175 TRIJŲ ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAS $116.00 
Augštos rųšies; artistiškai nudirbta gero aržiuolo ar 

raudonmedžio pališio; išmušta gera, Ispaniška skūra, 
darbas geras. Taip kaip parodo paveikslas. 

Ant lengvų išmokesčių. 

$15.00 
Chiffo-

nier 
kietmedžio 

muksima . 
pališio su 
5 stančiais 
ir dideliu 
veidrod2iu 
Amcri.an 

aržuolo 

$9.90 

Tas pats be 
veidrodžio 

$5.75 

$18.00 Stalas $10.00 
8u didleiu v ir šu i , octagon pedes-
tul. gero aržuolo auksiniu pailsiu, 
6 pėdas Išskleidžiamas. 

$1.50 iškalno — 50c. J savaitę 

DYKAI! SAMPELINIAI GROCERNĖS DALYKAI 

Citas $2.50 vaikams 
augšta kėdė su ai-
deliu viršum, ku
ris laot.i lengvai 
pas;kelia, gero ar
žuolo spicijuiiai, 

$1.33 

$1.75 VALGOMO
JO KAMBARIO 
KĖDĖS $1.05 

•-
i 

Geros kėdės, labai 
American aržuolo 
(taip kaip paveiks
las) 

$12.50 Pilienines Lovos 
$7.90 

2 coliu stulpeliais stori matracai, 
Vernis Martin arba balto pališio 
$1.00 iškalno arba 50c f savaitę 

HV KIEKVIENI; SI PIRKINIU—14 PAKELIŲ DYKAI 
(Miltai. Cukrus ir Muilas neduodami). 

DYKAI! 1 6c komikas Lekko 
Scotiring Poįvder 

1 sampeitnis pakelis G ra po Nuts. 
Wnshing Powder. 

1 5c Crlspo Carmol 
l.iiiu-li Har . 

1 kepalas Piper's 
Kyc duonos. 

1 pakelis Km-ipp's 
Malt Ka 

1 sampclinis pakelis Fnclc Jerry's 
1 pakelis Ermine Washing l\m<ior 
1 pakelis 20 Mule Team SoapChips 
1 šmotas Palm Olive Soap. 
1 pakelis Suift's Wool Soap Chips 

1 pakelis Post Toastics 
1 Kitclien Klenzcr 

Whistlc. 

3 , 0 0 0 J A R D U ŠILKO 
Sezono Didžiausias Šilku Pirkinis 

1 Ceresota Kitchcn File. 
1 Rtimford Cook Book. • 

Nauji, labai geros rūšies, vertės iki $4. Čionais įdedame 
nekuriuos: 

-
40 colių pločio Stora Satin Luxon 
40 colių pločio Stora Satin Charmeuse 
40 colių pločio Crepe Meteor 
40 colių Ripple back Charmeuse ir kiti 

Naujos Pavasarines Spalvos, Rose, taupė, Joffre meli-
nas, Prancūziškas melinas, African rudas, nickle gray ir 
penkiasdešimts kitokiu spalvų, f l sas lotas parsiduoda 
už labai žema kaina tiktai po 

J U S « p a s i r i n k a i J # £ J Q ^ 0 3 $ 
-

= 
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Prie Halsted ir Polk gatv. | Holl House SAUSIO 26 
i STASTS ŠIMKUS 
f Vargonais duos n « F KONCERTĄ 
= ' Panelė MARIJONA RAKAUSKAITĖ sudainuos prio vargonų ke 
2 letą parinktų dainų ir giesmių. r 
E Pradžia lygiai &:15. Bilietus galima- gauti Birutės svetainėje ir į= 
2 Damijonaičio krautuvėje. Į = 
^lllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIII!lllllllll!IIIIIIIMIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 

T A U T I E Č I A I ! 
.- t • 

Šiuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec. 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUV? dirbame 
siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai 
tems ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių dra 
panų taipgi senas drapanas valome, kvarbuojame, taisome ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui «sant, širdinga^ 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M.# POVILAITIS. 
1730 So. Union A ve., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, 111 

- „.,'• , T . I L - " l \ „ ,.,•', ," •-•• , • , - • , • 

/ . 
United States Food Administration License No. 96901 

DANIVL 
C0FFEE 

UOHK tttoua «e/iu>v 
»«ardavejMi Ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pači? kavą po S5c. 27c 

KieSuči« Sviesta* 
Labai geras po 

51c 

Exc!usive 

Wonderfy| Selection 
Šimtu gražiii lampu iš kurių galima pasiskirti 

del pagražinimo savo namo, ir tokios progos negali
ma praleisti. ' . < . ' : » 

PRIEINAMOS KAINOS 
Šiomis rasite netiktai gražiu lampu bet ir laba 

artistišku kurias galima gauti už labai prieinant 
kaina. 

Galima pamatyti lam
pu visokių rūšių ir 
tokių kurios tiks prie* 
kiekvieno kišeniaus. 

Visi Telefonai-" 
Ranstolph 1280 

Commoiurealth 
Edison 

Electric SYIOPS 

OOOOA 
Gerinusia Banke* 
sąlyginę su a * 
bentjrokia. | / Į l J 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 57c 
WEŠT SII>£ 

1444 W.Ctdcago av. 
1S7S Milwaukee av. 
2054 MUvroukee av. 
1«45 MUwaukee av. 
9412 W. Morth av 

iHSA Blue Island *v 
1217 8. Halsted st. 
1892 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
8102 W. 92nd st. 
2890 W.MadteOB at 

IBIO W.Madtaon st. 

SOUTH SIDE 
S032Wenthworth a" 
2427 S. Halsted st. 
4729 S. Ashland »v. 

IfORTH 8IDf 
408 W.Dirlsioo » 
720 W. North a» 
2840 Lincoln m% 
8418 N. Cburk •» 
S944 Indiana m-

MnJmHn Ad^ertlslag CJompiny, CUOMB 

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI. 

Prisiusk 20c. dabar 

^W^* 

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu tu* 
rite dusuli, reumatizmą, neuralgiją, parai i-
žių. 'nerviškunią, slogros, bronchito, silpnu
mo pečių, silpnumą, užkietėjimo* ir daugy
bes kitu ligų, arba skausmą bile kur. Pri-
siųskite 20c. del vyriško diržo arba 10c 
del moteriško diržo, idant pagelbėti užmo
kėti prisiuntimo kastus. Į keletą valandų 
mano stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. 
Užmokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuo jaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu** 
nurodimus per du mėnesius, tada tafplai-
kyje 60 dienų, jeigu nebusite užganėdinti, 
sugrąžinkite diržą atgal, o aš sugrąžinsiu 
jūsų $ 3. i S. Nereikia laukti, pilnas uiga-
nėdinimas. Adresuokite: 

A. E. OWENS, Dept. 48 B. 
152 W. 14 Street. New York. 



D R A U G A S Šeštadienis, sausio 25 1319 

UETUVAIRjVEDIJA. 
(Tęsa nuo 2 pusk) 

Ekonominiai santikiai. 
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IŠ tas Visas Namas i 
K < - • » " » * • 

* 

Ant 3 Lubų 
yra vartojamas per 
Klein Bros., kuriame i 
randasi dideli Player Pianai | 
ir Pianai. (Štai čionais yra | 
keletas pasiulijimų už la- | 
bai prieinamą kainą iš prie-

±U-£±tZ 
. 

Mūsų Naujas 1919 

Švedai mums sako, kad su-
sidėdami su jais turėsime 
naudos- ir turto žvilgsniais. 
Lietuvos žemėje nėra geležies, 
o Švedijoje jos yra daugiau 
negu švedams reikia. &ve-j = 
dams neištenka savo grudų, o ' | 
Lietuvoje užauga javų dau- 5 
giau negu lietuviams reikia. | 

Tuomi žvilgsniu ištiesų vis-[| žasties mūsų didelio ir greito augįmo biznyje. 
kas yra gera. Bet ekonominis | 
dviejų šalių gyvenimas nesu- s 
telpa į dviejų daigtų, geležies,: 
nei javų, vaizbą. Taigi apie 
ekonominę Švedijos ir Lietu
vos sutartį turėtų kalbėti mųs 
išmanantieji ekonomistai. 

Bet žinia ir neekonomis-
tams, kad tarp Lietuvos bei 
Švedijos nėra tokio priešingu
mo ekonominių reikalų, kokis 
yra* tarp Lenkijos ir Lietuvos. 
Švedai neturės reikalo truk
dyti Lietuvos pramonijos au
gimą, kaip Lenkai ir Vokie-

P-li E. G, MAKAR 
PtAKO MOKYTOJA 
mimmtmmammmmtmmtmmmmmmmmmmmm 

4515 So. Wood S t . 
Osoda lekeijaa skambiu lmt> 
planą paged sutarti 

• ii • — • • • ! m • • m B U • • » » jį 

P»a»er Planas su 6 pėdų 
Elektro* ar (Jazine Lempa 
20 Muzikos šmotą jt»si| 
pasir inkimui, Suolelis ir 
Uždangalas, viską? už 
A i O n Aat Ltflgvf limo-
I D 4 O D kssč'^Uesn,r>' iutBJara Kuošimčla S 

Tai namas Cable-Nelson Pianų ir Player Pianų 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
ės, stenografijos, typewfiting, pirk-
vhost, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
ibelnos istorijos, geografijos, politi-
klnės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
b po piotų: vakaro nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

• 

DR. J. KŪLIS *fc 
'JETFVIS GYDYTOJAU 

C1HTKIRGAS, 

Jūsų senas pi-
S anas ar kalhu-
Šjį moji mašina 
S atmainomu — 
S už tat m<v> nt-

čiai, nes Švedų pramonija iki = rokuotame. 
Šiol nesinaudojo žaliąja me
džiaga, praeinančia iš Lietu
vos. T$ medžiagą iki šiol iš 
mus daugiausiai ėmė Vokieti
ja ir nemažai Lenkija. Tai-gi 
kol kas nematvt dideliu eko-
nominių priežasčių, del kurių 
turėtume baidytis sąjungos su 
švedais. 

i Žinomas Kerzheim Pianas — Specialiai tiktai $175 į 

PIANO STOftr 

Atdara suka
tos vakarais 1-
kt tttlA. Ki
tais vakarui* 
sulig sutarties 

\\ 

Politiškas reikalas. 
Politiškos ir kariškos prie

žastys verčia skandinavų ka-
ralijas vienytis bei bandyti ap 
kaointi ir mus. Tos priežas
tys yra lygiai svarbios ir 
mums. Jei įvyktų ideale visų 
tautų sąjunga, tai tos prie
žastys išnyktų; bet skandina
vai išmano pasaulio politiką 
ir abejoja apie tvarkos įvyki
mą jame. Mes turime daugiau 
vilties, bet nei mes kol kas 
dar nesame visai be baimės. 
Taigi kol nėra aiškios, teisin
gos ir pastovios visų tautų są
jungos, tol butų neprotinga 
persmarkiai protestuoti prieš 
švedus už jų kariuomenės siun 
timą į Lietuvą. 

Okupacijos blogumai. 
Kviesti tą kariuomenę bu-

įų neprotinga, nes kviestoji 
karinė okupacija yra visuo
met niekesnė už visokią at
kviestą. Užsikvietus sveti
mą kariuomenę sunku ją iš
prašyti ir brangiai atseina už 
ją užmokėti. Nepigus tas 
tarnas. Kada atseis mums 
daryti galutiną sutartį su 
švedais, kada pasirodys skir
tumų tarp jų ir mųs gana 
svarbiuose dalykuose, tada 
mes pajusime, kaip neparan
ku yra mums turėti Švedų 
kariuomenę Lietuvoje. Savo 
žvilgsniu švedai labai gud
riai daro, pasinaudodami mųs 
vargais, kad paskui sumažintų 
mųs norą perdaug gerai apru-
J-Įjr.i musų reikalus 

Vargas be t a u t o s a u t o r i t e t o . 

Bet no ką darvsime. Užper
nai nematėme kas šįmet bus, 
Užpernai jaunų v;/n. pažiūros 
mums labiau patiko už senes
nių veikėjų nuomones. Šian
dien laisvei brėkštant turime 
pakęsti svetimos kariuomenės 
įsikišimą į mųs dalykus. Ge
riau tegu Švedai įsikiša, negu 
kad kištųsi bolševikai, lenkai 
ar vokiečiai. 

Dar nekartą gausimo pa
kentėti, kol išmoksime savo 
tautos autoriteto klausyti. 

Kun. P. Bučys. 

2027-20 S. HALSTED ST. 
5 SKERSAI NUO MUŠU DIDŽIOSIOS KRAUTUVES 

1 Nepadaryk Klaidos ffSMįSS 
^iniiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuniiiiifiitiiiiiiiiiifiiiHiiiiiiHiiiii? 

A t s i m i n k i t * g e r a i 
vardf ir vieta 

TINKAMAS MOMENTAS. 
Dabar kuomet skaitome ra

portus S. V. Census Bureau 
kuriame pasirodo, kad 111,688 

YOJm t̂SMAČH'S JJdiLt 
Po vaisiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
ŽmonėS m i r ė nilO inflienZOS 4 6 J NIC. Prašalina visus nesmagumus 

suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei-didesniuose miestuose, 1918, 
dabar tai kaip tinkamas lai
kas užlaikyti savo kūną ge
rui stovyj norint nuo to apsi
ginti. Kuomet tu jautiesi 
stiprus tai niekuomet tokios 
ligos tavęs nekliudys ir tuo
met bakterijos neturi progos 
dirbti savo pragaištingą dar
bą. The American Elixir ot 
Bitter AVine yra tai kaip tin
kamas vaistas dabar vartoti, 
nes jis sustiprina jūsų musku
lus išvalo vidurius ir sustipri
na visa systemą. Visose vais-
tinyčiose $1.10. Kitas labai 
reikalingas vaistas namuose, 
tai Triner Linimentas — Nuo 
išsisukimų, suputimų, reuma
tizmo ir neuralgijos ir tt., jis 
tuojaus palengvina nuo visų 
skaudėjimų. Užtat Triners 
Liniment turi būti laikomas 
po ranka. Vaistinyčiose 35c ir 
65e, per pačtą 45c ir 75c. Jo-
seph Triner Company, 1333-
1343 S. Ashland Ave." (Apg.) 

kia pamėginti vieną. 
pas visus aptiekoriua. 

Parduodama 

PEARL O U E E N 

u* 

A* Baiste* tt* 
dUcogo. OL 

Gydo vtootatas Ugaa motsr. 
tr valku. 
Priėmimo Valandos: nuc t ryto 
iki 12; f lkl 9. Nedėllomle 
nno 9 tkl 1 90 plati* nuo • 
v tkl t v. 

DR. I DRINGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St , 
Phona BoulerarJ 4250 CMICAOO 

- « • 

F . P . B R A D C H U L I S 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
Monroc, Cor. Clark St. 
.07, Tol. Central 220 

105 W 
Uoom 

CkfICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: 3112 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 2390 
- M f « • • • • • • • f « • . • r T , • , • . • > • 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
ji ja koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 171 h St., Chlcago, III 

•BBHBBSĘHSSHBi 

ŠALIN SKAUSMAS! 
Buriamas sveika, darbe rasi smagmiių, 
nepaisant kaip sunkas tas darbas butų. 

Kiekriano priederme yra snucot save nuo lign. Turint Šalti Ir nebandant 
ji prašaliut, gali išsivystyt i pavojii.ga Hc*. Menltiau«is niksterejimM 
gali vėliaus beti labai pavojingu, jeigu tuoj nebua prižiūrėtas. 

P AIN - £ X P £ L L £ B 
tai užtikrinanti namine gyduole, knri turi rastis kiekvieno na
muose.» bgrdyanJ šal&u krutinėję. Bknusmu šouose ir nuga
roje, rumaci/.iua ir neuralciją, trumpai sukant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariu->*e Pain-Bspeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pi?ius vaistns dldelasa bonkose. 
Keikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eineller, persi
tikrink ar yra IKARa.. vai<baženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKĮW NKIM.K. 35 centai ir 65 centai už. bnnkutę. 
Crauuauios visose aptiikose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RiCHTER & CO., 
7 i—SO Waskinjton St, 

New Yerk. 

n i f f f r r i J i y ^ M i P u i i . . , . , ^ ^ 
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Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi) krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
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 Platt'o aptiekoa 

Kambaris 14, 15, J 6, 17 ir 18 
Tėmykito j mano parašą. 

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

I 
Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 

• 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). %w SIMPLEX UHIV1RSAL 

iiUIIIUlIUIIiUIIIIIIIIIIIUUlsUII 

Tegul Kvorka padabina Juso 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
Tarnų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Aihtaiut Av#., Cbicaf* 
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| DR. A. R. LAURAITIS, | 
į Lietuvis Dentistas z 
~ 2S73 W. 22nd STREET £ 

• Marshall Sąuare Theater Bldg 1= 
rr C H I C A G O . ILL. r 
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LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. = 

šiuomi vardu iSdavėme saujai 
įknyeut© del iSraclėJv, sulalka.nti| 
[20 paveikslų ir iliustracijų, vi-( 
[šokių išradėjų ir išradimų, su j 
•aprašimais ir paveikslais miestų( 
|New Yorkb ir "VVashingtono. 

T^ brangia knygutę, mes iš-j 
siunčiame kiekvienam ant pa

reikalavimo-. 

DYKAI. 
Jeigu jus norite žinot kiek j 

f turto žmones prasigyveno ir« 
Į kiek dar galima prasigyventi su J 
tpagelba iSradimų naudingų. tai| 
irašykite tuojaus reikalaudami j 
t tos naudingos knygutės. Kaipo! 
įiinovai (ekspertai) patentų,! 
įbandome išradimus DYKAI. 
i Rašykite pas: 

j * i »< 

American European 
Patent Offices Inc. 

(DS.) 
La56 Broa4way Kew Voik. N. Y.i 

• 

LAIKYKITE PINIGUS TVIRTAME 
[ Išbandytame Valstybiniame Banke 

' " i i " " • Tr'" ",' ' .m L T * ' " * " '!""*" i " n .Ti'.' " ""' ^T*„ ""*"*"' * " "**" ' " • • - > • • - • * • " •' • - - — .- ..i '— ' — - • ' •_•• Į ' " ' ... • • « 

ANT B R I D O E P O R I O 

Central Maoufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 W. 351h S t , [ 3 blokai nuo Halsted g a t v ] Chicago, III. 
k u r i a m e SUV. VALSTIJŲ VALDŽIA la iko p i n i g u s 

TURTAS $5,000,000.00 

Iii 

• 
=r^-

Wm. N. Jarnagin 
• Prezidentas. fs 

'i 

n . E. Poronto 
Vice-Prezid. 

John W. Gtorby 
Vice-Prezid. 

S. L. Fabijonas 
Liet. Skir. Vedėgas. 

Frank L. Webb 
Kasininkas. 
J. R. Rolley 

Pag-Kasininką. 

F. C. Hoebel 
Pag-Kasininką. 

A. Petraitis 
Real Estate ir Insuran

ce Skir. Vedėjas. 

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

pinigus. , 
KARE PASIBAIGĖ. 

Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus j šią vLsiškal saugia vaLstybinę Banką. Moka 3 pro
centą.' Pinigus (siuua) temokama, ant 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: Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 valandai. 

yr i *s 

^ » » » » • • • • m m • » • » » * » mimi 

A i , ADOMAS A. KABAIiAUSKAB, K1TK AKLIAI RAAAC. 
Al labai sirgau per I metus, nualaliaejea pllrelia būro Dis

pepsija, nevirintmas pilvelio, nuslabnėjimaa Kraujo, inkstų. Nar
vų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
kad bagyvensiu. Visur Ieškojau sau pagelbės, neelfailėjao visoje 
Amerikoj Ir u i rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bitterlo, Kraujo valy
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatiimo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Narvai ėqaė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu 
maticmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu S mėnesių išgerdavau kaa sa 
vaite po butelį Salutaraa, Bitteria, ir po 2 mėn. aavo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir naktlaa. Dabar jaučiuos 
smagiai ir asu linksmas ir 1009 sykių dėkoja Salntaras myltstų ga-
radėjul ir linkiu visiems aavo draugama Ir pažystamiems ra tokiais 
atattiklmaia patariu nuoširdžiai kreiptis* prta Safaataraa: 

SAIiUTARAS b r SALUTARAS 
I CHEMICAL INSTITUTION J. Baltranaa Prot. 
» 1709 So. Halsted St., Tatopkona Canal t41T. Ckloago, OI. 
• » • mm m m m m m m m r i » • • • • » • • • » • mm, mm m,». m.»mrm.m.m. » » » « » • . » • • • mm » » » » ^ # 

I 

m 

• 

h. 

Jie yra padirbti geriausioj ir švariausioj kepykloj ka esi kuomet 
niates. 

Jie yra padirbti iš geriausiu, graliam miltų ką pinigai gali nu
pirkti, bet jie nekainuoja daugiau kaip kitų darbo. 

Bukite tikri kad paprašytumet Crispo Granam Crackers — jie 
yra geriausi. 

1 -
Pirkdami žiūrėkite vardo — 

klauskite Crispo Graham 
Crackers. 
Taip-pat Crispo crackers, biscuits, 
cookies, goodies, tidbits, visokios rū
šies — padaryti gerai, supakuoti ge
rai, vienoj iš pasaulio modelio kepy
klų. 

' • 

' 
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V7AUKEGAN, ILL. 

"Gurbu vakaras" 
Sausio 19 d., 1919 m., Lie-

viij svetainėje, šv. Antano dr-
įa buvo surengus puikų va
karą, taip vadinamą " Gurbų 
vakarą". Vakaras buvo tuomi 
linksmas, kad buvo ir vakarie-^ 
nė, gardžiai gabių šeiminin
kių pagaminta. Prakilnios 
VVaukogaiio moterys ir pane
lės pasirūpino kiekviena pa
gaminti po viena gurbą su 
gardžiais valgiais ir kaip auką 
padovanoti Šv. Antano drau
gijos^ rengiamam vakarui. 

Vakaro vedėjas, J . A. Bak
šys, pranešė .susirinkusiems, 
jog visi su i ' c ' j u r bai bus 
|%aiduo(bi:ai, i: k a:.s už gur 
bą daugiau duos, tas laimes 
gurbą su valgiais, o laimėję? 
gurbą turi užimti vieta su ta 
ypata, kurios buvo gurbas. 

Į pusvalandį laiko jau buvo 
visi gurbai išparduoti ir 
visi gardžiai vakarienia
vo. 

Lai būna lengva jam ii 
svetima žemelė. 

Giminės ir pažįstami, norė
dami gauti platesnių žinių a-
pie velionį,, kreipkitės šiuo 
adresu: 

J. K. Stankus, 
Box 36, 

E. Vandergrift, Pa. 

DETROIT, MICH. 

Katalikai '• subytino' * li
beralus. 

Sausio 5 d. atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo Dr. J . J . 
Bielskis. Į prakalbas įsmonių 
atsilankė neper daugiausiai, 
mat nekurie pabijojo, kad ne
reiktų kelis centus paaukoti 
tėvynės reikalams. Nors žmo
nių buvo nedaug, bet laike au
kų rinkimo "subyt ino" libe
ralus. Štai Detroito duosnųs 
žmonės: 
f. Gustaitis $110.00 

' Kun. K. Skrypka . . . . . . 50.00 
V. Gilius 50.00 

ite Jus Naujus Metus • * 
ATSILANKISIEMK BANBK DI'ODAME P l I K I U S S1E-' 

M M AI KALENDORIAI SU KATALIKIŠKOMS I R TAUTIŠ
KOMS ŠVENTĖMS. 

su pasidejimu taupinimui pirmutinėje grynai lietu visoje State Bankoje Amerikoje 

STATE BANK " 

-

S. Juodvalkis 35.00 vakarienei uzsibaj-1 ~» ,, ... OK n / . ,. . . Iv. d ervilis 35.00 gus, jaunimas linksmai pa
žaidė ir tuomi 
miai vakaras užsibaigė. 

links-
Kiek 

toko patirti, tai Šv. Antano 
draugijai minėtas vakaras da
vė gryno pelno su viršum šim
tą dolierių. 

Waukeganieeiai pageidauja 
tankiau panašiu vakarų. 

Vakare buvęs. 

ROSELAND, ILL. 

A. Gustaitis 30.00 
i). Gustaiciutė 30.00 
J. Balčiūnas 30.0U 
J. Kasevičius 25.JM) 
V. Mitkus /. . . ; 25.00 
J. Kąušis 20.00 
J. Jankūnas 20.00 
K. Grigalauskas 16.00 
J . A. Paulukaitis 15.00 
A. Stankus 12.00 
K. Abišala 11.00 
A. Salukas 11.00 

Sausio 20 d., Lietuvos Vy-!M- Bujtšaitis 11.00 
eių 8-ta kuopa turėjo trumpai P o 1 0 *>*-: A. Sideravieius, 
pasikalbėjimą. Po to s e k ė | R Barkauskas, P. Maladaus-
žaislės. Visas jaunimas pa- k i u t ė > s - Atkočiūnas, A. Va-
silinksmino iki soties. Labai m e š k a s , A. Jurgutis, A. Pet-
"butų malonu, kad visi iki vie- rahienė, J . Bagdonas, P. Šilei-

1tis, B; Vmekienč, D. Miliaus
kaitė, J . Stankus, kun. J . Vin-
cius, M. Juodsnukis, T. Rut-
kelis 9 dol. 

Iš kasos aukojo L. D. Są-
aišku kožnam, kad vienybėje! jungos 72 kuopa 10 dol., Lite-
viską galima nuveikti. : raturos draugija 10 dol., L. 

Panedėlyj įvyks susirinki-j Vyrių 79 kuopa 10 dol. (nariai 
mas. Reikės daug įvairių da- ] sudėjo $250.00. Iš Viso pasi 
lykų aptarti mušu pačių gero-1 daro $250.00), L. Vyčių pri-
vei. Taipgi bus žaislės. Te- j augamųjų kuopa 5 dol. 
ko girdėti, kad žaislių komi- P Q 5 dol.: J . Užkuraitis, L. 

Parankiausia ir Stipriausia Banką del Lietuviu 
-809 W. 35th St., kamp. Halsted st. 

Bankos valandos: nuo $ ryte iki 4 po piet kasdien. Utar. iki 9 vai. vakare 
Subatomis iki 12 vai. dienos ir nuo 6 iki 9 vakare. 

« • » » » » » » » » » » » » • » » » » » ^ » » » « • > • » » • • » » . 
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Mes priimsime jūsų padėtį ar tai butų didis ar mažas. $1.00 pradėjus taupyti tnoka-
i%. Mūsų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pa

vietui ir valstijai laikyti jų turtus ar taupinamus pinigus pas mus, tai kodėl negali būti 
saugus pavienių žmonių. 
Jeigu jus turite pasidėję pinigus kokiame kitame ban-ke, tai tiktai atneškite jūsų bankos kningutę, o mes pareikalausime pinigų iš tos bankos 
su nuošimčiais. Pinigai padėti bile diena šiam mėnesije, gaus nuošimti nuo Sausio 1-mos 1919. 

MŪSŲ PARDAVIMO SKYRIUS. parduodame ir perkame 6% morgičius. Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Perkame ir par-
3 dol. me-duodame VALDŽIOS BONDSUS. Apsaugojame jūsų namus ir rakandus geriausiose kompanijose. A p s a g a s šėpos išnuomuojamos nuo 

tams ir daugiau. 

fa S S + * • E = f i Į 5 B 
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< i VYČIO" SPAUSTUVĖ « • 
BUS. 

nam lankytųsi kaip pzaisles, 
taip ir j pasitarimus. " K u r 
vienybė — ten galybė" — sa
ko priežodis. Užtai ateityje 
visi imkimės už darbo, nes 

"Vyčio" spaustuvės reikalu 
maršrutas. 

"Vyčio spaustuvės reikalais 
lankysiuos į kuopas: 

Sausio 27 d. pas 8-ta kp. 
Roseland, Chicagoje; 

Sausio 29 d. pas lu*-ta kp. 
Bridgeport, .Chicagoje; 

Sausio 30 d. pas 4-tą kp. 
Dievo Apveizdos par., Chica
goje; — 

Vasario 2 d. pas 79 k p, 
Detroit, Mich.; 

Vasario 5 d. pas 25 kp. Cle-
veland, Ohio. 

Vėliau bus paskelbia toli
mesnis maršrutas. 

Matas Zuous. 
"Vyčio" red. 

— — — 

PRANEŠIMAS, • 

sija naujų žaislių turi paga
minus, kuri parodys sekan-

* čiame susirinkime. Todėl na
riai ir narės nepamirškite at
silankyti. Taip-gi atsiveskite 
savo draugus prisirašyti prie 
Lietuvių Vyčių organizacijos. 

Be to šiame susirinkime tu
rėsime svetį. Atsilankys gęrb. 
M. Zujus, " V y č i o " redakto
rius su prakalbą apie reikalin
gume "Vyčiui ' nuosavos 
spaustuvės. 

Tat nepamirškime panedėlio 
vakare kuo^kaitlingiausiai su
sirinkti Baublys. 

E. V7ANDERGR1FT, PA. 

Gruodžio 28 d., praeitų me
tų, nuo plaučių uždegimo per
siški rė su šiuo pasauliu An
tanas Dilkus, 32 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno 13 
metų. Buvo nevedęs. Paėjo 
iš Kauno gub., Krakinavos 
parapijos. Paliko nuliūdime 
broli Anicetą Dilktj. A. o\ A. 
Dilkus buvo doras vaikinas. 
M 
laikraščius ger 
Taipgi darbavosi Tautos Fon
do reikaluose. Prigulėjo prie 
S. L. K. K. A. 133 kp. Taip
gi prie dviejų vietinių pašet-
pinių draugijų: Šv. Juozapo 
it" Šv. Kazimiero. Prigulėjo 
taipgi ir prie lenkų Zwiazko. 
Visų tų dr-jų nariai patarnavo 
jam paskutinį karta. Palai
dotas ant, Šv. Gertrūdos kapi
nių 30 gruodžio, 1918 m. su 
bažnytinėmis apeigomis. 

Vinelis, K. Kernagis, J . Šilei
kis, J . Bukis, S. Duskauskas, 
J. Taukus, K. Gendrelis, X 
Petraitis, M. Karpštis, J . Nau
jokas, F . Gudas, S. Cibulskis, 
S. Karpštis, -J. Jukeliunas, S. 
šimkaitė, J . Staniunis, J . Vi
nelis, V. Aleksis, M. Pirminiu-
tė, K. Jakubaitis, M. Vara-
nauskas 4 dol. 

Po 2 dol.: J . Kersanskis, P. 
Balonis, J . Laimam A. Las-
kauskas, K. Petrokas. 

Po 1 dol.: J . Čepulionis, J . 
Dambrauskas, K. Steponaus-
kas, M. Petrokienė, K. Šlapin-
skas, J . Draugunas, O. Stepu-
niutė, J . Trubolas, E.%Pirmi-
nas, J . Krukšta, Ą. Jesiunas, 
A. Petrokas, N. Adušiutė, A. 
Pirmutinė, M. Narbutas ir J . 
Naura 4 dol. 
džių daugiau ir kiek išviso 

Vėliau bus paskelbta pavar-
yra surinkta aukų prakalbose, 
einant per namus ir d r-jose. 
Pilna atskaita bus išduota vė
liau per laikraščius. 

RED. ATSAKYMAI. 

K. G. (Athol, Maas), Vincus 
(Graud Rapids, Mkh.), Ten bu
vusioms (Trenton, N. J.), Vikto
rui (Budg. Chicagoje), T. F. sky
riaus Valdybai (Wandcrgrift, 
P a . ) K o r e s p o n d e n c i j a g a v o m e . 
Ačiū. Tilps sekančiuose "Drau
go*', numeriuose. Laukiame dau
giau. 

Kaz. Smalini (Thomas, W. Vâ ) 
Ąeių už žinute. Tilps. Prašome 
rašinėti mums dažniau žinutes iš 
Thomas'o, W. Va. lietuvių gyve-
nimo. , \ 

Turiu gražų, šilta, automobi
lių, kurį galima pasisamdyti 
pigiai, clel vestuvių, krikštynų, 
laidotuvių ir taip pasivažinėji
mui ir kitokių yeikalg. 

Taip-pat taisau automobilius 
senus ir naujusį turiu 7 metų 

« — * » 

V. W. RUTKAUSKAS. 

I 

prityj ą 

ADVOKATAS 

• ^ 

Veda Bilas Vlsuot* TelsmaoM 
Ofisas Didmiesty j : 

. WASHlNGTON S T R E E T 
RambarU 60tt . 

Tel. Central 547 8 
OfiaaH ant Bridgeporto 

S'IOH SO. MORGAH STREE1 
Tel Tardą 7 U 

Gyveoima*, 812 W. S3rd 8 1 
Twi Tardf 4881 

K • • 

1 

• 
, Telefonas Uaymarket 2544 

CHARLES S. SHATTAS 
70£ West 18-th Str. 

Chicago, m. 
\ 

Tel. Canal 2G5į 
M f 

————— 

llimillllHUilIMlUIMUIIIHIIUlUIIUIIIUIII 
Reaid. 933 So. Ashland BĮ v. CnJoaj* 

DR. A, A. ROTH, 

— » 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORTŪ8 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu-

I riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dal} grubų 
patys dirbame. 

.3307 AUBURN AVE. 
Telepbonas Drover 411 • 

« 

įį» • » » m • • » » » • • » » » » • • • • • » » • » įt į 

Rusas gydytojas ir cnirurgms 
Specljalistas Moteriškų, Vyrifikų 

" Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicag. 

Telefonas Drover 9693 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po 

pietų 7—8 vak. Nedėliorais 10—1S d 

tlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHII! 
. EXTRA. I , Į |V 

bučernė ir grocernč Telefonas Boulevard 717» 
DR. P. ŽILVITIS 

ant pardavimo 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj ' 

v ie loj . Atsišaukite sekančiu adresu: 

B. Sadzevicz, 
4812 So. Elizabeth Av. 

• * • • 

ylėjo skaitvti katalikiškus T. T. 93 sk. Valdyba, 
ikraŽčius ir geras kuygas. 

ROSELAND, ILL. 

&v. Mykolo Arly draugija 
paaukojo Tautos Fondui Lie
tuvos laisvės reikalams $25.00. 
'Į'a auką įteikė man, kad pa
siųsčiau T. Fondau. 

Širdingai aeii) Šv. Mykolo 
Ark. draugijai už auką pra
kilniam tikslui. Pinigus pa
siųsiu .ten, kur esmi prašytas. 

Kun. P. Lapelis. 

ANT PARDAVIMO 
labai geras namas 8 kambarių medi
nis su cementiniu basementu, Šiito 
vandens ši luma, lotas 50x125, moder 
niska* arti i t yn io Katal ikiškos bažny
čios ir parapij inis mokyklos. Ant 
i e n s v u išmokesčtu. Kaina $2600. 
Atsišaukite pas savininką 

Chicago, Illinois. 
-3645 W. 61 Place, 

Telefonas Prospeat 94&4 

ANT PARDAVIMO, ant 3 pagyve
nimų 2924 W. 38 Place. 5 ir 6 k a m 
bariu. $500 Cttsh o kitus ant išrno-
kesč io . Kaina $S950, gatvė išmo
kėta. 

McDonnelt, 
2630 W. 38 Bt. 

Atdara nuo 9 iki 9 kasdiena — 
Nedėl ioj . 

H E I R i U i l N G O S — Merginos ir mo-
tory»< prie iAskirstimo popieros. Go-
ra mokestis . Atsišaukite tuojaus 

14 56 Indiana Ave. j pietus nuo 14 
gatvės. 

DAKTARAS 
I R 

CHIRURGAS 
831& South Halsted Gatvė 

OHICAGO, II.L. 

K-

Dr. G. M. GLASER 

PaleSkau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vedus, jo s pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušblkavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at
sišaukti sakančių adresų. 

Ona Ctodsntetalte 
po vyrui Dimsklane 

460« S. Wells Str . Chioago, Dl. 

PKAKTIK i;OJA 2« METAI 
Gyvenimas ir ofisas 

S14t So. Morgan Kt.. Kertė SS St. 
OHICAGO, UJU 

Specijalistas ' 
Moteriškų, Vyriškų Ir Ta ikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS 

Iki f ryto. nuo 12 iki t po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėl ios 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yarda §87. 

<£ 

VAN SIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optikai 

Pilnam* pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai f r auksi

niai daiktai 

11110 MICHiGAN AVENUE 
ROSEi AND, ILL. 

Visokis saUlsysui pts sus specljaltikunus 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų'ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrya jus žinovu ) trumpa 
laika. 

Mes turime didjiausius ir geriau* 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos tuusų siu
vimo skyriuose. 

Jus esate užkviočiam; aplankyti te 
j pamatyti mušu mokykla bile laiku — 

diepa ir vakarais ir g«.uti gpecijalis-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromo*" psr* l Jūsų m!s-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le amdu knygos. 

MASTER DES1GNING S C H O O t 
J. F. Kraraiir ka, Pcnl*tinta 

11S N. I A Salle gat., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4-to augštr 

A N T PARDAVIMO. 
Pirmos kl iasos Arbatos ir K a v o s 

a-...,— i » • » ? 

The Roseland ' t a le 
Savings Bank 

1115-to Gatve ir Michigan 
Ave. Chicago, 111. 

Kapitalas, ir Per virsiąs 
$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 

Or, A. R. Bliimenthal B. D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Ja» » » » » » » • • » » • • » » » • ! — j . 

Pajieškau savo brolių: Vinco ir 
Krautuvo. Lietuvių apgyvento} v ie- ! Kazimiero ir sesers Teresės GeCių. j 
toj. C era priežastis del pardayimo. , Pae ina iš Kalino gub., Raseinių pav., j 

The Morgan Tea and Coffee House, 
3256 So. Morgan St. 

PIRKITE KARS3 TAUFY-
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Nairniesč io parapijos, Palendrių so 
di iaus . Keturi toietai atgal, sesuo gy
veno Philadęlphijoje, Pa. , brolių ne
žinau kur jie dabar randasi. Jie pa-
tye ir kiti, malonėkite pranešti šiuo 
adresu: 

Adomac Gečas, 
i 4416 S. Hermttage, Av., Chicago, 111. 

T T = — S = = 

į { 1 m m m m i 

NAUJIENA! 
l.AKKK.Vs K i A l SIMAMS DAJYTI k*l)at greitai džiūsta, nestše-

ria tr nesuteršta tlrahužių. 
Taip-pat turime gsrkui»ia*> pcH«mtt.s nuii la ir, seno krajaus *al -

d a i m s . 
Tie, kurio uuĮdrks nuo « ius fotografavimo operata, mokiname 

fotografistes. 

RED CROWN PHARMAOY 
4552 S. Ashland Ave. 

} $ » » » ^ * a » ^ i » w » ^ » » ' » » ' 

Chicago, IU. 

Niekas negali susilyginti. . 
Box 1 Kimbealy, Wis., balandžio 1917 

Aš kentėjau per kokius 3 ar 4 m e 
tu i nuo nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar 3 kartus j mėneį, 
taip, kad kartais kąsdavau sau l iesu-
vj. Viena* iš mano draugų m a n p»-
tarė vartoti Nervine ir po išvartoji-
mni 7 butelių, jaučiuosi, visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, kuo
met tiktai man prireikia. 

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

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

sako Pastor Koenigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikutį. Aš tu 
rėjau keletą gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo. 

Labai puiki knyga apie Nar 
vų Ligas ir sampel inis b u 
ts l lukas s iunčiamas kišk 

v i snam. Neturtingi ligoniai ta ip pat 
g a u n a vaistus dykai. Sutaisyti per Rev 
Fatker Koenig, Fort Vfayns, Ind., n s s 
187« m. tr dabar psr 
K O E N I G BHED. OCk, ChieagO, IU. 

• a W. (akie S t , arty D e a r b o m 
Parduoda Aptiekose $1 bonka « u l | 5 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So Morgan Street 

CHIOAGO. TLUMOm 

Telefonas Yards 6081. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis a n o 5 iki 8 vai. vakars. 

: iui iHii i i i i i i i f i i i ! i i i ! i t i i i i i i i i i imii i i i imit» 

i JZZZ2U. C. VVOLON 
| Lietuvis Advokatu 
~ 29 SO. LA SALLE S T R E E T 

f Gyvenimo TeL Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22nd Strsst -
Tel. Rockvrell 9999 = 

B CHICAGO, ILL. ~ 
-iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiifiiiiitiiiiiiiin9iiiPisi« 

I 

DR. LED AVV0T1N 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted' St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytų; f—9 
vakare. Tel. Canal 418 T 

*~* 

DYKAI 

$* •m •» m m m < 

TaL Drovsr 7942 

Dr, C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: a u s 9 ryto iki 9 vak 
Nedė l iomis pagal sutarimų 
Nedėl iomis pagal sutarimų 

4711 SO. ASHLAND AVKYUB 
arti 47-tos Gatvės. 

H* - » 

Telefonas Pul lman 60 
DR. W. A. MAJOR 

. GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan ATCU. 
., Adynos 8:20 iki » išryto — 1 
i iki 2 po pietų — 6:20 iki 8:30 
• vakarą. Nedėl iomis nuo 19 

iki 11 išryto. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
— : * 

tt—^-

> 

Telsf inas McKinley 1794 
GYDO VISOKIAS LIGAS . . 

9457 South Weetern Boulevard 
Kampas W. S&-tos gatvės 

—II 

DR.M. HERZMAN 
Ifi R Ū B U O S 

Gerai l ietuviams ž inomas psr 99 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1029 W. 
IStb S t , netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vai. vakarais. Teis fonas 
Canal 2110. 

GYVENIMAS: 2412 So. Halsted 
Strest. 

VALANDOS: I — 9 ryto tiktai. 
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ATPINGA SVIESTAS, 
KIAUŠINIAI. 

TARYBA I š 35 ALDER 
MANŲ. 

Abelnąjam pirkimo kaina u>;| Speeijąlis miesto tarybos 
kaikuriuos valdomus produk- komitetas užvakar patvir t ino 
tns vakar atpigo. Sviestas 
staiga atpigo f> eontais svarui, 
a rba 15 centu per dvi praeiti 
savait i . 

Kiaušinių tuzinas atpigo 10 
centų, gi bulvių KM) svaru — 
80 centų. 

Pasakojama, jog tas maisto 
a tp igimas įvyksta todėl, jog 
šiandie maisto mažiau čia už
sako ka ip talkininkai , ta ip pa
ti vvriausvbč. 

• » 

Talkininkai pigesnio maisto 
sau ap tur i iš pietines Ameri
kos ir Australijos. 

Dabar maistas turės atpigt i 
ir mažesnėse krautuvėse. 

YRA POPEROS TRAU
KINIUOSE. < 

Karės metu nailoniniuose 
t raukiniu vagonuose buvo už-
draus ta kompanijoms veltui 
.duoti poperos keliauninkams 
rašvt i laiškus. 

* 

Dabar tasai suvaržymą-
panaikintas. 

S0CIJAL1STAI NUBAUSTI. 
• 

Ana diena pasibaigė bvla 
milijonieriaus socijalisto 
Bross Lloyd, kurs -perniai ru
denį buvo su savo šoferiu ir 
su socijalistn Koop suareštuo
tas ir kėlimą betvarkės gat
vėse. 

Prisiekusieji teisėjai Lloydą 
nubaudė 23 dol. pabaudos, 
Koopų vienu dol., gi šoferį 
palitiosavo. 

Lloyd neužmokėjo pabau
dos. Pasakė, kad apeliuosiąs 
augštesnin teisman. 

Loyd yra tas pat, kurs teis
me bylos metu pasisakė, jo-
gei raudoną vėliavą daugiaus 
gerbiąs, kaip šalies žvaigždėtą 
vėliava. 

POLICIJOS KILNOJIMAS. 

Policijos viršininkas Garri-
ty paskelbė, jogei jis porai 
šimtų poliemonų sumainysiąs 
vietas. 

Chicagoje dažnai policmo-
nai kilnojami iš vienų, nuova
dų į ki tas. Sako, tas daroma 
miesto gerovei ir pačių polie
monų didesniam naudingu
mui. 

SOCIJALISTAI IŠKLAUSI-
NĖJAMI. 

Kaip šiandie prieš teisėją 
Landis pasibaigsią išklausinė
j imai , a r apkal t intas socija-
listas Berger iš Mihvaukee su 
ki tais savo keturiais draugais 
galės paduoti apeliaciją, ar 
ne. 

NEBUČIUOKITE KŪDI
KIŲ! 

Šešiolikoj didesniųjų publiš-
ku mokyklų tarpe vaikų pra
dėta kampanija su obalsiu: 
1 iNebučiuokite kūdik ių! ' ' 

Tas veikiama su tikslu su
mažinti tarpe vaikų limpan
čias ligas, ypač gi influenzą. 

Tokia kampanija senai bu
vo reikalinga. Xes daug kūdi
kiu nukenčia nuo bučiavimo. 

GYDYTOJAI ŠAUKIAMI 
PRIEŠ" "GRAND JURY". 

Mirė W a n d a Skrzypczak po 
kokios tai operacijos, kur jų at 
liko gydytojai Rosumski ir 
Woitalewicz. Abudu šaukiami 
prieš " g r a n d jury 
žndystę. 

" už žmog-

paduotą tarybai bilių, kuriuo-
mi reikalauja padaryt i refor
mas miesto taryboje. 

Sulig to biliaus mieste tu
rėtų but renkami tik 35 alder-
manai vietoje 70, kaip dabar 
v i " ) / — 

\ i a. 
• 

Aldermanai turėtų but ren
kami keturiems, bet ne dviem 
metams. 

Augščiansia alga alderma-
nams per metus turėti) but 
$5,0(JD. Dabar yra $3,500. 

Miesto tarvba turitu skir-
t i miesto klerką ir iždininką. 

Turėtų but a tšaukiamas iš 
tarnybos majoras ir alderma
nai po metu tarnybos, to rei
kalaujant 15 nuoš. balsavusių 
piliečiu. ' 

Zitos atmainos miestui su
taupytų apie milijoną dol. kas 
metai. 

Dabar bilių svarstys pati 
miesto taryba. Je i jis bus pra
vestas taryboje, tuojaus bus 
pasiųstas valstijos legislatu-
ron. 

Vargiai šitos reformos sus
pės ligi ateinančių rinkimų, 
jei prielankiai atsineš taryba, 
gi paskui legisiatura. 

Aldermanų skaitl iaus su
mažinimas — mažai kam yra 
svarbus daiktas . Bet išrinktų 
valdininkų atšaukimas — tai 
kiekvienam valdininkui di
džiai svarbus klausimas, v 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

LIET. DARB. S A G O S Ch. 
APSKRIČIO SUSIRIN-

K IMA S. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas, dargi metinis, atsi
bus nedėlioję, sausio 26 d., 2 
vai. po pietų, Dievo Apveizdos 
pa r. svetainėje^ Laukiama 
didžiausio skait l iaus atstovų 
iš visų Apskričio kuopų. Bus 
didelių i r begalo svarbių rei
kalų apsvarstymui. 

Taikos konferencijoj bus 
svarstoma ir viso pasaulio 
darbininkų reikalai . Neužil-
gp Šveicarijoje prasidės visa-
pasaulinis darbininkų kon
gresas. Lietuviai, darbinin
kai tur i t ikra i padary t i j j vi-
sapasauliniu,prisidėdami su sa 
vo atstovais . Lietuviai, darbi
ninkai neturėtų dasileisti prie 
to, kad be jų kas butų nu ta r ta 
link darbininku luomo. Tai-
gi nedėlioję, L. D. S. Chica
gos Apskričio nusirinkime 
bus svarstoma ka ip butų ga
lima turėt i ir lietuvius, krikš-
čionis-demokratus, atstovus 
tame visapasauliniame darbi
ninkų kongrese Šveicarijoje. 
Todėl skaitl ingai atsi lankyki
te j - L. D. S. Chicagos Aps
kričio susirinkimą. 

Darbininkas. 

dailėje. 'Choras nar ius priėmė 
su didžiausiu delnų plojimu ir 
visų veiduose buvo galima 
matyt i linksmumą. Laukia
me baugiau pagrįžtant . 

L. V. C. A. choras mokinasi 
operą * * Karnavil io v a r p u s ' ' 
labai pasekmingai. J a u bai
gia ineiti į puse knygos. Kuo 
tolin, tuo gražin eįna. Bet 
kas bus, kada visą išmoks ir 
užt rauks su solistais. Tai tik
rai bus ko paklausyti . Visai 
nestebėtina jei chorui viskas 
puikiai sekasi. Priežodis sa
k o : " K u r vienybė—ten ir ga
lybė" . O kadangi čia priguli 
t iktai žymesnis Chicagos jau
nimas, t a rpe kur ių ' gyvuoja 
vienybė, kurie i r sudaro ga
lybę. 

Taigi , ateityje galima daug 
tikėt ies. 

: * • 

IŠ NORTH SIDES 

UŽMUŠTA 10 METŲ ME3t-
GELĖ. 

Po automobiliaus ratais , ku-
riuomi važiavo Dr. AVilliam 
Planchard, 758 Center gat . 
žuvo 10 metų mergelė, Clara 
Schultz, 2034 Larrabee gat . 

GAVO 60 DIENŲ KALĖ
JIMO. 

Andai Sherman viešbutvj 
suareštuotas Robert Tracey, 
kurs mėgino vadint ies šalies 
armijos ot'icieriumi, neteisiai 
dėvėdamas oficierio uniformą. 

Suareštuotas Tracey polici
jos nuovadoje mėgino pasi
kart i . Bet tas jam nepavylh). 

Dabar j is už tuos visus sa
vo prasižengimus nubaustas 
(>U dienų kalėjimo. 

ŽUVO 16 METŲ MERGAITĖ 
rJ les -Western ave. ir Flour-

noy. gat . gatvekaris , užmušė 
skersai gatvės praeinančią 16 
metų mergaitę Rosaliną Cole-
man, 136 So. Whipple gat . , 

Mergaitė buvo ėjusi namo iš 
darbo. 

IŠKRITO PER LANGĄ IR 
ŽUVO. 

Presbiterian ligoninėje per 
langą nuo 6-tojo augšto išoko 
ligonis Ha r ry Taylor, 54 me
tų amžiaus, i r žuvo momenta
liai. 

Ligoninės valdyba tvirt ina, 
jog jis neturėjęs jokių gimi-
nin. 

Sirgęs širdies liga. 

APKALTINTAS BUVCS 
KALĖJIMO SARGAS. 

šešios North Sides katalikų 
draugijos rengia didelį kon
certą nedėlioj, sausio 26 xl. 
Shoenhofeno svetainėje. Kon
certas prasidės 5 vai. po pietų. 

Šis koncertas bus vienas iŠ 
puikiausių ir gražiausių kon-
eertų, kokie tik kada buvo Chi
cagoje. Apar t . Šv. Mykolo pa-
i-apijinio choro i r senių dai
lių yra pakviesti pasižymėję 
Chicagoje solistai, kaip p . J . 
Kudirka ir kiti. 

Broliai ir seserys, l ietuviai! 
ftis koncertas yra rengiamas 
rausų pačių labui, nes visas 
pelnas y ra skir iamas našlai
čių ir senelių prieglaudos na
mo t'ondan. Kas šiandie išdrįs 

akvti , kad mums, lietuviams, 
; :ereikia našlaičiams i r sene
li: ms prieglaudos namo. Taigi 
ir Tis koncertas y ra rengiamas 
tam, kad pelnu galėtume padi
dinti našlaičių ir senelių prie
glaudos namo fondą. 

Taigi visi, kaip northsidie-
čiai, ta ip i r iš vsos Chicagos 
bei apielinkės lietuviai, valio į 
Šį indomų koncertą. Ten mūsų 
jaunimas — choras i r žymus 
solistai palinksmins mus, o 
mes savo centais paremsime 
taip gražų ir naudingą užma
nymą — įsigyti lietuvišką 
našlaičiams i r seneliams prie
glaudos namą. 

Tat-gi visi valio į North Si
des šešių draugijų rengiamą 
koneertą. 

Po koncertui bus šokiai; bus 
skanus užkandžiai. Pajūris. 

PRANEŠIMAI. 
CHICAGOS BLAIVININKAMS 

ŽINOTINA: 
• -

Aia. Lietuvių Rymo Katalikų 
Pilnųjų Blaivininkų Apskritys 
laikys milžinišką susirinkimą, 
Dievo Apveizdos parapijos moky
klos kambaryj, 26 d. sausio, 1919 
m., 4 vai. po pietų. 

Gerbiamieji kuopų atstovai, ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti į tą susirinkimą, ues bus 
labai svarbus. Turėsime daug 
dalykų aptarti. Nežinia kame 
priežastis, kad mažai lankosi at
stovų į Apskričio susirinkimus'. 
Butų geistina, kad nors dabar 
skaitlingai atsilankytu. 

Ap. rast. Q. Visclgiulė. 

KONCERTAS m BALIUS 
6 N O R T H - S I D 6 S D R A U G I J Ų - — L a b d a r i n g o s i o s Sąjungos Naudai 

Nedėlioj, 26 d. Saii5io-Jan., 1919 m. 
SHOENHOFFEN SVET., Mihvaukee ir Ashland Ave«. 

• 

Pradžia 5 vai. vakare. 
Įžanga. 50c ir 35c ypaiai. { 

Žinote, kad tautai reikalin&a naSlaicių ir senelių 
fiitaa Koncertas ir Balius. *" , 

Gerbiamieji©, paremkite! Tuomi paremsite savo tautą ir patys save 
laimės, kada jam bus reikalinga prieglauda. 

Prisidėkime dabar prie to naudingo darbo! v-'- Solo dainuos p 

Svetainė atsidarys 4 vai. 
GERBIAMOJI VISUOMENEI tikslui rengiamas 

prieglaudos namas pastat>ti. Tam UKSIUI rengiama* 
Nei vienas iŠ mus nežino savo ne-

Justinas Kudirka. 
KVIEČIA 6 NORTH SIDES DRAUGIJOS. 

, , , , , . ; . ; 

DRAUGYSTE PANŲ NEKALTO PRASIDĖJIMO $V. MARIJOS PANOS 
RENGIA j y 

: Vargingų Laikų Sokj : 
NEDĖLIOJ, SAUSIO-JAN. 26 D.. 1919 
Šv. Jurgio Parap. Svet, prie 32-ro Place ir Auburn Ave. 

Pradžia C vai. vakare. 
Visi lietuviai ir lietuvaitės be skirtumo amžiaus esate užkviečiami atsilankyti i mūsų pirmutini Vardinau 

l.;tikŲ.SokĮ. kuris jus nustebins savotiškumu parėdiniu: jų vareinsa išvaizda jus labai užganėdins, tas jus 
linksmins Ir liįt ašarų prijuokins. 

T. K. Jovaišo muzika grieš visus vėliausius šokina Inžanga labai pigi, nes tik 24 centai. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO CHORAS. 

Pr i l ėkus ių jų teisėjų teis
mas pripažino kal tu buvusį 
pavieto kalėjimo sargę John 
Kempter už leidimą perniai iš 
kalėjimo pabėgti keturiems 
piktadar iams. 

Šitą pirmadienį visose Suv. 
Valstijose prasidės kampanija 
— r inkt i aukas armėnų šelpi
mo fondan. Norima surinkti 
30 milijonų dol. " 

L. V. C. A. Ch. buvo į ka
riuomenę išleidęs 13 savo ge
rų dainininkų. Nekurie iš, jų 
pasiekė Prancūzijos laukus ir 
prisidėjo prie sutriuškinimo 
Vokietijos militarizmo, o kiti 
buvo pasirengę keliauti per 
jūres, bet j au / nebereikėjo. 
Pradė jus grįžti karininkams 
namon, sugrįžo i r mūsų cho
ro t rys nar ia i . Laikant praei
tą prakt iką pasirodė svetai
nėj inusų senai laukiami na
r iai : p . P . Sriubas, V. Balan
da ir J . ryareeka. Visi t rys , 
sveiki, raudoni ir pilni ener
gijos pasižadėjo lankyties 
choran i r bendrai lavinties 

IŠ TOWN OF LAKE. 
• 

išv. Elzbietos draugijos su
sirinkimas. 

Nedėlioję, sausio.. £6 d., 2 vai. 
po piettj, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, šv. Elzbietos moterių 
ir mergaičių draugija laikys me
tinį susirinkimą. Tat gerbiamos 
narės, teiksitės viso* susirinkimai! 
atsi lankyti , nes reikės m u m s d a u g 
dalyku aptarti. Valdyba. 

i 
l 
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PUIKUS MAKSINIS BALIUS I 
^ 

• 

I Dr-tė 
i 
mo 

Rengia 

v. Kryžiaus, W. Pullman, 111. | 

I š TOWN O P LAKE. 

Labdarių susirinkimas. 
Nedėlioję, sausio 26 d., 5 vai. 

vakare, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, Labdariu 1 kp. laikys 
metini susirinkimų.. Tarp kitko 
bus renkama šiems metams kuo
pos valdyba. Tat visi labdariai 
laiku atvykite susirinkiman. 

Kp. Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 
I 

Northsidės distrikto Lietuvių 
kareivių Amerikoniškoj Armijoj 
Šelpimo Sąjungos jvyks susirinki
mas, nedėlioję, sausio 26 d., tuo
jau po pamaldų, Šv. Mykolo Ar-
kaniolo bažnytinėj svetainėj, 
1644 Wabansia Ave. Visi na
riai ir kurie dar nepristrašė, esa
te kviečiami j minėtą susurinkimą. 

Raštininkas. 

NEDĖLIOJĘ, 26 SAUSIOJAN., 1919 m. | 
Broli Strumila Svet., 158 E. 107 St., ir Indiana Ave. 1 

R O * K L Ą / N D ' E P r a d ž i a 5 v a i . p o p i e t ų f 

Gerbiamosios ir gerbiamieji, pirmų kar tų rengiame iš West Puilmano draugijų. Sten-
\ giames knogeriausiai kiekvieną užganėditi atsilankusi. 
5 š i rd ingai Kviečia Rengėjai. 
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i 

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ DOMAI. ' 

Nedėlioj, ty. sausio 26 d., 1919 
m.,, lygiai 2 vai. po pietų, Dievo 
Apveizdos ' parapijos svetainėje, 
prie 18-tbs ir Uiribh gatvių atsi
bus antras iš eilės kareivių lavi
nimosi muštras. Todėl kviečia
me visus Suv. Valstijų kariume-
nės kareivius atsilankyti paskir
tame laike. Taipgi kviceiame ir 
šiaip jaunuolius, kurie nori prisi
rašyti. Valdyba. 
. — — — — — — — — « • — • m \ • i • ' 
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VYRIŠKTT DRAPANŲ 
BARGENAS , 

Naujamadinial. daryti ant u»-
sakvmo «lutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50. dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.60 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
paraustų overkotų. 

Visai mažai vgrtoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augrSCiau. Ka
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
' Nedėliomis ir vakarais. 

8. GORDON, 
1415 8. Halsted S t , Cblcaco, DL 

$5— 

PUSPAD2IAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku 

ros padams imotelius nuo 20c ik-
35c už pora, geriausio aržuolo skurr 
1e« nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis 
vlas, guminiai apcacal, plaktukai 
ipcacams peilis, gruzikai ir kitokios 
eikalingos tulšls už labai žemas kai 
<as, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kapian & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
-lefonas Yards 8404 

Phoae Boukvard 14 

LIETU 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandom: 11 rjta Iki 1 po ptet 
t to 9 vakan*. 

NedėUomls 10 ryto lkl S po 
piety. 

1757 W. 47-th 8t. 
Ileaid. 1007 S. Oakley Boul., 

Phone 8eeley 420 

-

Dr. LEONlRD C. BORLAND 
Gydytojas ir Chirurgas 
209 SO. STATE STH. 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 lkl 7 vak 

Nedėliomis nuo 10 lkl 1? iš ryto. 

TC 

TEATRAS'«BALIUS 
- PARENGTAS DVIEJŲ DRAUCiIJŲ 

ŠV. PRANCIŠKAUS ir ŠV. PETRO IR POVYLO 
Bus suvaidinta 

< NAUJAS KELIAS" ir "MAMOS NEOASUPTA" 

Ned., Sausio-Jan. 26,1919 
Dievo Apvaizdos Parap. Svet., 18tos ir Union Ave. 

Programą išpildys L. Vyčių 24 Kuopa 
PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE 

< Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio taip puikaus va
karo, kur'bus puikiausias veikalas suloštas. Didžiausia svarba tame, 
kad visas pelnas skiriamas našlaičiams. 

Visi, kuriems rupi našlaičių likimas, visi atsilankykite, o nesi
gailėsite, nea praleisite vakarą netik linksmai, bet ir naudingai. 

Nuoširdžiai visus kviečia, 

v RENGĖJAI. 

I 

t 
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nlDZlAUSU i lETUVlSH (RA'JTUVE RHICA80JČ 

NEMOKĖK PINIGUS 6EREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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-
bysčių. 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. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




