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METAI VOL. IV. No. 42 

Streikai ir 
Essuose veikia bolševi

kai (spartakai) 
Vokiečiai skandina nardančias 

laives 

— 

SKANDINA NARDANČIAS 
LAIVES. 

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 
IŠNAUJO PAKILO. 

Bavarijoje krizis. 

Pakilusios neramybės ir Ba
varijoje, ypač miestuose Mu-
niehe ir Nuremburge. Visur 
nerimauja ir pašėlusiai veikia 
bolševikai agitatoriai. 

Kursto jie darbininkus ir 
kareivius nepripažinti vokie
čiu (Berlvno) valdžios. Kurs-

bnvo pasako., jog pravestoj!; t o y i s i e m s k i , u h . v i s Q J šfl_ 
\ok.eijojc revoliucija buvus | y j i v e s t i u , , ^ ^ , v a I d y . 
tik komedija . Bet sekautii k n r į j i e v a d i n f t . . p r o l r t a . 
revo meija busianti '-tikra H j a t o v a U l v m u - -
revoliucija, l>e jokio nudavi- „, ._ 1v ., 

rp , - ,. .. rlo negana. Bolševiku va
rno, la sekančia revoliucija . . .f. . . ._ . fc 

, ! .. T . dm tvirtina, kad reikia pra-
pravesia ne kas kitas, kaip! ,. . . . . . l 

% ,T -i • / i -A vesh revoliucija visam pasau-

Turbut. nori jie pravesti 
''tikrąją" revoliuciją. 

Copenhagen, vas. 19.—Stei
giamajam vokiečių susirinki
me andai vienas bolševikas 

bolševikai (spartakai). iją visam pašau 
• lyj. Visą pasaulį tegu valdo 

Gal bolševikai jau ir imasi, proletarijatas, sako jie. 
tos revoliucijos. Xes iš visu Bavarijos valdžiai tad gru-
Vokietijos kraštu pareina čia 
žinios apie streikus, riaušes, 
bolševiku sukilimą. 

moja kriais.. Kai- kas tvirtinai 
jog premjeras Eisner (socija-
listas nebolsevikas) turėsiąs 

Rulir apygardoje platina- likviduoti, kuomet jį bolševi-
si streikai ir didėja kraujo! kai suremsią iš visų šonų. 
praliejimas. Kaikuriose vie-. Generalis streikas. 
tose bolševikai iveikė valdžios! 
kariuomenę. R u h r apskrityj, išilgai upės 

. . _ .. ". o . t i • Rbine, paskelbta generalis 
AlurielJieiin, Sterkrade ir i„.i- • u * -i 

._ . , darbininku streikas visose 
v anne yra spartakų rankose. 

Daug visko pavedama tal
kininkams. 

Londonas, vas. 19. — Iš Co-
penhageno pranešama, jog vo
kiečiai Kiel dokuose nugink
lavo visą eilę savo nardančių 
laivių, anas nuvilko į jūres ir 
nuskandino. 

Tai atlikta sulig talkininkų 
reikalavimo. 

Ligi vasario 9 dienos vokie
čiai Anglijai, sulig armistici-
jos sąlygų, pavedė: 

2,500 sunkiųjų armotų, 25-
OQ0 kulkasvaidžių, 2,500 lauko 
armotų, SjOOO âpkasų mortirų, 
1,700 laktsytuvų, 4,065 loko-
motivas ir 1,220 sunkiųjų au
tomobilių. 

Ligi vasario 14 dienos ang
lams pavesta dar 126,826 pre
kinių geležinkelių vagonų. 

Čia nepriskaitoma viskas, 
ką vokiečiai yra pavedę pran
cūzams ir amerikonams. 

okietijoje 
SENATOllAI IR TAUTŲ , JUGOSSLAVIJOJ ATMAINY 
SĄJUNGAS KLAUSIMAS. TA KALENDORIUS 

Ne visi patenkinti tąja 
L junga. 

-.—~-

Tuo tikslu regentas paskelbė 
proklemaciją. 

VSTashinrtm, vas. 19.-Kon-l Londonas, vas. 19.-Nauja. 
graso nžsieiių reikalų komite- įteigtos Jugoslavijos vaisty
tus prezidentas Wilsonas spe- b ė s Šventėjai savo metines 
eijaliu paklietimn pakvietė i šventes galės švęsti ir pamine-
Baltuosius htnmns vasario 26 t ; b e n d r a i s u , v l s 0 P a s a u h o 

diena. TJnai bus parengta krikščionimis knne vartoja 
vakarienė. Parvvkęs prezi-1 n t t ^«». . kalendorių, 
dentas tarno senatorių ratelvj1, , S e r b 'J 0 S pnncas-regentas A-
pažadėjo planešti apie taikos eksandras tuo tikslu paskel-
reikalų stosi ir apie pačią tan- ,b« Proklemaciją. SptJĮ ka-

Reikalauja veikiau pa 
daryti taiką 

Prancūzija su tuo nenori 
sutikti 

Dusseldorffe seka mūšiai. Ši
to miesto apylinkėse raudo
nieji gaminasi apkasus, tikė
dami kariuomenės užpuolimo. 

Kitur ir toks pat stovis. 

dirbtuvėse. O juk tam apskri-
tyj ir yra daugiausia vokiečių 
dirbtuvių. -

Visur ten bolševikai veikia, 
ginkluojasi. Kai-kuriose vie
tose jiems pavyksta įveikti 

f visas tas neramias vietas j valdžios kariuomenę. 
valdžia siunčia kareiviu at- T>„I., „.™i,„:i.„-: + -i 

Kulir apskntyj sustreikavo sargas. 

Bolševikai valdo Essus. 

Essai (Essen) yra garsus 

ir mainieriai. 
Berlyne ir nerimaujama. 

Iš Berlyno pranešama, jog 
miestas žinomomis Kmppo Į t e r m i v i e n a m k a l ė j i i n e l a i 'k o . 
įstaigomis, kuriose gaminami mas rusų bolševikų agentas' 
visokiausi karės ginklai. Tą | B ^ k A n a d i e n a a p s i g i n k 

miestą ir kuone visa apsknti: , -bolševikai mėffino UŽDU] 
šiandie valdo bolševikiškas 
(spartakų) kareivių ir darbi
ninkų sovietas, nepripa2Įsrąs 
dabrtinės vokiečių valdžios. 

Essų bolševikai apsirūpinę 
ginklais. Juk ten yra didžiau
sia ginklų dirbtuvė. Ir jie 
darbuojasi padaryti atskirą 
taiką su talkininkais. Sako, 
su vokiečių valdžia jie neturį 
nieko bendra. 

Griauja tiltus. 

Mieste Hagene kareivių ir 
darbininkų sovietas sustabdė 
Hindenburgo paskelbtą karei
vių rekrutavimą iš laisvano-
rių. 

Henvesdorstene jau kelinta 
diena seka mūšiai bolševikų 
su kareiviais. 

Kai-kuriose vietose bolševi
kai suplaišina svarbesniuosius 
geležinkelių tiltus. 

mėgino užpul
ti kalėjimą ir paliuosuoti Ra-
dek 'ą. 

Susikirto jie su valdžios ka
riuomene ir pastaroji juos į-
veikė. 

Bolševikai laiko susirinki
mus ir pienuojama apie visuo
tiną sukilimą visoj Vokietijoj. 

Tie pienai yra žinomi nau
jai vokiečių valdžiai. Tad ga
minamos priemonės suniuž-
ginti visokį bolševikų pakili
mą. 

DIDELI ŠALČIAI ŠIAURI 
NĖJ RUSIJOJ. 

Londonas, vas. 19. — Anot 
gautų žinių iš Murmano pa
kraščių, šiaurinėj Rusijoj, ten 
siaučia dideli šalčiai — apie 
40 laipsnių žemiau 0. 

Užtaigi kariuomenė esanti 
kuogeriausiam sveikatingume. 

Žinovai tvirtina, jog tos vi- Tenai dabar trumpos die-
sos neramybės Essuose ir apy- nos — tik 4 valandos dienos 
linkėse yra pakilusios del sto- Taigi naktis tęsiasi 20 valan-
kos maisto. dų. 

BRANGIAI ATSIEJO VO
KIETIJAI KARĖ 

Sakoma, bus daugiau 40 mi
lijardų. 

Weimar, vas. 19.— Steigia
majame susirinkime vienas at
stovas, bolševikas Haase, pra
nešė, jog įvykusioji Vokieti
joje revoliucija yra buvus tik 
dirbtinė (nuduota). Bet bu
sianti dar "tikroji revoliuci-
ja", kuri viską.perversią. Ha
ase atakavo naują valdžią. Ir 
sakė, kad šita valdžia turė
sianti but sugriauta. 

Naujas finansų ministeris 
Scbiffer susirinkimui pranešė, 
jog nei žmonėms, nei dabarti
nei valdžiai nėra žinomos tik
ros Vokietijos karės išlaidos. 
Jo nuomone, tų išlaidų busią 
daugiau 40 milijardų dolierių 

Paskui Schiffer pareikalavo 
susirinkimo užgirti paskolą 6 
milijardų dolierių. 

Anot Schiffer'io, karės pra
džioje Vokietija kasdien turė
jusi išlaidų 10 milijonų dol. 
Gi 1918 metais kasdieninės 
išlaidos pasiekusios net 34 
milijonų dol. 

Niekas negali pasakyti, ar 
Vokietija galės atsigriebti su 
finansais. 

• 
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VOKIEČIAI NORĖJO DIRB-
DINTI MILŽINIŠKUS 

LAKSTYTUVUS. 
~ i . -

Berlynas, vas. 19.—Jei karė 
butų prasitęsusi kiek ilgiau, 
vokiečiai butų pradėję gamin
ti milžiniškus lakstytuvtis. 
Tam tikslui jau buvę padary
ta pasirengimai. Vieną iš tų 
milžinų greitai užbaigs inži
nierius Harold Wolff. 

Naujas lakstytuvas yra 165 
pėdas platus (nuo vieno galo 
sparno ligi kito galo sparno) 
ir 23 pėdas augštas. Turi 6 
motorus 1,800 arklių, stipru
mo. Varomas keturiais prope
leriais, kiekvienas po 4 spar
nus. 

Naujas milžiniškas laksty
tuvas veikiai bus išmėgintas. 

PIRKITE KARAS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS <W.S.S.). 

tų sąjungą. 
Bet ne viki senatoriai sutin

ka su tuo prezidento pakvie
timų ir su ifačia sąjunga. Kai-
kurie senatoriai šiandie, kiti 
rytoj kalbėt senate tais rei
kalais. Kaikurie atsisako eiti 
pakvietiman. 

Kaikurie |ada eiti, bet sako, 
jei tik pasikalbėjimas įvyk-
siąs siauram ratelyj, tai tas 
reikš paslaptį. Go tokia kai-
kuriems senatoriams labai ne
geistinas daiktas. 

Ypač senatorius Borą h iš 
Idaho yra priešingas tautų są
jungai, prie kurios prisideda 
Suv. Valstijos. Jis apie tą 
kalbės senaj^rytoj. Jis sako, 
kad Šuvl valstijos niekeno 
neturėtų but varžomos. Pri
gulėjimas prie tautų sąjungos 
— reiškia suvaržymą. 

Prezidentas atras įvairių 
nesmagumų kuomet parke
liaus Wasbingtonan. 

Rusija gal bus palikta nuosa-
viam likimui. 

lendorių pamaine naujuoju 
Tad serbai, kroatai ir šlovė- Paryžius, vas. 19.—Kuomet 
nai nuo .šiol vaduosis jau nau- galutinai bus išrištas Rusijos 
juoju kalendoriumi." Į klausimas, kuomet taikos kon-

Pas serbus ir kitas slavių ferencija išklausys mažųjų 
stačiatikių tautas šiandie vie
toje rymiško alfabeto varto
jama dar, taip vadinama, ki
rilica. Tad trumpoj ateityj 
norima panaikinti ir kirilicos 
alfabetą, aną pakeisti rymiš
kuoju alfabetu. 

NORIMA VEIKIAU KAREI-1 kais ir tegu jie žinosi, jei ne-
VIUS GRĄŽINTI NAMO. n o r i

t P r i i m t i talkininkų pak
vietimo. 

Kad taip atrodo, paliudija 
ir tas faktas, jog Amerika su 
Anglija jau atšaukia savo ka
riuomenes iŠ Rusijos. Ne taip 
greitai kariuomenės galės iš 
ten sugryžti, bet paskelbta, 
jog bus atšaukta taip greit, 
kaip bus galima. 

Bolševikai to ir laukia. 

BOLŠEVIKAI BAVARIJOJE 

Savo rankosna paėmė Nurem-
bergą. 

• 

Copenhagen, vas. 19.—Anot 
čia gautų 2inių,'Bavan}o6 bol-

valstybių ir tautų reikalavimų 
ir troškimų, tuojaus bus pa
imta aptarti patys stambiau
sieji taikos klausimai. 

Norima su taika kaip nors 
pasiskubinti. To reikalauja 
Amerika, Anglija, Australija 
ir Kanada. Tos šalys reikalau
ja, kad veikiau kareiviai butų 
sugrąžinti namo ir paliuosuo
ti. O to negalima padaryti be 
galutinos taiko* Tad ir nori
ma taiką paskubinti. 

Žinovai pasakoja, jog kaip 
tik talkininkai atsiiins savo 
kareivius iš šiaurinės Rusijos, 
bolševikai tenai tuojaus pra
dės kruviną maskaradą. Jie 
surengs ten tokias žmonių 
skerdynes, apie ką pasaulis 
nėra girdėjęs. 

Šiandie šiaurinėj Rusijoj* 
daugelį gyventojų apsaugoja 

ševikai mėmė savo rankosna ta taika negalės pilnai suklup-

Pergreitai taikai priešinas^ talkininkų kariuomenės. ( ; 
prancūzai. Jie bijOSi^kSd £*&-<•' 

VOKIEČIAI GRŪMOJA PA 
GIEŽA. 

• • 

Talkininkai turės imties prie-
monių. 1 . • 

Treves, vas. 19.— Vokiečių 
armi8ticijinės komisijos pirmi
ninkas Mathias Erzberger aną 
dieną čia pažymėjo, kad jei 
talkininkai atimsią nuo Vokie
tijos Saar klonį ir aną pris-
kirsią prie prancUzijos, vokie
čiai labjausiai bus tuo nepa
tenkinti. 

To negana. Vokiečiai ar 
anksčiau ar ^vėliau su ginklais 
tą klonį atsiimsią nuo prancū
ze. Tad ir vėl turėsianti pakil
ti nauja pasaulinė karė, kuri 
busianti labjaus žiauresnė. 

Anot Erzbergerio, vokiečiai 
stovį už taiką, bet ne už kito
kią, kaip už teisingą taiką. 
Vokiečiai laikosi prezidento 
Wilsono paskelbtų taikos prin 
cipų. 

Talkininkams ateityje pri
sieis susirasti priemonių, kad 
apsisaugoti grūmojimų prave
dimo. Nes sn teutonais nėra 
juokų. Už kiek laiko jie ir vėl 
pradės terioti Europą. 

miestą i>urembergą ir terori
zuoja gyventojus. 

Bolševikų pakilimo pradžia 
buvo ve kokia: 

Perorganizuojama Bavarijos 
armija. Bolševikai tam prie
šinasi. Aną dieną Nuremberge 
jie surengė parodavimą, kad 
užprotestuoti prieš armijos re
organizaciją. 

Prieš bolševikus valdžia 
pasiuntė būrį kareivių. Ištiko 
šaudvmai. Po to bolševikai sū

dyti Vokietijos. O juk vokie
čiai šiandie dantimis griežia 
prieš prancūzus. 

Prancūzai taipgi sako, jog 
skubinai nebus galima tinka
mai pasinaudoti pergalės vai
siais. Nes skubiai veikiant su 
daugeliu reikalų prisieis ap
silenkti. 

-

Vokiečiai turi sugrąžinti 
grobius. -

Be kitko prancūzams svar-
kilo/paėmė telegrafų, telefo-^u, kad vokiečiai sugrąžintų 
nų ir laikraščių ofisus ir pas
kui visą miesto valdymą. 

Prieš bolševikus pasiųsta 
stipri kariuomenė. 

BUVĘS IMPERATORIUS 
KALINAMAS. 

Jis norįs iškeliauti Amerikon. 

Inns-

33 MILIJONAI UPĖMS IR 
PRIEPLAUKOMS. 

Wa4hin^ton, vas. 19. — Se
natas pravedė bilių, kuriame 
skiriama 33 milijonai dol. u-
pėms ir prieplaukoms. 

— Butte, Mont., vas*. 19.— 
Kasyklų darbininkai/ sugryžo 
į darbus. Miestas ineina nor
maliu stoviu. 

Geneva, vas. 19.—IŠ 
brucko gautav žinių, jog buvęs 
Austrijos imperatorius* Karo
lis su jo šeimyna laikomas už
darytas vienoj pilyj šalę Vien-
nos. Pilį saugoją socijalistai. taiką. 

sakoma, jog Karolis labai j J e i didžiuma taikos atstovu 
norįs apleisti Austriją ir iš- stos už taikos paskubinimą, 
keliauti Amerikon, kaipo civi- tuomet nebus reikalo priešin-
lis žmogus. Amerikoje jis tu- j ties nei prancūzams. 

jiems visas masinas ir viso 
kius padarus, kokius pagrobė 
teriodami Prancūziją. 

Tuos visus grobius apskai
tyti ir juos sugrąžinti užims 
daug laiko. Ve ir todėl taika 
negali but paskubinta. 

Taikos paskubinimo ypač 
reikalauja Kanada ir Australi
ja: Kanados premjeras Borden 
aną dieną čionai kalbėdamas 
aštriai kritikavo trukdymus 
paskubinti taiką. Jis sakė, jog 
jo šalies gyventojų opinija ir 
pati valdžia stovi už greitesne 

rįs daug turto. 

KADA SUGRYŽ WILS0NAS 
PARYŽIUN? 

Paryžius, vas. 18.—Laikraš
tis Temps praneša, jog prezi
dentas Wilšonas čionai ir vėl 
sugryšiąs kovo 13 d. 

— Washington, vas. 19. — 
Senatorius Jonės padavė se
natui bilių, kad kalėjimu ir 
pabauda turi but baudžiami 
visi tie, katrie kėsinasi su
griauti šalies vyriausybę. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS {'V.B.3.). 

Kaip bus su Rusija. 
Rusų partijų atstovų kon

ferencija Princes saloje, kaip 
talkininkai buvo sumanę, ne
įvyko. Konferencija turėjo 
prasidėti vasario 15 dieną. 

Anglijos atstovas taikos 
konferencijoje patarė taikos 
tarybai atnaujinti pakvietimą. 
Patarė padėti naujas konferen 
cijai sąlygas. Apsilenkti su tuo 
visa, kas katrai partijai nepa
tinka. 

Bet šitam klausime nieko 
galutino nenutarta. 

Matyt, Rusija bus palikta 
nuosavam likimui Tqgu patys 
rusai apsidirba su bolŠevi-

paskui bolševikai atkeršys 
visiems tiems, katrie laikėsi 
talkininkų globoje. 

Baisus daiktai šiaurinėj Ru
sijoj įvyks, kuomet talkinin
kų kareiviai ims iš ten kraus-
tyties. 

Moterys ir taikos konferenci-
ja. 

Tarptautinė moterių taryba 
čionai turi savo posėdžius. 
Darbuojasi, kad taikos kon-
ferencijon butų priimtos 
moterys atstovės. Kad moterys 
atstovės butų kiekvienam ko
mitete. 
-Moterys tvirtina, kad tai

kos konferencijoje tarp kitų 
reikalų yra ir moterių ir vai
kų klausimai. Tuos klausi
mus gali rišti ne kas kitas, 
kaip tik moterys. 

Į tuos moterių reikalavimus 
prielankiai atsineša Italija, 
Prancūzija, Anglija ir Ameri
ka. Moterys darbuojasi įgyti 
dar kitų šalių prielankumą. 

Ir kuomet tas bus įvykinta, 
suprantama, moterys ineis 
taikos konferencijon, kaipo 
įvairių komitetų narės. Jos 
ineis ne politikos klausimus 
svarstyti, bet rišti savuosius 
klausimus. 

Tai butų atliktas didelis 
pažangumas žmonijoje. 

Nes kodelgi moterims ne
leisti rupinties savais reika
lais, kurie vyrams yra visai 
svetimi. 

— Wa8hington, vas. 19. — 
Kongreso komitetas pripažino 
paskirti $750,000,000 geležin
kelių operavimo reikalams. 

O R A S . 
VASARIO 19, 1919 M. 

Chicago. — Šiandie gražus 
oras; rytoj nepastovus; maža 
atmaina temperatūroje. 
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" ~ " " K i l I i ^ i ^ ^ ' E l z a M s , Religija ir Prancūzija. 
! pasitraukiantiems vokiečiams j 

"DRAUGAS 
MTRCAlflAlf DAH.Y FRTEND neparodyt neapykantos nei El*»sas ir Lotaringija yra bet už tai Bažnyčiai nieko 'ne-

..... neerzintų pažeminimais; Vo- ̂  » r e t * ^ ^ ***** esančios davė nei neduoda. Katalikai 
tteo w. 44tii s*. CT.niMso. nnnote. ^etija nusidėjo kultūrai u ž - ! ž e m ė * ***$> vokiečių ir pran- Elzaso ir Lotaringijos gyven-

TBKMS OF HunsGRipnoM i m ( i a n i a Belgija. Kardinolas GU*^ Kaikorie pasakoja, kad tojai neatsižadės savo tikėji-
T ^ L uZ Mercier tvirtino sveiką kultu- Lotaringijoje ypač jos mieste mo dėlto, kad iš po vokiečių 
S M ^ ' U M O . K M ra, užtardamas už pergalėtus Metz krikščionių buvę Šy. Pet, perėjo po prancūzais. Tikėji-

vokiečius ! ̂  &Pašta^° laikais- Tat labai mo reikalai liksis tie patys, 
Karės metu vokiečių spau- ^ejotina, bet; neabejotina, kad bet nebus pusketvirto milijono 

da prirašė ant kardinolo Mer- : St«slmrgo> Elsacyos miesto, markių, saaip taip aprūpinus.v 
. *T, * . «• i_- i_ • vyskupas dalyvavo Sardikos tuos reikalus, 

cier tiek bjaurybių, kiek jų yra J * ' . 
talkininkų spaudoje ant k a i z e - j ^ ™ ^ " l ^ * „ L I s kiekvieno šimto clzasų n 

SiandieT Vokietijoje jau I ^ ^ flen0S Zemefi> E l z a s a s ^ar ingų 80 žmonių kalba vo-

F«bllMtit«t DaJlj Kx<vp« Kundays by 
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LlVrtTVTV KATALIKE 1>1E3RA*T1S 

j "DRAUGAS" 
A D A kaacHeuą išskyrus netlėldtenJus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
j tfetaius $5.00 
j Po80l Metų $S.OO 

no 

Telefonas McKJnley 8114 
tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiuitiiiniiiiiii 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai 
ka« «kaitoBi nuo uisirajiyirio dienos ne (ae Mercier yra dvasios nulži-

I amo Naujų Metų Norint permainyti . . . . . , ktr—% Tisada retku prisiųsti ir senos nas, kad jisai gerai padare 
k i n m . Pinigai geriausia siųsti išper- < , v i • 
bant krasoje ar exproee Money Order" , s t o d a m a s UZ SaVO n e l a i m i n g a 

| Zį*J*****< Pln»*us j registruotą _ ^ ^ p a s i t a i k i u s i ą a n t k e l i o 
§4)RAUGAS" PUBLISHING CO., t a r P d v i e J u kariaujančių pu-

ĮMOO W. 4«th St., Chicago, Iii. 9ių; . . . . . . 
Žinia, kaip socijalistai ne

kenčia katalikų dvasiškįjos, 
ypač augštosios. Tečiaus tele
gramos iš Londone praneša, 
kad vienas socijalistas, vokie
čių reichstago narys, pirmut-
nis išreiškė viešą vokiečių 
pagarbą drąsiam belgui kardi
nolui už karžygišką tėvynės 
gynimą nuo užpuolikų. 

Neveidmainingai rengiame 

nebėr kariškos cenzūros. Da- £ If**™m* ^ a . ™ f > f » ' kiškai, o tik 20 prisilaiko pra»-
bar vokiečiai jau rašo liuosai. * luf0S "™ f 8 *** k a r

f
t a i s C U 2* k a l b ^ T**u tik pusė vo-

Jie jau pažymi, kad k a r d i l l o . Rudavo nepngulmmgos, kar- kiškai kalbančių Elzaso ir Lo
tais patekdavo po prancūzų taringijos katalikų išreikš sa-1 Tik du mėnesiu praėjo kaip 

žų gyvenimą vedė ir taisė. ' $5,000 turi parašyti savo ra-
N«rs liūdna ir griaudu portą ant formos HM0 A. ir 

mums, netekusioms mūsų sekti visus paaiškinimus ant 
brangios ir mylimos sesutės, tos formos atspauzdintus. 
bet tikimės ir maldaujame "Visi pranešimai, apimantį 
Viešpaties, kad jos skaisti 1918 m. ineigas, turi būti in-
siela tuoj tarp Panų danguje duoti Internal Revenue ko-
bus priimta ir paskui Avinė-Į lektoriams arba jų atstovams 
lį sekdama ir už mus, jos nu- nevėliau kai subatoje, kovo 

* 
* > 

lindusias ir vargstančias sese
ris, užtars prie Augščiaus*ojo. 

KAS TURI PRANEŠTI APIE 
SAVO INEIGAS. 

A. A. Sesuo Elena. — 

Kardinolas Mercier 
ir Vokiečiai. 

valdžia, kartais po vokiečių. 
Gyventojų abiejose žemės e 

1900 metais buvd 1,719.570. Iš 
to skaičiaus katalikų buvo 
Strasburgo* vyskupijoje 821,-
612, ir Metzo vyskupijoje 488,-
838; viso labo 1,310,450. Abie
jose vyskupijose drauge tais 
metais dar buvo 78,858 kata
likų kareivių. Nors tie karei
viai nebuvo po vietinių vysku
pų valdžia, tečiaus ir jie buvo 

Vo nepasitenkinimą naujais mirtis atskirė nuo mųs mūsų 
tikėjimo'santikiais, tai Pran-' gerbiamą tėvą Staniukyną ir 
cūzijos valdžia turės daug ne
malonumų. 

Nuo dešimto ainžio iki sep
tynioliktam Elzasas su Lota
ringija priklausė prie Vokieti-

vėl nuliūdimas apsiautė mū
sų draugiją iš priežasties mi
rimo pirmos mūsų narės. Se
sers Marijos Elenos. 

Jau dvyliką metų kaip Vie
nuolija gyvuoja, o iki šiol dar jos. Westfalijos taika 1648 m., 

priskyrė dalį tųdviejų žemių nei viena iš mūsų būrelio ne-
Prancuzams, o Kyswick'o st-lmirė. Nekartą klausėmės, 
tartis 1697 pavedė prancuzi-i kuriai teks ta privilegija pir-
jai tiedvi žemes ištisai. Po, miausiai susitikti su mūsų 

sušaukti iš vietinių gyvento- Į pr a n enzais jiedvi išbuvo iki: dangišku Globėju — Šventu 
jų. Pilnas tat Ulsaso ir Lota- į 1 8 7 1 N u o to l a i k o j i e d v i v ė l Kazimieru — amžinastyje. 

pasauliui taiką, todėl reikia 
neapykantą,atidėti į šalį. Pik-'buvo 330,262. 

Prieš karę buvo dar kitas 

ringijos katalikų skaičius pirm b u v o p o v o k iečiais iki 1915 m. 
18 metų išnešė 1,389,308. Kitų, D e l t o > kad penktadalis gyven-
tikėjimų ir visai be tikėjimo Į t o j u b ū v o va^kusi p r i e p r a n . 
žmonių minėtaisiais metais c u z u > vokiečių, valdžia per 47 

Subatoj, 15-tą dieną vasa
rio, Philadelphijoje, po kelių, 
dienų ligos Sesuo Marija Ele
na persiskirė su šiuomi pasau
liu -—- dvidešimts trijų metų, 

Komisijonierius n-ižlriim inei-
gų taksų įstatymus. 

Tautoms susirėmus į milži-

metus gana aštriai apsėjo su 
į visu Elzasu ir Lotaringija, j trijų mėnesių ir 7 dienų am 

" Elaaao irLotanngijos gyvento-1 U ž t e t a i t ų d v i e j u ^ių syven. ž į a U 8 . 
tybė gali sustiprinti kariau 
jančių jiegas, bet ji negali p?: 

. N * * 1 ̂ n i « į į v e i - 39 į r a š a s 1910 metais, bet tojai nemėgo vokiečių: Bê t da
nišką kovą, armotos reiškia *W™- Kas nepasihuosuoja n e { t l r i i n e j o s u r i n k t ų s k a i . ^hm* tik±tiB £9Sii ie_ 

uinių. zima tiK tiek kad per kngos s r o v e g K e t u r i o s peni-i lapkričio 8-tą, 1895 m., duktė 
tą laiką u^ugo ir didysis ka- t o s i o s d a l y g b u B n e p a 8 i t enki-j Mykolo Barisio ir Onos Pa-
talikų skaičius ir jų nuošimtis n u s i o s p i ^ n c u z a i s . N e p a s i . l e k o v n i u t ė s . j į b n d a m a p ^ . 

Mokyklos 

daugiausiai. Bet nemažai reįš- n u o P i k t u m o g y d a m a s 
kia ir dvasios jiega. Ji nenu- k a ' tos k a r t a i s n e m a t o l a^ f l l 

kertama kardais, o bet gi ji s t a m b i u ***#* i r d e l t o Pa d a" 
sutelkia arba išsklaisto W ro stambių klaidų. Iš jų ve-
nes. Kuomet ji tą padaro ne- l i a ū s atsiranda nelaimių jam 
taip kaip pergalėtojai norėtų, P a č i a m - P a l i o v ė a n n o t o s b f l U ' 
tuomet ji jiems labai pasun- b u s i o s> t e ^ P a l i a u J a i r n e a " 
kiną jų tikslus. j Py k a n t a -

Vokiečiai težiūrėjo tik karei
vių jiegos ir delto drąsiai ui-
puolė Belgiją. Tą darydami jie 
sulaužė doros taisykles. Jiems Didžiausia Amerikos mokyk-
rodėai, kad tos taisyklės neturi H silpnybė yra ta, £ad jos yra 
jiegos. Bet į kiek laiko vėliau be tikėjimo. Tą klaidą įvedė 
atsirado ir kitu laužančiu do- aštuonioliktame šimtmetyje,tu-
ros taisykles. Vokiečiai suklu- rėdami geriausius norus. Įvai-
po. Dar iki šiol vokiečiai ne- [ rienis tikėjimams besiginčijant 
mato sąryšio tarp Belgijos' tarp savęs viešpatija pasiryžo 
užpuolimo ir tarp karės pra- bei kokio tikėjimo neįsileisti į 
lošimo, bet kiti jau mato. Ka- mokyklas. Tokiu būdu norėta 
da nors matys ir vokiečiai. jas vesti bepartyviškai. 

Belgų kariuomenę vokiečiai Tečiaus pasirodė, kad tikė-
greitai sulaužė, bet likosi kar-! jirao atmetimas taip-gi yra 
dinolas Mercier. Jo vokiečiai pažiūra, ir kad su ta pažiūra 
nesulaužė. Reikia pripažinti, kovoja visi kokį nors tikėjimą 
kad jie su juomi nesulygina-' pripažįstantieji žmonės. To-
mai geriau apsėjo negu rusai k"i būdu Amerikos mokykla Ii 
su arkivyskupu Szeptyckiu. kosi partyviška. Bet vietoje 
Kardinolas Mercier aštriau tarnauti tikėjimams ji ėmė 
pastatė dvasios jiegą prieš vo- j tarnauti mažai betikėjimin:ų 

Sesuo Marija Elena (Ona 
Barisiutė), gimusi Lietuvoje, 

kių metų' su tėvais atvažiavo 
Amerikon ir apsigyveno 

tarp kitokią pažiūrų žnionlu. t e n k i n i m o b u s d v i priežastys: 
Skaitlinė, parodo, kad Elzaee n e g e r b i m a s k a l b o 8 i r n e g e r b i . 

mas tikėjimo. Prancūzijos vml- Mount Carmei, Pa. 'ten ji 
gaus vartoti žiaurių prie- j lankė vietinę mokyklą, o ka-

monių prieš 4-5 gyventojų, \ da Švento Kazimiero Seserįs 
kaip vokiečiai vartojo prieš pradėjo mokyti Švento Kry-

kiečius, negu arkivyskupas 
Saeptyckis prieš rusus. Kar
dinolu Mercier ėmė gėrėtis 
visos talkininkų ir nekariau
jančių šalių tautos. Paskui 
mintis krypsta ir akys, paskui 
akis tiesiasi rankos, paskui 
rankas eina visas žmogus. Dva
sinė kardinolo Mercier kova 

asmenų rųsiai* 
Tikras viešpatijos beparty-

viškunias tikėjimo ir mokslo 
dalykuose apsireiškia kitaip. 
Kiekvienas tikėjimas ir kiek
viena netikinčioji grupė įsiku
ria mokyklas savo vaikams, 
o viešpatija toms visoms mo
kykloms iš savo iždo duoda 

prieš materijalę vokiečių ga- pašalpą sulig vaikų, ir apielin-
lybę patraukė prie savęs dau- kės ^ventojij skaįtliaus. Tai 
gelio tautų širdis. Tų tautų 
valdžioms, ieškojusioms prog* s 
įsimaišyti į karę prieš vokie
čius, kardinolo drąsa paleng-

yra vienatinis teisingas ir tik
rai demokratiškas sunaudoji
mas mokescAų. apšvietai. 

vienas nekatalikas. Delto tose 
dviejost šalyse iki pat karei 
ir karės metai katalikų tikėji
mas skaitėsi tos šalies tikėji
mu-

Prūsų valdžia labiau šelpda
vo protestantus negu katali
kus, delto katalikų tikėjimo 
reikalams skirdavo 3,549,300 
markių metams, o protestantų 
tikėjimo reikalams l,303,10u 
markes. Tikėjimo išlaidose 
protestantų reikalai užimdavo 
trečią dalį, o gyventojų tarpe 
jų skaičius buvo tik šešta ema
lis. Tečiaus po vokiečiais ka
talikų tikėjimas vis-gi buvo 
pripažintas. 

Dabar Elzasas ir Lotaringi
ja pereina po Prancūzų val
džia. Prancūzijoje nuo 1905 
metų katalikų tikėjimas skai
tosi nesančiu. Prancūzijos val
džia atėmė Bažnyčios turtus, 

1-5. Už penktos dalies spaudi
mą elzasai ir lotaringai' ne
kentė prūsų; jie dar labiau ne
kęs prancūzų už spaudimą ke
turių penktųjų dalių. 

Tokiu būdu katalikystei 
priešinga prancūzų valdžios 
politika Elzase ir Lotaringijo
je sudaro Europai visai nerei
kalingą suiručių šaltinį. 

Wilsonas, dirbdamas Pary
žiuje, neturėjo jiegos sustab
dyti klaidingus prancūzų po
litikų darbus. Tie politikai ži
no, kad ir namieje mųs Prezi
dentas turi keblumų. Senatas 
ir atstovų butas neperdau-
giausiai paremia mųs prezi
dentą. Iš to gali išeiti žymių 
negerumų. 

Kun. Pr. Bučys. 

Tat reiškia, kad visiems mokėti mokesčius už netin-
žmonėms turint pasilsi nedė- • kančias, jiems mokyldas ir 
lioje, vaikai to pasilsio netu
rės, jei jie norės tikėjimo mo-

dar užlaikyti savąsias. Tai iš
eina, kad Suvienytoje Valsti-

Nors dabar daug yra šnekos 
vino uždavinį, nes visuomenės' apie teisybę ir demokratiją, loję 
Širdis patraukė prie taikiniu- neteisybė ir išnaudoįimaa turi At« 
kų ir pakreipė prieš vokiečius, daug užtarėjų. Yra tarptauti-
Todėl visuomenė palaikė savo nė orgaiuzacija, norinti iš vl-
valdžia, skelbiant karę vokie- go pasaulio mokyklų išvaryti 
&am§. tikėjimą, prisidengiant Ame-

Belgijos neutraliteto sulau- rikos pavyzdžiu. Ta organiza-
žymas buvo vokiečių pralaimė- cija neperdidžiausia, nes ji tar 

kintis. Ir netik pasilsio prasto- jose yra taksų už tikėjimą, 
jimu jie" bus baudžiami už no- j nors tat vadinasi taksos už 
rą žinoti savo tikėjimą.* Jie ne-, mokyklas, 
turės kada linksmai be rūpes
čio perleisti dieną su mylimu 
tėvu, su senesniais broliais ir 
seserimis. Nes tie šiokiomis 
dienomis dirba, o vaikai ne-
dėliomis turės dirbti mokyk-

jimo pradžia. 
Vokia&ams pasitraukus iš 

M g t j o t kardmoias Mercier 
21 tikros širdies užgiedojo 
finksma padėkos giesmę "Te 
Deum , ,. Tose iškilmėse buvo 

nauja nepecdidelei betikėfi-
minių žmonių srovei. 

Vietomis tai orgam'zatCiįai 
pasiseka. Visai nepersenai Ka
nadoj© mieste Toronto Nedėl-
dienių Mokyklų Draugija nu-

ir belgų karalius. Kardinolas balsavo, kad ir Kanadoje bu-
pasakė pamokslą. Jis buvo ko
vojęs su vokiečiais, kol tie bu
vo galingi ir pavojingi. Jis pa
sakė santaikos ir dovanojimo dėliomis bažnyčiose. 

tų įvestos viešosios mokyklos 
be tikėjimo, o kad tikėjimas 
butų išguldomas vaikams ne-

• 

as nedėldieiuo pasii 
sio ir atėmimas vaiko nuo se
nesnių šeimynos narių yra dvi 
didelės bausmės, kurių demo-
"kratiška viešpatija negali už-

REZIGNAVO NAUJAS VO
KIEČIŲ MINISTERIS. 

Basle, vas. 19.~Anot Vos-
siche Zeitung, rezignavo nau
jas Vokietijos užsienių reika
lų ministeris grafas von 
Brockdorff-Bantzau. Iš kitų 
versmių toji žinia nepatvir
tinama. 

Vokietijos apginimo minis
teris, Gustave Noske, steigia-

dėti ant vaikų, už norėjimą•; m^jam susii-inkime k;albėda-
mokintis tikėjimo. Ateistiškai' raas a p i e lenkus tarp kitko 
autokratiška viešpatija demo
kratijos ir vaikų širdies nežiū
r i Tai-gi Toronto Nedėldienių 
Draugija norėtų, kad Kanada 
butų tokia. • \ 
Suvienytos Valstijos nėi*a to

kios, nes jose dar valia turė
ti privatinių mokyklų su tikė
jimo mokslu, įvestu j bendrąjį 
programą. Suvienytose Vals-
tįjosč tikėjimo šalininkai turi 

pažymėjo : 
" Vokietijos ^arbė visomis 

spėkomis turi but ginama 
prieš lenkų imperijalizmą. Mes 
privalome duoti reikiamą ap
saugą savo rubežiams". 

Tas pat ministeris pranešė, 
jog už Liebknecnto ir Bose 

žiaus mokykloj, Mount Car
mei, Pa-, tai ji lankė savo tau
tos mokyklą, nes Lietuvos ša
lies ir kalbos meilė jos širdyj 
visados degė. 

Pabaigus parapijinę moky
klą, ji jausdama norą pašvęs
ti savo jiegas Dievo garbei ir 
Lietuvių vaikelių naudai, dar 
kiek laiko mokinosi pas Se
seris Nekalčiausios Širdies, 
Scranton, Pa., paskui įstojo 
Švento Kazimiero Seserų no-
vicijatan. Liepos mėnesį, 1911 
m., priėmė Šv. Kazimiero Se
serų vienuolės abitą. Po dv"ie-
jų metų novicijato padarė 
šventus įžadus rugpjūčio 15, 
1914 m. 

Sesuo Marija Elena buvo 
mylima visų savo seesrų-vie-
nuolių. Jos linksmas būdas, 
jos prielankumas padarė ją 
didžiai geidžiama ir mylima. 
Ji buvo apdovanota gabumais, 
kuriuos per metus rengimosi 
prie vienuolės gyvenimo ji 
lavino. Jos šviesus protas 
lengvai permatė dalykus. Ji 
buvo gera mokytoja — prisi
rengus savo priedermes tobu
lai atlikti. Visus keturis me
tus po profesijos mokino Šven
to Kazimiero mokykloj Phi-
ladelphia, Pa. Be abejo, ji 
savo talentus ir gabumus ži
nojo ir suprato, bet garbės 
jokios ne ieškojo. Paskirta 
viršininke 1916 m. Švento Ka
zimiero mokyklos, Philadel-
phia, Pa., ji manė perdaug sa
vo jiegoms, bet iš paklusnumo 
priėmė ir gerai valdė. 

IŠ priežasties savo nusiže
minimo nekartą ant jos sielos 
debesfclis nusiminimo užpuolė, 
kada jai, buvo skirta augštes-
nis ar žymesnis darbas, bet, 
maldoje, Viešpaties sustipriu 
ta, išsikirstė debesys ir pa 
prasta linksmybė vėl pasiro 
dė ant jos veido. 

Ypatingai, pažymėta buvo 

pagal Suv. Valstijų į-
statymus turi pranešti valdžiai 
apie savo ineigas? 

1 tą klausimą atsako prane
šimas, kuri tik dabar gavo 
"Draugo" redaktorius iš Inter 
nal Revenue Komisijonieriaus, 
Wasbingtone, kuriam yra pa
vesta surinkti valdžios taksus 
po visą šią šalį. 

"Kiekvienas* Suv. Valstijų 
gyventojas, nežiūrint ar jis 
pilietis ar ateivis, ineina į 
Taksų nuo Ineigų Įstatymų 
apierubę, jei jo ar jos ineigos 
per 1918 m. buvo tokios, ku
rios turi būti valdžiai prane
šamos. * 

"Kitaip sakant, kiekvienas 
asmuo, kuris yra nevedęs ir 
turėjo $1,000 ar daugiau inei
gų, ir kiekvienas vedęs as
muo, turėjęs ineigų (sutinant 
krūvon ineigas vyro, moters 
ir nepilnamečių vaįkų) 
$2,000 ar daugiau, turi eiti ir 
paduoti raštu deklaraciją iš 
visų savo ineigų. 

"Tis valdžiai pranešimai 
turi būti parašyti ant tam rei
kalui pagamintų, popenj, ku
rios gaunamos iš Internal Ke-
venus kolektorių arba jų at
stovų, kuris yra pastatyti į-
vairiose patogiose vietose po 
Suv. Valstijas. Asmuo, kurio 
ineigos nebuvo didesnės kai 

15 d,, 1919 m. Toji yra pas
kutinė diena, kurią įstatymai 
leidžia atlikti tą priedermę. 

"Taksai, prigulinti už in
eigas per 1918 m., turi buri už
mokėti, paduodant pranešimą. 
Prie pranešimo turi bu î pri
segtas čekis, ar money orde
ris, parašytas kolektoriaus 
vardu. ' ' 

T T . I ^ 4 . , ^ "Kiekviena bendrovė turi 
pranešti savo ineigas ir išlai
das per 1918 m., paduodant 
vardą ir adresą kiekvieno na
rio, taip-pat jam prigulinčią 
dalį pelno ar nuostolių per 
visus metus. 

"Kiekvienas asmuo ar fir
ma, kuri išmokėjo algos, rau
dos, palūkanų ir t. p. per 1918 
m., nemažiau kai $1,000 vie
nam asmeniui turi inteikti at
skirą pranešimą tiesiai Inter
nal Revenue Komi6iJonIerlui, 
Washington, D. C, paduodant 
vardą, adresą ir kiek išmokė
ta kiekvienam samdininkui, 
ar kam kitam, kuriam ismokė-» 
ta nemažiau kai $1,000. 

Formos įvairiems praneši
mams gaunamos pas Internal 
Revenue kolektorius. Jų ad
resus turi krasoje ir bankose. 

PUSPAD2IAMS SKŪRA. 
Mee siulomę geriausio aržuolo aku-

roa ptdama šmoteliu nuo 20c Iki 
t lo ui por$, geriausio artuolo akure-
les nuo TOc lkl $1.6t už avarą., rlnls, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apoacama peilis, guaikal ir kitokios 
reikalingos tulšis ui labai lemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leatker & Fuiding Store 
K. KaplAn A Sons 

4608 So. Ashland A ve. 
Telefoną* Yarda &464 

y 

lįs 
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ANTANO RADZEVIČIAUS 
VARGONŲ KOMPANIJA 

Dirbėjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

* * 

BažyčiyJeatrŲirRezidencijyl 
taiso m, E 

ir per- E 

S s 

Taip-gi 
derinam 
dirbam vargonus. 
Dedam elektros 
motorus ir visokj 
darbą reikalingą 
p r i e vargonų. 

•• Dirbtuve apru-
4 pinta naujausio

mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specijalistais dar
bininkais. Pienus S 
Ir specifikacijas E 
siunčiame veltui. E 

• 

i 
* 

• % • • 
\ • 

BS!Cėir 177 NewYork Ave.,NT£K' I 
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Luxemburg nužudyme, kalti 
ninkai bus nubausti, katriems Į jos didis naudingumas prie 
bus prirodyta prasikaltimas. 'Motinos Dievo, kurį j i jos gra 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą *fTHE 
lOSTORY OF THE UTHTANIAN NATION AKD IT6 PRESENT 
NATIONAL ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygosTegx 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubeiių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti tarp įtekmingų veikėjų Čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja »1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. . 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa-
, dorius Eagan. Presidentaa Wilson, kuriam išvažiuojant i Pranciudia 

buvo induota keli egsemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga W U l ' * 

"OftJHiAS'% 1800 WEST 4#-tt» STREETf CHICAGO, fkft. 
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Lietuviai Amerikoje. 
o i » •» 

ATHOL, MASS. 

Du metai atgal čia piliečių 
balsavimu buvo uždaryti sa-
liunai. Vasario 3 d., šių me
tų, vėl buvo balsavimas ir 
nubalsuota atidaryti saliunus. 
Taigi nuo gegužės mėnesio 
Atholis vėl paliks " š lap ias" . 
Bet, kaip visiems yra žinoma, 
kad nuo liepos mėnesio, šių 
metų, visos Suv. Valstijos pa
liks "sausos" , tokiu būdu ir 
Atholio saliunams bus neilgas 
gyvavimas. 

Nors Aholis ir yra "sau
sas ' V bet randasi dėlto ir * * šla
p ių" vietų, kuriose slaptai 
pardavinėja degtinukę ir ru
dį trokštantiems pavilgyti 
burnelę. Tokių vietų nema
žai yra ir tarpe lietuvių. 

Vasario 5 d. Pilnųjų Blaivi
ninkų 24 kuopa buvo suren
gus vakarėlį. Lošė — "Ne 
mirtis, bet pinigai". Visi lo
šėjai savo roles atliko labai 
pagirtinai ir publiką iki so
ties prijuokino. Gaila, kad 
tas veikalėlis yra pertrumpas. 
Buvo dar monologas ir dekle-
macijų. Viskas puikiai pa
vyko. Daugiausia juoko bu
vo iš dainos "Virė boba ku
kulius", kurią padainavo p-lė 
J . Stanpukaitė. 

Publikos buvo nedaug. Cįai-
la, kad tame niekas nepaaiš
kino apie blaivybę. 

Vasario 10 d. blaivininkai 

choras. Uždangai pakilus, vi-
supirma Amerika padavė ka
reiviui vėliavą, pasakė eiles 
delko Amerika kariavo ir pa
dėkojo kareiviams už narsumą 
ir nugalėjimą autokrato. Pas
kui tą patį padarė ir Lietuva, 
išreikšdama dėkingumą ka
reiviams, kurie už Lie
tuvą galvas paguldė, kovo
dami su amžinais priešais. 
Baigdama kalbėti kareiviui 
įteikė vainiką. Paskui Šv. Ka
zimiero choras atgiedojo Lie
tuvos himną. Po himnui ka
rt i vi s, priėmusi s vainiką, padė
kojo Lietuvai ir pasakė trum
pą prakalbėlę, kad jis kovojo 
po žvaigždėta vėliava ne už 
ką kitą, kaip tik už demokra
tiją ir paliuosavimą savo tė
vynės, Lietuvos iš po svetimo 
jungo. 

Po jo kalbos choras padai
navo " K u r bėga Šešupė" ir, 
dar porą dainelių. 

Ant galo kalbėjo " G a r s o " 
redaktorius, p.L.Šimutis, apie 
reikalą gelbėjimą Lietuvos. 
Kalba p. Šimučio visiems la
bai patiko. 

Vakaro vedėjas buvo p. J . 
Poška. Prakalbų rengimo ko
misijoj buvo pp. Užumeckis, 
J. Poška, A. Norkus, A. 
Pranckunas, K. Driža ir J. 
Stadalninkas. 

KKYCrŲ MYLžTOJŲ Ht SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

J. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę . . . . . . , 30c. 
2. Patarmės Moterims . . . . . . . . 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 
4. Otvanimas Šv. Stanislovo " 20c. 
5. Girtuoklio 'Išpažintis . . . , ,.>.'". 20c. 
o. Katra neišmanė f Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti * . . . . 
7. Marksas Antrasis 
8. Ara yra Dievas? , 
9. Giordano Bruno •...:%, 

10. Koporninkas ir Galilėjus . . . 
11. | socijalistų rojų % 
15! Socijalistų norai ir darbai j 
13. Revoliucijonierių tarpe 

• • • • 

5e. 
8c. 
5c. 
5c. 
5c. 
5c. 

GERA DARBININKE. 

• 
14. Apie Apsvietą *. .• 
lft Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas ' 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 

5c. 
5c. 

25c. 

1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL 
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Bolševikams nepavyko. 

Vietos lietuviški bolševikai, 
. sužinoję, kad katalikai rengia buvo surengę prakalbas. Kai-i , . , ,. , , „ , ,A . * i. , o didelį vakarą - prakalbas, pra-betojum buvo gerb. kun. bau-! ,. • , f , , . _ * m • »A i ,. dujo pienuoti, kad kaip nors rusaitis. Tai apaštalas lietu- L . , 1U •» . • v ,. * . . . . ,. tas prakalbas suardyti, arba vių tarpe, galime sakyti, ir di- į • • • , .• . . . * . , .. . 1; . J^igu J au nesuardyti, tai bent džiausią, platintojas blaivy-1 f ] . i u k &nkm y ^ ^ 

b e s . Z n i o n i ų i p r a k a l b a s p r i - ' , * , . . , , 
. . _ .. .; , v . . p i enavo . Minėtame vakare 

sirinko arti pilna ponaznvtine , , . . . . . 
keletas ,ių atėjo svetainėn ir 

s»etame. i y. • **•*_• .»_• • 
sekančiai išsiskirstė: vienas 

Gerb. kalbėtojas plačiai iš.- a t s i s ė d 0 viduryj svetainės, o 
dėstė kiek blogo padaro girty- j k i t i k a m p u o s e b e i p r i e d u r i ų . 
be, kiek nelaimių pridirba, K a d a p r a s i d ė j 0 rinkimas a u 
kiek ligonių ir bepročių pa
daro, kiek nelaimingu moterių 
vargsta, ištekėjusių už gir
tuoklių. 

Pabaigęs kalbėti klausė pu
blikos gal kas turi kokių 
klausimų apie blaivybę. Na, 
ir radosi vienas nžklausėjas, 
kuris vietoj duoti klausimus 
apie bJaivybę, pradėjo klausti 
apie soeijalizmą. Kalbėtojas 
gražiai atsakė. Bet kad pas
kui tas žmogelis norėjo dau
giau klausti, tai mūsų klebo
nas, gerb. kun. Petraitis, su
stabdė, sakydamas, kad šis 
vakaras nėra diskusijoms su
rengtas. 

Vakare buvo dalinamos vel
tui brošiūrėlės apie blaivybę. 

K. G. 

priguli nuo geros ir normalės sveikatos, kaip kiekvienas žino. 
Gera sveikata reikalinga, kad butų gera ir normalė nervų 

sistema. Kuomet esate nervuoti, kuomet jus nervai yra suirę, 
nereikia to apleisti, bet tuojaus taisyti. 

Ganus nuo nervų Elikairai 

PARTOGLORY 
v 

sustiprina ir atitaisys jus nervų sistemą ir padarys jus nauju 
žmogumi. Bonkutė "Partoglory" kainuoja $1.00, 6 bonkutės 
atsieina tiktai $5.00 Užsisakykite šiandien, rašydami: Apteka 
Partosa, 160 2-nd Ave., Dept. L. 4, New York. (G. 5) 

Metai ir pusė atšalios Sofija Do
biate buvo iš tūkstančio tų mergai
čių, kurios savo darbą didžiojoj Ar-
mour and Company Stock Yarduose, 
ChicagoJ. 

Sofija buvo viena iŠ tų energingų 
mergaičių, kurios visuomet mėgina 
prisidirbti prie ko nors augštesnio 
niekuomet neužsiganėdina vienu ir 
tuo pačiu darbu. Ji dirbo Oleomar-
garine skyriuje, bet tuojaus atkreipė 
atyda savo darbdavių, nes Ji mokėjo 
tris kalbas, lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai ir kuomet tenais dirbančios 
darbininkės negalėjo susikalbėti an
gliškai Ji visuomet pribūdavo joms J 
pagelba. Sofija buvo perkalbėtoja. 

šiandiena Sofija yra tiktai septinlo-
llkos metų, bet per savo gabumą, ku
ri parodė ji yra siunčiama rytme
čiais J mokyklą mokintis stenografis-
tės, jos mokslas yra visas apmoka
mas per firmą, gi po pietų ji dirba 
ofise už perkalbėtoja ir yra taip-pat 
skyriuje Drum Major ^of Armour 
Druni ir Bugle Corps, organtsacija, 
kuri susideda iš 75 tenais dirbančių 
mergaičių. Sofija yra vigų mylima 
ir visiems labai gerai žinoma. So
fijos karjiera gali būti pavyzdžiu vi
soms, kurios nori mokintis ir ką nors 
augštesnio atsiekti. Gali labai pasi
taikyti, kad šita pati Sofija laikui 
bėgant gali palikti privatiška sekre
torė viena iš didžiųjų ofisų. Kas ga
li žinoti? Taigi tas pats gali bnti 
ir visais Armour and Co. darbinin
kais, kurie tik nori dirbti jiems vi
siems yra duodama ta proga tiktai 
nevisi suvartoja. (Apg.) 

STRATEGIJA MEILES. 
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PHILADELPHIA, PA. 

Vasario '2 d., Phtladclphi 
joj buvo surengtos didelės pra
kalbos. Jas surengė šešios 
draugijos, būtent: Šv. Cecili
jos, 6v. Mykolo Ark., Šv. Ka
zimiero, Šv. Izidoriaus Artojo, 
Šv. Stanislovo Kostkos ir Te
atrališkas Giedorių. 

Prakalbos buvo surengtos 
Tautos Fondo naudai. Pro
gramas buvo gražus, įspūdin
gas. Ant scenos stovėjo uni
formose eilė lietuvių karei
vių, pargrįžusių iš Suv. Val
stijų kariuomenės. Ant stalo 
buvo padėti du vainiku: vie
nas su Amerikos vėliava, ki
tas su Lietuvos. Vienoje pu
sėj scenos stovėjo p-lė M. Va-
lašiuniutė pasirengusi į Ame
rika, laikydama .rankoje Ame
rikos vėliavą, kitoj pusėj sto
vėjo p-nia J . Poškienė, pasi
rengusi į Lietuva, su Lietuvos 
vėliava rankoje. Scenos gi

lumoj stovėjo Šv. Kazimiero 

kų, viduryj sėdintis pašoko ir 
tarė: " A š duosiu tūkstantį 
dolierių Lietuvos suželpimui, 
tik duokit man penkiolika mi
nu t a pakalbėti". Vakaro ve
dėjas, J . Poška, tuojau atsa
kė, kad šis vakaras yra su
rengtas ne diskusijoms ir jo
kių kalbų niekas nereikalau
ja. Kas norės paaukot auka 
ant tėvynės aukuro, tai paau
kos ir be kalbos. Po to pasi
girdo balsai iš vieno ir kito 
kampo, reikalaujantieji balso. 
Bet kada P. Jurgaitis ir K. 
Driža uždavė gerokai pipirų, 
tai mūsų bolševikai nutilo ir 
nuleidę noses smuko lauk iš 
.svetainės. Pasilikusieji kata
likai suaukojo Lietuvos lais
vės reikalams apie keturis 
.šimtus dolierių. 

Draugijoms, surengusioms 
tas prakalbas ir visiems auko
tojams garbė lai būna. 

Prakalbose buvęs. 

i 

S K A I T Y K I T E i r P L A T I N K I T E 
NAUDINGAS KNYGAS 

Ben Hur. Istoriška apysaka iš Jeaaus Kristaus laiku, i ilietuvmo 
Jonas Montvilas, Ta knyga visas svietas pripažino viena iš geriausiu 
ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, kad 
ji yra tikrai uilmanti ir gera. Kad tas tiesa, jus patjs patvirtinsite per
skaitė, puslapiu 172, su daugyba paveikslu <$1.25 

Ciesorius Psmieijonas Ir kasėjai katakombose. Istoriškas apsaky
mas laikuose krikščioniu persekiojimo. Pagal lenkų kalbą parašę tf\B. 
Labai pulkus aprašymas apie. persekiojimą pirmutiniu krikščioniu Ry
me, viešpataujant ciesoriui Damirijonui. Aprašyta kaipo pirmieji kata
likai, vengdami persekiojimu, rinkdavosi nnt pamsldg 1 požeminius ur
vus, katakumbomis vadinamus, kuris Ir sladisn dar tsrandaei Rym«, 
311 puslapiu , • • ***» 
Gražiais audimo apdarais 5 u 

Padavimai apie Šv. Pana Marija. 
"_ anas UavalaviCius. Vertė Mt 

Chicagoje." Tll., 160 puslapių 
Dangans Karalienė. 

lenkiškai parašė kun. Marijonas Oavalavičlus. 
• • • • • • » 

Sv rinko ir 
[arijos Tarnas. 

. . . . . . . • #© 

Daugus. Pagal K. Flamarion. parašė P. Brandukas. Su paveiks
lėliais. Astronomija —' Mokslas apie pasaulį. Parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokią intokme turi viena ant kitos. Knyga yra 
moksliška, didelės vertės, 193 puslapiai 50 

Guliverio kelionė i nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra tai la
bai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus, keliaujant po išsva
jotas šalis. Užimanti ir po draug pamokinanti knyga, Su paevikslė-
liais. 98 pusL 40 
Ta pati gražiais audimo apdarais tto 

Humoras ir Satyra. Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems 
juokams. Surinko Juoku Mylėtojas, šitoje knygoje aprašoma senovės 
ir šios gadynės juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos 
patarlės ir tt. Toje knygoje atrasi daugiau juokų, nei dešimtyje humo-
ribtičku laikraščiu per 10 metų; daugiau gerų patarimų ir pasargų, ne
gu visose virtuvių knygose, 158 pusi .50 
Gražiais audimo apdarais 75 

Išganimo apsireiškimai arba atėjimas ir gyvenimas ant žemės Jėzaus 
Kristaus. Teatralis veikalas su dešinus skyrių, su 32 atidengimais, t. y. 
pradedant nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo. iki Jėzaus Kristaus j dangų už
žengimo (su gaidomis). Sudėstė Juozas K—s, 195 pusi 75 
Ta pati gražiais audimo apdarais $1.00 

Kišeninis Žodynėlis I Jotu v tikai- Angliškas ir Aiigliškai-Lietuviškas. 
Talpina savyje tiek žodžiu, kiek ir didelis žodynas. Žodynėlis sutaisytas 
tnir. praktiškai, kad aiškiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, ta 
numa ir ka reiškia. Žodynėlis yra laoai parankus, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišenluje. ir sutaisytas su didele atyda, iŠ geriausių šal
tiniu ir suteikia didelj palengrvinima prasimokinimui angliškos kalbos. 
Jis yra labai reikalingas atlikimui kasdieninių reikalų. 2 Apdaruose .75 

Reikalingi agentai pardavinėti mušu knygas, 
i Kas. Rašydami laiškus adresuokite: 

Rašykite apie išly-

l5« I • 

1233 W. l l l l h P l a c e 

• 

- . 

CHICAGO, III. 
_ . 

Į 
i 

Jurgis visuomet buvo labai links
mas vaikinas, bet šiandien kas Žtn-
kas labai neramiai po kambarj vaikš
čiojo. Jis mylėjo savo Aleksandrą 
Ir visuomet sapnuodavo jeigu ji bus 
jo žmona, tai saldžiausia ja svajonė 
išsipildys/ bet dabar jau rytoj Sim
nas, jis turėtų būti labai linksmas, bet 
jis šiandiena ypačiai nuliūdęs tik 
vaikščioja 19 kambario į kambarį. 

"Aš nežinau, kodėl tu toks nera
mus prieš savo vestuves", tako jam 
jo draugas, kuris turėjo jam būti prie 
šono. žinai Baltrau, tam yra tikra 
priežastis", atsakė Jurgis ir pradėjo 
pasakoti priežastį to didelio nuliūdi
mo. 

Dalykas atsitiko šitaip, Aleksandra 
labai mylėjo muziką ir visuomet jam 
sakydavo, kad vyrą kur} ji ves, tur* 
būtinai turėti labai gražų balsą, nes 
kitaip jo nevesiantl. Jurgis mylė
damas Aleksandra norėjo, kad bū
tinai ji vestų, taigi sumanė padaryti 
klastą, nusipirko grafafoną, pastatė, 
už ferankų, Aleksandra labai niylejo 
jį girdėt dainuojant jo kambaryje, 
bet ištikrųjų tas balsas - nebuvo jo 
tiktai grafafono, bet dabar'Jau ar
tinasi ta diena ir bijojo, kad ištik
rųjų reikės teisybe pasakyti. Taigi 
parašė jai laiškelį ir tikra teisybę pa
sakęs tikrai mane, kad ji jį atmes. 

Bet Štai laiškanešis sušvilpė ir at
nešė jam laišką, kuris Šiaip skam-
bėjd: , 

"Brangus Jurgi: Ai nusistebėjau 
iš tavo laiškelio, bst mielai tau atlei
džiu, aš ne tavo balsą myliu, bet ta
vo charakteri ir tava pati. Suiyg 
muzikos mažmožis galėsima nusi
pirkti grafeaolą. dienai* jcW4m «as**ą 
keletą rekordų, kuriuos nupirk, nes aS 
ypačiai tuos šmotelius labai mėgstu. 

Tavo mylima Aleksandra". 
Jurgis ir Baltrus tuojau griebė už 

kepurių ir nusiskubino i pirmutini 
Columbljos Orafofonų Krautuvę ir 
vestuvėms tuojaus nusipirko sekan
čius rekordus: 

"Champagne Galop" (B8810). "Ku-
sovo Waltz" (8910). "Mtlitary Dan-
ce" (E3S38), "Longinf for our 
Country" (2860), "Faselnation 
Walts" XE2810), ir "Stepanie Gavot-
te" (E2757). (Apg.) 

, ~ » — — II i i 11 . . . . 

Paieškau moteriškės į namus prie 
2 vaikų, vienas 5 metų, antras 10 
mėnesių. Meldžiu atsišaukti nuo ry
to iki 3 vai. po pietų. 

Juozas Šimkus, 
1817 Ruble St , Chlcago, 111. 

i . , . . , • > . , . . , 

Paieškau draugų ir pažįstamų, pa
einančių iš Kauno gub., Telšių pav. 
Aš dabar sugrįžau iŠ Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mel
džiu atsiliepti ant sekančio adreso: 

Private Leo Katarski 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typevrrlting, plrk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abetnos istorijos, geografijos, p oi Įti
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:89 iki 9.S0 
8149 8o. Hateted S t . GMcago, BĮ. 
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PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą 
yra paguldomi su certlflkatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad nęprisižiurėjo save kaip rei
k i a Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos 1 tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš griū
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra kitas dalykas, kurj tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu. galt turėti savo na
muose. Tai yra PL.APOA metodą, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
PrisiŲsklte savo vardą į Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Ho„ o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

r VYRIŠKŲ DRAPANŲ BARGENAS 
Naujamadinial, daryti ant už

sakymo siutai ir overkotai, ver
tės r>'m $80 iki 180, dabar par-
slduisuu po $15. ir $25. 

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

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.60. Valkų 
siutai nuo $8.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėllomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chlcago, m. 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORITJS 

Lietinis gra-
berius. Atlie
ka v i a o k 1 a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu Savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi didės 
ne dalį grabu 
patys dirbau** 

3307 AfTBTTRN A V* 
Phone Drover 4189 
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Knsid. 933 So. Ashland Blv. Chicagc 

Telefonas Haymarket 2644 

DM.U0TH, 
-

Rusas gydytojas ir cnirurga* 
Bpecijallstae Moteriškų, Vyrišku 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
ofisas: 3364 So. Halsted St , Chlcag< 

Telefonas Drover 9893 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—i po 

pietų 7—8 vak. Nedėllomis 14)—lt d. 
IUi:iHI4lllllllll1l1lllllllllimilIllllllHHHI 
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Dr. M, Stupnicki 
9109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ULIMOIJI 

Telefoaaa 
Valandos:—8 iki 11 ii ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mis noo I iki S vai. vakarą. 

* • 

t 
f 
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V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

' Dr. & M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 TŪPTAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St. Kertė 32 St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, VyriškJkų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687. 

25 

I 

Tst«m« 
Ofisas Didmiesty j : 
WASHiif GTOH snpRKirr 

Kambarį* 4)69 
Tol. Central 6478 

Ofisas ant Bridgopjorto 
UOS SO. MORGAN STREKTf 

Tel Yards 738 
Gyvenimas, 819 W. ssrd s t 

TW. Yards 4481 
MT * w * • ! • m ingi — • a?,m • ! w» i» i— w «n — s u — — • 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
•a 

i 
! 

Telefinas McKinler 8744 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

6457 SonSb We3t?*ra IV*tl«*varo' 

General Hospital 36 
Detroit Mlch. 

Parsiduoda namas greit Ir pigiai 
ant 2 pagyvenimų ir iŠ priešakio Sto
ras. Pardavimo priežastis, turiu 2 
namus ir bizni, tai negaliu apsidirbti. 
AtsiSaukile Šiuo adresu: 

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave 

Cicero, 111. 

Dr. M, T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chioago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Telefonas Boulevard 7178 
DR. P. ŽILVITIS 
-

W « M 

DAKTARAS 
IR 

GJURITRGAS 
6315 South Halsted Gatv* 

CHICAGO, ILL. / 

« 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO Ž E N ^ T E L I T T S (Y7.?..r s 

Mokykis Kirpimo Ir Designing 
Vyriškų Ir Moterišku Aprjėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini 
aas paadrys Jus žinovu l trumpe 
ai ką. 

Mes turime dldjiauslus ir geria o 
iius klrpimo-designing ir siuvlnv 
skyrius, kur mes suteiksima praktiš
ka patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu* 
vhno skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti mūsų mokykla bile laiku — 
diena ir vakarais ir gauti specijalll 
kai pigia kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mte 
rą — bile stailės arbe dyd^o 'r *+ 
i p am d y knygos 

M.4KTER DESIGMTJfG SCHOOI 
J. P. KrasnJcka, Perdettnls 

118 N. La Sali e gat., prieS City Hali 
AtslSauklt nnt 4-*o augito 

— K 

CICERO, ILL. 

Nedėliaj, vasario 9, 2 vai. 
po pietų^ Šv. Antano parap. 
bažnyčioj, klebonas, kunigas 
H. Vaičiūnas, surišo moterys 
lės ryšiu p . Juzapą Paterabą 
su Pranciška Balčiūnaite. A-
bu paeina iš Lietuvos, Žaga
rės parap., Šiaulių, pav., Kau
no gufo. Jaunavedžiai abu 
yra " D r a u g o " skaitytojai ir 
šėrininkai. Jaunavedis yra 
daug pasidarbavęs uirašinėr-
jiine šėnj ir pagelbėjęs p. Mo-
zeriui. Nors nemano grįžti \ 
Ljetuviį,, bet labai atjaučia sa
vo tėvynę. Laisvės Savaitė
je per prakalbas paklojo $100, 
J . Paterabas, o pirmiau ir y-
ra aukojęs. Jo dabartinė su
žieduotinė aukojo $25.00 del 
nepri^ulmingos Lietuvos ir 

S GYDYTOJAS IR CHltRlItGAS = 
g ^ 4712 So. Ashland Ave. j= 
" Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. = 
L* Nedėliomis 10->-l2 a. m. ^ 
~ Phone Drover 7042 = 

Cicero office E 
4847 W. 14th St. = 

Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. g 
Pbone Cicero S9 = 

= Rezidencija 3330 W. 6(ith St. E 
H Phone Prospect 8585 = 
TISIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfHillIItlHIMIIIIIIIIIIP 
PIRKITE KARĖS TAŪPY 
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). 

i 

toliau žada neužmiršti. 1\ - ^niiimiiiiiiMiiiiniiiiinuiiiJiiiiiJiiimirj. 
gu meilė Lietuvos dega jųjų !1 ^ ^ Ll NAIKELIS 
širdyse ir toliau, kad darbuo
tus lietuvių tautai ir Bažny
čiai. Pėr vestuves, baigiant 
pietus, p. Kaz. Andriejunas 
prakalbėjo į jaunavedžius 
trumpai, vėlindamas viso ge
ro, ilgo amžiaus ir Dievo pa
dėjimo darbuotis savo tautai 
ir tėvynei, Lietuvai. Papra
šė jaunavedžių pagerbimui su
stot, visi svečiai sustojo ir at
giedojo Lietuvą, tėvynė mu
sę. 

Laike vestuvių visi žaidė 
lietuviškas žaisies ir dainavo 
gražias daineles. Visi links
minosi, lig vėlumos. Visaka-
me vadovavo jaunavedis, p. J . 
Paterabas. Pasilinksminę vi
si išsiskirstė į savo namelius. 

Lai šios vestuvės būna pa
vyzdžiu visam musp jaunimui. 

Ten buvęs. 

Tūkstančiai Doiieriij 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigu kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kurj mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos ir muzikos DYKAI 

Kožna mažina gvarantuojama 
Rašykite mums šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gr?»-
žų iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 East I6U1 Street, 

Dept. 10, Jfetf York. 
— 

l^lgtf^LT.' V."-U..J.•< .. ii.- - . ' . i . .*? . -•. IBUft-HMlMiML!.— 
X AS, ADOMAS A. KARAIiAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 8 metus, nnslabajjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirlnlmas pUvelfo, nųslabnėjlmas. Kraujo, Inkstu. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimaą viso kūno, ir buvau nustoles vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbo*. nėatgaJlėJas vftbje Ameri
koj ir už rubežių, bot niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutme. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnecių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittaria, ir $o S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėj*»iu Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

6AI4CTARAS ' 
CHRsaOALi INSlTPCTIOir J.'Baltreaas, Prof., 

1907 te. Halsted S t , Ttdennone Caaal #417, Cbicato, HL 
I » » I W H m • M M I I I ^ • • • a i m » » i t i • ! » « ! » »*r f t < f T i i m T T r r T n T - ir • 

DR.M.HERZMAN 
U RUSIJO« 

Ooral lietuviams iinomas par 19 
matų kaipo patyręs gydytojas, ofet-
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas Ir LabaratorUa: l t t l W. 
18tb St.. natoU Fisk S t 

VALANDOS: Nno 1«—11 platų 
ir 8—8 vaL vakarais. Tll 11111— 
Canal 8118. 

8418 Bo. Halrtt i 

i f t o tiktai, 
VALAJTDOl: 



* » III I I — 0KIUHIS *TreSiadienįs, vasar io 19 1919 
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CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTES. Į ŽMOGžUDIS VOGEL P A S I 

— DAVĖ POLICIJAI . 
Trečiadienis, vasar io 19 d. 

šv . Konradas . 
Ketvir tadienis , vasario 20 

d., Maksimonas. 

J i s gindamasis nužudė detek-
tivą Hasna. 

STOCK-YARDŲ DARBININ 
KAMS PADIDINTA 

UŽMOKESTIS. 

Ne visi darbininku reikalavi
mai išpildyta. 

t 

ii 

Federalis darbo arbi t ras ev-
vulhjs skerdyklose, teisėjas 
Samuel Alschuler, paskelbė 
savo iš tarmę reikale nžmokes-
nio padidinimo darbinin
kams . Gvvuliu skerdvklu kom-
panijos, sulig teisėjo nuspren
dimo, pei- metus darbinin
kams tnrės išmokėti $13,520.-
000 danginu. Taippat kompa
nijos turės sumažinti darbi -
ninkams $2,800,000 už kelias 
praei tas savaites. 

Užmokesnin padidinimą^ 
palies daugiau 100,000 darbi
ninkų, iš kuriu (10,000 yra 
Chicagoje. 

Darbininkai buvo pastatę iš
viso keturis reikalavimus. Bet 
ne visi išpildyta ir ne taip, 
ka ip darbininku norėta. 

Pirmasis reikalavimas. 

Žmogžudžio Vogei ' io ; bu vo 
pakilusi ieškoti visa Cbicagos 
policija. Bet Vogei pasidavė 
patsai prokuroro Tloyne dc-
tektivams. 

Prisipažino, jog jis šaudęs 
Ryan saliune ir nužudęs de-
tektivą. Hosna. Bet, sako, jis 
tą daręs apgindamas save. 

Detektivas Hosna Ryano sa
liune išbuvęs kelias valandas. 
Tenai jis visas laikas vedęs 
ginčus ir tarybas su juo, Vo-
ge r iu , ir ki tais . 

Pagal ians detektivas Vosre-
Ii ui ėmęs grūmoti , gi paskui 
su revolverio rankena daužės 
VogePini ir prakir tęs ši tam 
galva. 

Po to Vogei paėmęs saliu-
nininko Iiyan revolveri ir <le-
tektivą sušaudęs. 

Vogei pažada pasakyti vi
sus santikius policijos su pik
tadariais . 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUy. 

I š BRIDGEPORTO. 

Koncertas! 

NENORI GYVENTI SU SA-
VO MOTERIMI. 

Darbininkai reikalavo 65c. 
valandoje už darbą, kaipo ma
žiausio užmokesnio. 

Bet teisėjas pripažino 4L!1
L»C. 

valandoje, kaipo augšėiausią 
užmokesni. Šita užmokesnis 
paliečia tik darbininkus, bai
gusius 2 1 . metus amžiaus. 

Be šito teisėjas pripažino 
kiekvienam darbininkui $:.' 
bonusą kas savaitė. 

Antrasis reikalavimas. 

Darbininkai reikalavo, kad 
už darbo viršlaikį (kas dirba 
ilgiau 8 valandų dienoje) bu
tą užmokama ta ip : už pirmą 
ji dvi viršlaikio va landi pus
an t ro kar to užmokesnis, gi už 
sekančias valandas — dvigu
ba užmokesnis. 

Teisėjas už visas viršlaikio 
darbo valandas pripažino pus
antro karto* užmokesni. 

Trečiasis reikalavimas. 

Buvo reikalaujama, kad gy 
vulių varinėtojams butų su
siaurintas darbas sekmadie
niais i r šeštadieniais. 

Tečiaus šitas reikalavimas 
nepripažintas. 

Ketvir tasis reikalavimas. 

Buvo reikalaujama, kad vi 
si nauji darbininku reikalavi
mą pripažinimai turėtu savo 
galę su spaliu 1 d.,. 1918 m. 

Teisėjas pripažino: Bonusai 
darbininkams mokami pradė
jus lapkričio 10 d., gi padidin
t a užmokesnis — su šio vasa
rio 16 diena. Viršlaikio užmo
kesnis sulig naujo nustatymo 
ims veikti kovo 2 d., š. m. 

Šitos visos atmainos palie
čia t ik paprastuosius darbi
ninkus, kuriu gyvulių sker
dyklose yra o() nuoš. 

Kiek bns didesnė užmokesnis? 

Su vasario 16 diena darbi
ninkams už darbo valanda bus 
mokama 2M>o. daugiau. Tad 
per savaitę pasidarys $1.20. Gi 
pridėjus $2 bonusų, pasidarys 
$3.20. Tiek daugiau kas sa
vai tė darbininkai gaus užmo
kėti . 

Tie darbininkai (didžiuma 
moter ių) , kurie šiandie va
landoje pelni ja S O ^ c , su va
sario 16 d. kas savaitė gaus 
$2.78 daugiau (čia priškaito
mas ir $2 bonusas). 

Daugelis moterių šeimininiu 
reikalų teisme nieko daugiau 
nereikalauja, kaip tik pinigų 
nuo savo vvru. 

Bet štai ana dienų Mrs. 
Krank Diekey nieko kito ne
norėjo, kaip tik to, kad jos vy
ras sugrvžtu namo ir gvvenru 
su jąja posenovei. 

Bet vyras, F rank Diekey, 
teisėjui pasakė, jog jis mokė
siąs savo moters užlaikymui 
liek, kiek teismas paskirs, bet 
su jąja gyventi nekuomet ne-
apsiims. Nes, girdi, tai ne mo
teris, bei t igras žmogaus kū
ne. 

Aną dieną, kaip jinai įšėlo, 
tai ko namų nesugriovė. Tai]) 
gyventi negalima. Negalima 
nei at laikyti . 

" O , Krank, aš tiktai t r is 
langus išdaužiau" , Saukė 
verkdama jo moteris. " A š ne 
reikalauju tavo pinigų. Aš 
noriu tavęs. Tmkis mane na-

Subatoje, 15 d. vasario Šv. 
Ju rg io parap . svetainėje buvo 
surengtas, nepapras tas vaka
ras : koncertas vienų t ik ta i 
vargonininkų. Iš Chicagos ir 
artimųjų apielinkių susirinko 
12 asmenų, po vadovyste A. 
Pociaus. Clioras,tiesa, neskait
lingas, bet ganėtinai galingas 
ir gražus. I r ne nuostabu. 
J u k ėia buvo atėję ne šiaip 
sau ar t is tai - mėgėjai, ką tik
tai del Įvairumo gyvenime už
siima muzika; ne, ėia buvo vi
si savo dalyko žinovai, dailės 
vaideliotai, dainiai ir muzikai 
pasišventę, del jos gyvenan-
t . .. 

į e n . •• 
Tokie koncertai visados tu

rės pasisekimą. Kri t ikas-pro-
fanas negali apkainnoti kiek 
darbo reikėjo jdėti rengiant 
tokį vakarą, kaip sunkus tech
niškas išpildymas tų veikahj 
kokie buvo pastatyti ,* bet-gį 
visi tur i pripažinti , kad kon
certas pasisekė, tai viena, o 
antra , kad pijanista*, smuiki
ninkas ir tenoras solo — tai 
t ikras mūsų džiaugsmas. 

Klausytojai buvo ta ip ra
mus, jog porą valandų — nei 
krust ! Vien tik džiaugsmingi 
delnu plojimai per t raukdavo 
tylą. 

Buvus šitame vakare labai 
norisi sušukti visiems, kur ie i 
panašius vakaru* nesilanko: 
Ei, vyrai, meskite savo susi
rinkimus visokiose užeigose 
ir saliunuose, ateikite čionai, 
nukratyki te nuo savęs kas
dieninio gyvenimo dulkes. 
C'ionai suprasite, kad žmogus 
gali netiktai valgyti — gerti , 
bet turi dar dvasios jiegų. O 
la dvasia tveria augstus , pra* 
kilnius veikalus dailės srityje. 

Toje dailės srityje a t ras i te 
daug utilsio nuo savo kasdie
ninių vargų. 

Kad-gi jie bent kar tą šitą 
šauksmą išgirstą. 

Dainos mylėtojas. 

vakarėlio. Garbė šeiminin
kėms už sutaisymą gardžių 
užkandžių, o ypač didžiausia 
parbė tegul bus mūsų myli
mam klebonui, kun. M. "Kru-
šui, už padėjimą mums veikti 
išv^eno. Linksma ten gyven
ti, ku r sutikimas gyvena. 

Dar reikia pažymėti , kad 
tu r im gorų biznierių, š t a i p . 
Žilvitis paaukojo del vakarė
lio 5 baksus minkštų gėrimų. 
Tokius biznierius verta lab-
jausia paremti . Laukiam dau
giau tokių vakarėlių. Mano
ma, kad i r pelno turės drau-
gi.ia. • 

Žemės dulkė. 
I 

16 BBIGHTON PARKO. 

Lietuvos Vyeių 36 kp. šei-
miniškas vakarėlis j au čia pat . 
A r visi j au tur i te nusipirkę 
įžangos tikietusf Kur ie dar 
neturi te , pasiskubinkit nusi
pirkt i . Vakarėl is įvyks ne-
dėlioj, vasario 23 d. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus gražus 
programas susidedantis iš pra
kalbą, dainų, solu ir deklema-
cijii. Ant galo bns tautinės-
lietuviškos žaislės. Be to bus 
pagaminta skani vakarienė. 
Visas pelnas y r a skir iamas L. 
Vyėių bažnytiniam chorui. 

Brightonpankiečiai ir brigh-
tonparkie tes! Šiuomi rengimo 
komitetas atsišaukia ir laukia 
skaitlingo jūsų atsilankymo. 
Atsi lankę šin vakareiin turėsi
te progą gražiai pasilinksmin
ti ir paremsite bažnytinį cho
rą, kurio gražų giedojimą gir
dime kožną šventadienį. 

Maloniai visus kviečia, 
Rengimo Komitetas. 

Ar Mėsa Kurią Jųs Valgote 
Yra iš Sveikų Gyvulių? 

I E K V J E N O J šeimynoj svarbiausia dal is maisto y r a mėsa, . Norma
lėse sąlygose, 43 nuošimčiai įeigų y r a praleidžiama an t maisto, ap
lamai skaitlinojant iš tų 22 nuošimčiai praleidžiama ant mėsos. Tai

gi žmonija tur i pilną teisę reikalauti , kad mėsa, kurią j ie perka, tur i būti 
sveiku gvvuliu. 
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Bet labai mažai apibrangina svarbą valdžios priežiūra. Žmones turėtų rei-
valdžios peržiūrėjimo mėsos. O-dar kalauti, kad visose įstaigose mėsa butu 
mažiau apiprekiuoja svarbą peržiurėji- valdžios peržiūrima, nes daug ant ge-
mo gyvulio prieš užmušimą. Visos rūmo mėsos žmonių sveikata sviriasi. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Mot. S a g o s 1-mos kuopos 
susirinkimas. 

mo i " 

" J ū s ų malonybe, liepk j am 
gryžti n a m o " , prašė moteris 
teisėjo. 

Bet teisėjas jai pasakė, jog 
jis nieko negalįs padaryt i , jei 
vyras nesutinkąs. 

Teisėjas nusprendė, kad 
Frank moters užlaikymui kas 
savaitė duotų 7 dol. 

F rank sutiko. Bet namo nė
jo. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

PRADĖTA DARBAI P R I E 
UNION STOTIES. 

Vakar pradėta darbai pr ie 
Union stoties statymo. Išpra-
džių neper daugiausia reik 
darbininkų. Pirmiausia pr i ima 
mi darban buvusieji kareiviai 
ir jur ininkai . 

Paskiau ten bus darbo ke
liems tūkstančiams darbinin
kų. 

K o m u n i j o s visiems darbi
ninkams turės sugrąžinti bo
nusų už praei tas 14 savaičhj. 
Kiekvienas iš jų gaus po $28. 

Teisėjo paaiškinimai. -

Teisėjas Alscbuler paaiški
no, jog bonusai darbininkams 
duodami del pragyvenimo pa
brangimo. Gi pragyvenimas 
ėmė kilti lapkričio mėnesyj. 

Teisėjas nepripažino dvigu
bo užmokesnio už darbo virš
laikį todėl, nes, jo nuomone, 
reikia viršlaikius naikinti , kad 
darbu galėtų naudoties dides
nis skaitl ius darbininkų. 

Gal kas mano, kad B mige
li rt o kolonijoj niekas nevei
kia Štai Altorinė draugija, 
dar nei .metų nėra kaip su
sitvėrusi, o kiek jau nuveikė. 
Praėjusiais 1918 metais baž
nyčios pagrąžinimui surinko 
apie 700 dol. Į ta isė puikius 
elektrikinius l iktorius šalę di
džiojo al toriaus už 500 dol. ir 
visokių kitokių pagrąžinimų. 

Vasario 13 d. surengė šei-
minišką vakarėlį. Vakarienė 
buvo surengta kuopuikiansia. 
Svetainė buvo papuošta įvai
riomis gėlėmis. P rogramas 
buvo įspūdingas, kurį išpildė 
p l ė s : B . Nausėdaitė ir J . Ur
bkite. Nausėdaitė ant pijano, 
Urbiutė ant smuiko išpildė 
gražų muzikos šmotelį. An
tanas ir Zofija Petkai , ketu
riomis rankomis paskambino 
ant pijano. Zofija Vai tkiutė 
ir Bronislava Stenevičiutė pa
dainavo duetą "Mol in is puo
d a s " . Paskui gerb. mūsų kle
bonas pasakė prakalbėlę, pa-
girdamas moteris ir mergai
tes nž darbavimąsi del baž
nyčios. Paskui mūsų myli
mas kunigėlis Svirskas pasa
kė prakalbėlę, l inkėdamas il
giausių metų ir nenui ls tan
čiai darbuoties del Dievo ir 
bažnyčios. Pasku i gerb. 
mūsų vargonininkas, p . Janu-
įšauksmas, su savo mokiniais 
programą užbaigė Lietuvos 
bimnu. P o to pradėjo pasi
linksminimas. 

Garbė Altorinei draugi jai 
už surengimą tokio puikaus 

Vasario 2 d. Mot. Są-gos 1 
kp. laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Nuta r ta išrinkti ko
misija, kur i nusamdytų sve
tainę . tuoj po Velykų ir su
rengtų didelį vakarą su ]>ro-
gramu. Toliau svarstyta kas-
link rengiamo vakaro 27 d. 
vasario, š. m., IT, kadangi tai 
pripuola papras tą vakarą, nu
t a r t a surengti vien su šokiais 
ir pr iegtam įvairiu kitu pa-
marginimu. Taip-gi paaiškė
jo, kad komisija energingai 
{darbuojasi del to vakaro. 

Butų geistina, kad sąjun-
gietės ir visuomenė skaitlin
gai atsi lankytų į šį vakarą, 
nes bus kas nors tokio nau
jo ir, kaip žinoma, kad ši kuo-x 

pasižymi rengime puikių va
karų, tai šis bus vienas iš 
puikiausių. 

Nepamirškite dienos—27 d. 
vasario. Girdėti, kad ši kuo
pa žada surengti šeiminišką 
vakarėlį ateityje, kad tuomi 
susipažinus su kitomis sąjun-
gietėmis. Pagi r t inas daly
kas. Kp. korespondentė. 

SERGĖKITE SAVO AUS. 

mėsos yra po valdžios priežiūra, po in-
speetion Act of June 16, 1906. Visos 
Arniour plantos yra po Suvienytų Val
stiją valdžios priežiūra. 

« 

Nežiūrint į tai yra mėsa, kuri yra 
prirengiama iv žmonijai parduodama, 
nekurioso vietose kur nėra Valstijos 
priežiūros. * Sulyg parodomos statisti
kos apie 40% šitokios mėsas išeina į 
žmones! 

-

Pernai' metą mūsų įtsaigoj valdžios 
inspektoriai atmetė 59,267 užmuštųjų 
gyvuliu. Nepriskaitant tu, kurie buvo 
atmesti del nagų ligos. Tiktai pamąs-
tikite, ką tai reiškia būti po Suv. Valst. 

Jus pakalbėkite su savo valstijos legis-
atonais. 

Žinomas atmetimas nesveikųjų gyvu
lių daug atsieina. 'Perkant 'gyvulį 
kaip kada neapžiurėjus nuperki nesvei
ką, o pinigą vistiek reikia, mokėti taip 
kaip už sveiką, bet tuomet tokie gyvu-
laii^yra suvartojami del riebumos ir ki
lų dalykų. Taip tai del Armour ir 
Oompany kaštas susimažina. 

Atsižvelgiant ant savo sveikatos ir 
savo šeimynos patartina visuomet rei
kalauti mėsos kuri yra peržiūrėta val
džios ir reikalauk, kad mėsininkas lai
kytų Armour .mėsas. 

.. . 

-

A R M O U R A V ^ C O M P A N Y 
C H 1 C A G O 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS I>F.NTIST \S 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

iiiiiiiiiuiiiHiiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiiiiiuiim 
J O S E P H C. WOLON 
Lietuvis Advokatai 

St SO. LA 8ALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldr 97 

VAkaraia 2911 W. 12nd 8tr*»t 
Tol. Rockw«H C999 

= CHICAGO, ILL. 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuuiiif 
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Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MA J O R . 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Micbigan Ave. 

Adynos 8:20 lkl 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — f :$0 iki 8:80 
vakare. Nedėliomis nuo 19 

iki 11 liryto. 

. 
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NELAUKITE KOL - • 

PRADĖSITE SIRGTI 

Smetonos • gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J krū
vą, kuomet skaitai, ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ipnklas, kad 
reikia Jums akinių; Mano 15 metų 
patyrimas priduos,Jums geriausia 
patarnavimą, už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $1.00. 

J O H N SMETANA 
.Akių Spec ia l i s tas 

' 1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos viri Platfo aptiekos. 

Kambarls 14, 15, K, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki v 
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai. 
ryto lkl 11 valandai dieną. 

Vienas iš didžiausių ligų y ra tai Pr ie tvaras . Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir įeiti vaistai gali t ik ta i 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo
met nebus geri. Tikta i vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašal int i šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašal int i nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai pr ie tvaras yra rezultatu. 

* 
• 

• 

l 
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Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvaro 

' 

<* 

• 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
y r a lapai švarus. J i s savo darbą atl ieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubr ikantas- kur is 
greitai sujudina jusu vidurius i r nereikalingus dalykus 

. išvaro. , 
» 

\ Klauskite STANOLAX. Neimkite nieką kito. 

STANOLAX y ra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Je igu jusu vaistininkas netur i tai parašyki te 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
- (INDIANA) 

910 SO. M I C H I G A N A V E . C H I C A G O 




