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R e s p u b l i k a ? Šunes edę nužudytų Serbų 
BRITANIJOS DARBO PAR 

TIJA STOVI UŽ'LAIS
VĄ AIRIJĄ. 

Reikalauja atšaukti kariuo
menę iš Rusijos. 

Kaizeris kaltinamas 
galvažudystese 

Šiandie kongrese kalba 
prez. Wiisonas 

RYGOJE PASKELBTA LIE- ŠIANDIE ^ILSONAS EINA 
TUVOS RESPUBLIKA? I KONGRESAN. 
t — 

AMSTERDAM, gruodžio 2.' Ry*°J iškeliaus jis Europon. 
- E s s ų l a toaš t i s Rheinischj W a s l U n g t ~ o ^ r 2 . - šian-
Westphalian Gazette praneša, ! d i e s l l s i r e n k a k o n g r e s a s pas- kininkn kariuomenę Lš 
kad Rygoje paskelbta Lietu- k i U i n . n s o s i j o n Kongresan jos. 

eina pasakyti kalba preziden-1 Duoti pilna, laisvę Airijai ir 
tas \Yilsonas. Kalbės jis apie Indijai, kaipo demokratino 
rekonstrukcija. Sakoma, vi- teisę. 
sai neprisiminsiąs apie savo Britanijos gyventojam** leis 
kelionę Europon. Šituo reika
lu jis paskelbs proklemaciją. 

Čia kalbama, kad preziden
tas Wilsonas Europon iške
liaus rytoj. 

Londonas, gr. 2. — Britani
jos darbo partija paskelbė 
prieš rinkimus parlamentan 
savo manifestą. Manifeste 
pasmerkia visokią po karės 
ekonominę kovą ir reikalauja, 
kad tarptautinio darbą čarte-
ris, kaipo gyviausioji taikos 
sutarties dalis, butu inkorpo
ruotas Tacitų Sąjungos struk
tūroje. 

Štai ko partija toliaus rei
kalauja : 

Kuo veikiausiai atšaukti tal-
Rusi-

SUSTOJO ALAUS IŠ-
DIRBIMAS. 

r* r 
Washingtcn, gr. 2. — Pra

eitą naktį pusiaunakčiu visoj 
šalyj sustabdyta alaus išdirbi-
mas. Visi bravarai uždaryta. 
Taip seniau buvo nutaręs kon
gresas. 

Speeijalis' kongreso komite
tas iškarto buvo rekomenda
vęs, kad apie bravarų uždary
mą prezidentas paskelbtu pro
klemaciją. Bet paskui tą re
komendavimą atsiėmė. Nes 
laikinos santaikos metu tas 
nebūtinai yra reikalinga. 

SUV. VALSTIJŲ IŠDIRBS 
JAMS GRASIA PA

VOJUS. 

Britanija po karės užsisuka 
nuo Amerikos. 

vos respublika, dalyvaujant 
visai tautos tarybai ir dauge
liui gyventojų. 

Naujos respublikos prezi
dentas yra Kari Ullman. 

(Šita žinia labai neaiški. 
Ryga priguli Latvijai. Bet, 
rasi, taip galėjo padaryti so-
cijalistai, katrie negali pasiek
ti Lietuvos sostinės Vilniaus). 

PREZIDENTAS VVILSONAS 
PASKYRĖ ATSTOVUS. 

—— 

Išviso paskirta tik keturi. 

KAIZERIS KALTINAMAS 
UŽ ŽMONIŲ ŽUDYMĄ. 

Reikalaujama jį prašalinti iš 
Olandijos. 

DAUG KAREIVIŲ SUGRYŽ 
Iš PRANCŪZIJOS. 

Paryžius, gr. 2. — Formalį 

Washington, gr. 2. — čia 
paskelbiama, kad trumpoj a-
teityj iš Prancūzijos gen. Per-
sbing sugrąžins 8 divizijas sa
vo armijos, kuriosna ineina 

skundą už žmogžudystę prieš 3,451 oficieras ir 79,663 vyrai. 
buvusį Vokietijos kaizerį pa-, Iš ju keturios sugryž veikiau, j a n t įį^ k a d i § m o k . {[ k a 

ti patiems apsispręsti. 
Prašalinti visus karės metu 

nepaprastus parėdymus ir pa
naikinti konskripciją. 

Toliaus darbo partija reika
lauja! Britanijoj suvisuome
ninti kasyklas, geležinkelius, 
prekybos la i vyną,, ginklavimą
si ir elektros, pajėgas. 

Valstija kuoveikiaus priva
lo parūpinti darbininkams mi
lijoną gerą namu, geresnį dar
bininkams užmokesnį ir dar
bo sąlygas. 

Uždėti specijalės mokestis 

paliuosuota apie 850,000 ka- j m į 0 ^ t a i p d a r b e 

reivm. 

statė ponia Prieur, .kurios vy- Generalio štabo viršininkas 
ras pražuvo vokiečių nardau- gen. Mareli tvirtina, kad pirm 
čioms laivėms sutorpėdavus | Kalėdų iš Prancūzijos busią 
garlaivį Sussex. 

Amsterdamo laikraštis Pa-
asche Post reikalauja, kad O-
landijos vyriausybė prašalin
tų iš tos šalies kaizerį pir
miau, kaip to pareikalaus tal
kininkai. 

rės skolas. 
Darbo partija reikalauja ly

gių teisių moterims, kaip po-

KAIZERIS ATSIŽADĖJO 
SOSTO. 

MIRĖ PINIGŲ EIKVO 
TOJAS. 

Visus buvusius pavaldinius 
paliuosavo nuo prisiegos. 

Berlynas, gr. 2. — Paga-
liaus buvusis vokiečių kaize
ris Wilhelmas Hohenzollernas 
oficijaliai paskelbė, jog jis at
sižadąs kaip Prūsijos, taip 
Vokietijos imperijos sosto. 

Tuo reikalu jis iš Olandijos 
paskelbė . dokumentą su savo 
parašu. Dokumente dar pasa
kyta kad jis paliuosnojąs visus 
buvusius savo pavaldinius, 
kaip tai šalies valdininkus, o-
ficierius ir kareivius nuo iš
tikimybės priesiegos, kokia 
jam buvo padaryta. 

Toliaus pažymi, kad Vokie
tijos gyventojai, kaip jis pa
sitikįs, visas laikas ramiai už
silaikys kol nebus šaliai nu
statyta nauja vyriausybė, kad 
apsisaugoti anarchijos, bado 
ir svetimos intakos šalyje. 

ATIDAVĖ DANIJAI PRO
VINCIJĄ. 

Amsterdam, gr. 2.—Iš Ber
lyno pranešama, jog Vokietija 
sugrąžino Danijai šitos pro
vinciją Sclilesvvig. 

New York, gr. 2. — Čia mi
rė milijonieriui, vario kasyklų 
savininkas, Jesse Le\vissohn. 
Jį paguldė influenza. 

Miręs buvo pagrsėjęs pini
gų aikvotojas. Ką jis gauda
vo pelno, kaip bematai visus 
gautus pinigus ir išleizdavo. 

Vieną kartą jis gavo 18 tūk
stančių. Ir per vieną savaitę 
visus išleido. 

22,566 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
INFLUENZOS. 

• p — 

PADIRBDINO MILŽINIŠKĄ 
JŪRINĮ AEROPLANĄ. 

VVashington, gr. 2. — Suv. 
Valstijos įsigijo milžinišką jū
rinį aeroplaną NC-i. Andai 
ties New Yorko pakraščiais 
jis skrido panešdamas 50 žmo
nių. x » 

RINKIMAI BUSIĄ 16 
VASARIO. 

Springfield, gr. 2. — Illi
nois valstijoj nuo influenzos 
epidemijos mirė 22,566 žmo
nės. 

Taip praneša valstijos žmo
nių sevikatos direktorius Dr. 
Drake. 

Anot jo, nuo influenzos 
žmonių mirtingumas ligi Nau
jų Metų pasieksiąs 25,000. 

v Išviso buvo susirgusių 350-
000 žmonių. 

— Copenhagen, gr. 2. — 
IJngarijos vyriausybė nu
sprendė internuoti von Mac-
kenseno 170,000 armiją. 

Washington, lapkr. 30. — 
Prezidentas Wilsonas bus per
sonale galva Suv. Valstijų at
stovams taikos kongresam 
Apie tai vakar vakare pas
kelbta iš Baltųjų Rūmų. 

Kiti taikos kongresan atsto
vai bus: 

Pulk. E. M. House. 
Valstybės sekr. Lansing. 
Henry' \Wrfe, buvęs Suv. 

Valstijų ambasadorius Pran
cūzijoje. 

(ien. Tasker JI. BĮ iss, Suv. 
Valstijų militarinis atstovas 
vyriausioje talkininkų karės 
taryboje. 

Be šitų atstovų keliaus kon
gresan dar daugelis pirmuti
nių pagelbininkų, kurių var
dai dar nepaskelbti, kadangi 
dar tikrai nežinia, kiek jų rei
kės priimti ton svarbi on at
stovybėm 

Siurprizas visiems padary
ta paskiriant atstovu gen. 
Bliss, nes niekam nei mintis 
galvon neatėjo, kad tas gen. 
bus paskirtas atstovu. 

CUKRAUS YRA UŽTEK
TINAI. 

New York, lapkr. 30.—Mai
sto administracijos cukraus 
divizija, kuri karės metu re
guliavo cukrų, gruodžio 15 
dieną bus pakrikdyta, kadan
gi cukraus tvarkymas nebus 
tolesniai reikalingas. 

Daug cukraus bus parga
benta iš Kubos. Dabar cuk-

VVashington, lapkr. 30. — 
Po karės maisto padalinimo 
programa sukoneveikta tarp 
Suv. Valstijų j ir Britanijos. 
Nieko tikra nežinoma, ką ge
ra atsieks Suv. Valstijų mais
to administratorius Hoover 
konferencijose Europoje. 

Suv. Valstijos supirko visus 
cukraus užderėjimus saloje 
Kubą, pasiremdamos tuo, kad 
trečią dalį to cukraus paims 
talkininkai. Bet po karės 
Britanija kuoveikiaus pasiun
čia savo^ laivus į Javą ir Su
matrą ir ten gauna cukraus 
pigiau, kiek tik jai yra rei
kalinga. 

Britanija jau pranešė Suv. 
Valstijoms, kiek ji imsianti 
Kubos cukraus, gi kitą cukrų 
gausianti pigiau kur kitur. 

Tas pat yra ir su kviečiais. 
Suv. Valstijų vyriausybė gva-
rantavo, kad už amerikoniš
kus kviečius, skiriamus eks
portui bus galima gauti 
12.391/6 bušeliui. Rodos, po 
karės Britanija ir kiti l'dki-
ninkai turėtu čia pirkti kvie, 
cms. 

Bet kur tau čia pirks, jei 
Britanija gali gauti kviečių 
pigiau. Antai ji gali kviečių 
parsitraukti iš Argentinos, 
kur bušeliui reikia mokėti tik 
$1.35, arba iš Australijos, kur 
už bušeli imama $1.18. 

Negi galima šitas kainas 
sulyginti su amerikoniška 
kviečių kaina. 

Taip yra ir su kitokiuo mai
stu, reikalingu talkininkams. 

Talkininkams buvo tikras 
rojus, kuomet Amerika jiems 
karės metu pristatė maisto. 
Jie pasitenkino augštomis a-
merikoniškomis kainomis, nes 
neturėjo laivų, kad iš kitur 
pigiau parsitraukti maisto. 

Po karės bus kas kita. Suv. 
Valstijų maisto gamintojams 
grūmoja pavojus. Toks pat 
pavojus grūmoja ir ameriko
niškoms turgavietėms. 

Šitas maisto klausimas yra 
labai svarbus. 

lavonus 
Vranja (Serbija). — Pa- pasilikusius didžiausioj bai-

duodu čia pasakojimą apie mėj gimines, 
žmonių skerdynes, kokių ne- Bulgarai savo aukas užda-
kuoniet gal nėra buvę žmoni-1 rydavo Į namus, kuriuos ma-
jos istorijoje, išėmus kituomet I čiau, gi naktį anas surišdavo 
krikščionių persekiojimus — 
rašo dienraštis Cbicago Tri
būne korespondentas Ward 
Priee. Yra tai aprašymas iš-
kalno sugalvotų sistematinių 
bulgarų pastangų, kad tarpe 
serbų išnaikinti tautinę dva
sią, išskerdžianf visus tuos 
serbus, katrie tą dvasią palai
ko. 

Surinkau faktus iš daugelio 
įvairių versmių. Tie faktai 
apkaltina bulgarus didžiau
siam žvėriškume Serbijoj. 

Kuomet bulgarai karės pra
džioje Užėmė dalis Serbijos, 
tuo jaus visur pastatė savuo
sius viršininkus, popus, mo
kesčių rinkėjus ir karės poli
ciją. Visuose miesteliuose ii 
sodžiuose bulgarai suareštavo 
visus serbus inteligentus. Iš
rankiojo visus serbus parla
mento atstovus, mokytojus, 
advokatus, dvasiškius ir darb
davius. Padalino juos į bū
rius pasiuntė tuos bulgarams 
žinomon vieton. 

Iš vienos Vranja apylinkės 
bulgarai surinko 3,000 serbų, 
šituos paskirstė į būrius ir 
siuntė vieton, kur būriai pas
kui buvo skerdžiami, tiesiog 
žmonės smaugiami. Tasai bul
garų žvėriškumas tęsėsi nuo 
gruodžio 1915 m. ligi kovo 
1016 m. 

Už 20 mylių nuo Vranja y-
ra miestelis Sudurliea. Jis 
stovi ties Bulgarijos rubežiu-
mi. Nuvykau aš ten vakar. 
Ten mačiau žmonių kaulus, 
kapus ir tų nelaimingų aukų 

po keturis ar daugiau ir nu
gabendavo į artimą tarpkalnį. 
Tenai bulgarai * nelaiminguo
sius serbus arba pasmaukdavo 
arba užbadydavo •durtuvai*** 
Paskui čigonams priverstinai 
liepdavo palaidoti tas aukas. 

Vakar man buvo parodyta-
šimtai kapų. Apipuvę žmo
nių kaulai gulėjo upelyj. kul
kas naktis per visą žiemą 
žmonės buvo žudomi. 

Kudurlicos gyventojai, ku* 
riems po saulėleidžio buvo v&y-
drausta išeiti iš namų, girdė*; 
jo žmonių dejavimus, paeinan
čius iš artimojo miškelio. Kas 
rytas išalkę miestelio šune? 
miestelin parsivilkdavo dau-. 
gybę žmonių rankų, net ir gal
vų. 

Sodžiuj Uševka bulgarai su .. 
viena diena išžudė visus gyr 
ventojus — 120 žmonių. Vla-
dičoj sušaukta paskirton viers 

ton visos serbės ir ten jos 
bjauriota. Didžiumą tų mote
rių bulgarai surišo ir paliko 
}>orai Xi oh-ų kauk int ier. 

Kitur jauni vaikinai serbai 
buvo apnuoginti ir inkaitinto-
mis geležimis deginami, kad 
išgauti iš jų pasisakymą, ar 
jie turi paslėptus ginklus. 

Kas bus veikiama, kad nu
bausti bulgarus už tokias pik
tadarybes \ Bulgarų oficierių 
vardai, katrie už tuos žvėriš
kus darbus yra atsakomi, ge
rai žinomi. Tuos vardus ži-
no kuone visi serbai ir juos 
pamini su didžiausiuoju pasi
bjaurėjimu. 

/ 

REVOLIUCIJĄ PAKĖLĖ 
GENEROLAI. 

Norima sugrąžinti kaizeriui 
sostas. 

— x\msterdam, lapkr. 30. — 
Amerongen pilin, kur gyvena 

raus vartoti leidžiama 3 sva- buvusis kaizeris, atkeliavo ir 

- Berlynas, gr. 2. — Liaudies 
komisijonierių taryba nu
sprendė, kad steigiamajin su-
sirinkiman atstovų rinkimai 
įvyks vasario 16 dieną. 

VOKIEČIAI ATIDAVĖ TAL
KININKAMS RUSŲ 

LAIVUS. 

Londonas, gr. 2. — Sevas-
topolyj talkininkams vokie
čiai pavedė visus rusų laivus 
ir savo nardančias laives, ko
kias turėjo Juodose jūrėse. 

* 

SOGIJALISTAS MIEGA 
KAIZERIO LOVOJ. 

Hague, gruodžio 2. — Čio
nai iš Berlyno parkeliavęs ko
respondentas pasakoja, kad 
prie kaizerio rūmų Berlyne 
stovi sargyboje keli jurinin
kai, kurie liuosai šnekučiuo
jasi ir ruko ei garėtus. 

Tarp kaerivių ir" jurininkų 
daugiau nesimato jokios dis
ciplinos. 

Ties rūmais viena senutė 
korespondentui pasakojo, kad 
buvusio kaizerio lovoj rūmuo
se kelias naktis miegojo soei-
jalistas Liebknechtas. 

rai per mėnesį vienam žmogui. 
Ateinančią savaitę bus leista 
vartoti keturi svarai. 

Su Naujais 'Metais cukraus 
vartojimas bus normalis. 

KAREIVIŲ PARVEŽIMAS 
UŽIMS 10 MĖNESIŲ 

buvusioji kaizeri enė. Sako
ma, pasirodžiusi esanti geram 
upe. 

Londonas, lapkr. 30. — Dai
ly Express korespondentas iš 
Amsterdamo praneša, kad Vo
kietijoje pakilusi kontrrevo-
liucija, kuriai vadovauja žy
mesni ir intekmingieji gene
rolai. 

Vyriausieji kontrrevoliuci-
jos vadai yra: gen. von Ar-
nim, kurs vadovavo vokiečių 
armijai Flandrijoj, ir genero
lu von Esla ir von der Mar-
witz, kuriedu vokiečiams va
dovavo Verduno fronte. 

Prie kontrrevoliucijos prisi
dėję ir kiti generolai. 

Jų svarbiausias tikslas su
grąžinti kaizeriui sostą. 

Kaip pranešama, daugelis 
prisideda prie kontrrevoliuci
jos. Miestuose Aix-la-Cba-
peJle, Brunswicke ir lvitur nu
plėšiamos revoliucijom erių iš
kabintas vėliavos. 

Pirmiau Daily Express bu
vo paskelbęs žinių, kad buvu
sis kaizeris vra sumanęs su-
gryžti Vokietijon, kad pasek-
mingiau atgauti prarastą so
stą. 

,— Londonas, lapkr. 30. 
Vokietija karės metu prara-
do 200 savo nardančiu laivių. 

Washington, lapkr. 30. — 
Karės departamente kalbama, 
kad kareivių pargabenimas iš 
Prancūzijos užims apie 10 mė
nesių laiko. 

Pargabenimui busią nuskir
ti šitie uostai: Boston, New 
York, Newport News, Va., ir 
Cliarleston, S. C. 

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

Trumpu laiku išeis iš " D r a u g o " spaustuvės*, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS 
J i tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalys

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiausios maldos iš "Šaltinio", "Sveika Marija", "Pulkim ant kelių", "Maldų 
Knygelės", "Pamaldų Vadovėlio" ir kitų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant *ant didelių iškaščių jos išleidimui, kaina 
skirta labai maža. Tą knygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 
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Publishrd Daily K\<i ;it Sumlays by 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Buc, 
1800 \V. 16th St.. Chteago, Dlinois. 

TERMS O F S t BSCRIPTION 
One Y'ear $5.00 
Six Moutlis $3.00 
rhtirsday's Edition $2.00 

At NKWS-STANDS 2c A COPY 
Advertising rate* on appltcatton 

neišvengiamieji mažmožiai 
dingsta, pasirodžius didžiai ir 
šviesiai tautų laisvės saulei. 
Dieve duok, kad Airija kuo-
pilniausiai ir kuogreičiausiai 
įgytu ta, ko jai geidžia taip 
prakilnios dvasios augšti as
menys, kaip katalikų vysku
pai, ypač mus mylimiausis 
Chicagos Arkivyskupas. 

Susižinojimas su 
Lietuva. 

Sunku pasakyti, ar karė jau 

U E T T V I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldicnios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $5.oo j pasibaigė, bet aišku, kad ji 
p u s e i meių $s*001 baigiasi. Visi norėtume grei-

Prenumerata mokusi iškalno. Lai- v . .. . . . . 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos CiaU Sl lZinOtl , k ą V e i k i a m U S 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- m y l i m i e j i g i m i n ė s II* p a ž y s t a -

Dar apie Mooney, 

nyti adresą visada peikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti' išperkant krušoje ar e.\prese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 

llItlIilIlIlIIIIIIIIIilIlHlllllilIHIilIlEIIIIIIKI 

m i tėvynėje. 
Judrus soči jaustai pasinau-

. registruotą laišką. <loįix tuomi teisėtu ir gražiu 
"DRAUGAS" PUBLISHING C 0 J ž m o i l i a troškimu, sudaryda-
1800 W. 46th St., Chicago, III. m i Komitetą Susižinojimo su 

Telephone McKinley 6 H 4 \ L i e t U V U . D i d ž i a u s i a t o k o m i -
teto silpnybe yra jo partyviš-
kumas. 

Kol kas nėra reikalo sku
bintis prie to Komiteto pagel
bės, nes jis negalės nei nu-

\ siųsti i Lietuva laišku, nei 
gauti raštų iš ten, kol nepra
sidės tikrieji k rasos santikiai. 

! Atsidarius krasai tarp Lietu
vos ir Amerikos, laiškai vaik
ščios ir be Komiteto pagel-

Tomis dienomis "Draugo"!^ o s-
Redakcijoj nuolat pradėjo^ Mes žinome ne vien pp. Jur-
dirbti gerbiamasis mūsų vei- gelionienės ir Žemaites Komi-
kėjas kun. Prof. Pr. Bučys. tetą, bet ir kitu asmenų, ku-
illiilllllllillilllliiilfililtililliisiiBiniiiiiiis Į rie, nesiskubindami garsintis, 

[rimčiau rengia susižinojimo 

Irlandija ir Ameri-1™**}* ;Ka(la "alinm bns tJ* 
| susižinojimą pradėti, tada ir 
"Draugas'* praneš kokiu bu-

Paskutiniai* laikais Kali- ( h l r e i k i a i r P r i e k o kreiptis. 
fornijos ir kitu valstijų dva-i 
# k i j « vakaruose * o * * gana V i l l l i a U » V y s k u p a s . 
darbščiai kelti 'Irlandijos lais-; 
*e, Vvskupai, kunigai ir pa- 1 ? I e n k u *li«iraScio Dzien-
sauliniai rašo peticijas pre- n i k Xarodowy ir iš p. Pakšto 
zidentui, kad užtartų už Airiu j P™K*img gauname žinoti, 
2^ 'kad . Vilnių tapo paskirtas 

• • , , •' *huia< vv<kuna« knn JurirM "ll*v6 p^ezastys, minėtos pre-Prie tu darbu nnsideda ir mu }H> ^J^upjs K,,in- J u r 6 l s , J ^ J _A* , .V1 \.t A . . , \ 

kos Katalikai. 

ie tų darbų prisideda ir 
Chicagos Arkivyskupas J. V. 
Mundelein. Jis jau nesykį yra 

Mat ule vyčius. , 
Lenkai džiaugiasi, kad įis 

esųs ehicagiečiains žinomas 

parodęs, kad karštai ir pasek- n,'*sas Htvomanas, "Darbinin-
mingai užtaria \YĄ pavergta-! k a s išreiškia viltį, kad ji; 
šias tautas. 

Dabar augštai gerbiamasis 
mus ganytojas surengė laišką 
Suvienytų Valstijų preziden
tui. Po tuo laišku pasirašys 
jisai, vyskupas A. 1. McGavin 
ir apie 600 kunigu, gimusių 

socijologas lietuvis. Vieni jo 
pavarde rašo Matulewiez, ki
ti Matulaitis. 

Kadangi lenkai iki šiol vi
sus neatsižadėjusius tėvvnės 
lietuvius vadindavo litvoma-

ienytose Valstijose, arba Į nais,.tai kaikurie lyg bijosi, ar 
įgijusių piliečių teises jose. naujasis Vilniaus vyskupas 

Tų laiškų nesiųs krasa, o ™ sulenkėjęs, 
vežti nuvež tam tikra vyru j *kDraugo" redakcija gerai 
kuopa, arba delegacija. Ji su- jį pažįsta, žino jo veikalus ir 
sidės iš dviejų teisėjų: Kiek- gyvenimą. Tuomi žinojimu 
liam Scanlau bei Roberto E. pasiremdami mes tvirtiname, 
Crovv ir iš trijų kunigų: (V- kad vyskupas Jurgis Matule-
Sullivan, Fielding ir Kabi U. vyčia yra geras ir karštas lie-

Savo laiške Arkivyskupas ttivis patrijotas, mylintys sa-
ir kiti rašo, kad niekas iki vo tėvyne ir tarnaujantis jai. 

Kaikurie jau 'yra užmiršę, 
fead 1916 metais darbininkų 
streikui esant 22 liepos tapo 
pamesta bomba į tarpą susi
rinkusios 'minios. Trys žmo
nės tapo užmušti ir apie ke
turios dešimtys sužeista. Po
licija suėmė Toma Mooney, jo 
pačia Rena Mooney, Warren 
K. Billings'ų ir keletą kitų. 

Augštesnysis Kalifornijos 
teismas paliuosavo Beną Moo
ney 'ienę ir kitus kaipo ne
kaltus, Billings'a pasmerkė 
visam amžiui į kalėjimą ir už
darė Folsom'e. Tarną Mooney 
teismas .pripažino, kad kaltas 
pirmos rųšies žmogžudystės ir 
už tatai pasmerkė jį pakarti. 

Mooney'o apginė ja i padavė 
apeliaciją į Augščiausiąjį Su
vienytų Valstijų teismą. Tas 
pripažino, kad Kalifornijos 
teismo ištarmė buvo teisinga, 
todėl dviem metam nuo kaltės 
praslinkus tapo-paskirta Moo
ney'ui pakarti 13 gruodžio 
1918 m. 

Daug buvo daroma visokių 
pastangų su tikslu Mooney'n 
išteisinti, bet teismas laikėsi 
savo ištarmės. Gubernatorius 
taip-gi laikėsi teismo pažiūrų 
ir neklausė tų, kurie jį kalbi
no dovanoti Mooney'ui. Gu
bernatorius William D. Step-
liens viešame oficijaliame raš
te tvirtina, kad yra absurdas 
(kvailystė) sakyti, buk Moo
ney %as žūva kaipo auka kovo
je tarp darbdavių ir darbinin
kų. 

Tečiaus, gavęs laišką iš Su
vienytų Valstijų prezidento 
šiomis paskutinėmis lapkričio 
dienomis Kalifornijos guber
natorius mirties bausmę Ta
rnui J. Mooney'ui permainė j 
amžino kalėjimo bausmę. Gu-
liematorius nepasako, kokios 

šiol netbrėjęs tai]* didelės at
sakomybės "pasaulio tautose, 
kaip prezidentas VVilsonas, iš 
kurio visa žemė tikisi pasto
vios taikos, kad jo reikalavi
mas laisvės pavergtoms ir Iv-
gybės visoms tautoms pasie
ki jąs Europoje, kad viena iš 

Jis pirmutinis į Žemaičių 
Vyskupiją įvedė lietuviškas 
kunigų rekolekcijas 1911 me
tais; jis pirmutinis vyskupas 
pasakys lietuvišką ingreso pa
moksią Vilniaus Katedroje. 
Jis priklauso prie nedidelio 
skaičiaus tų, kurie, nebūdami 

t seniausių yra Airių Tauta, filologais speeijalistais, gra-
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kad Amerika užtardavo jos 
reikalavimus ir teises, kad a-
merikiečiai negali ramiai ir 

./kantriai žiūrėti, kaip vienos 
tautos skriaudžia kitas, kad 
penki punktai minėti preziden
to \Vilsono apskelbime 28 rug
sėjo išreiškia šviesių ameri
kiečių mintį, kad tarp tautų, 
kurios turi teisę pasinaudoti 
prezidento skelbiamomis lai
mėmis yra ir airių tauta, kad 
todėl pasirašiusieji Chicagos 
piliečiai prašo prezidento pa
daryti taikos tarybose, arba 
šiaip, kad airiai patys galėtų 
sau rinktis valdžią ir valdytis 
sulig savo noro bei reikalų. 

Nors kartais vienas ar ki
tas lietuvis susipyksta Ameri
koje su airiais bažnytinių, ar 
kitokių reikalų daigte, bet tie 

žiausiai vartoja mus kalbą, 
kaip ana A. Smetona, kun. J. 
Staugaitis ir kiti. 

Tikroji jo pavardė yra Ma
tulaitis. Ir taip jis buvo už
rašytas Marijampolės gimna
zijoje, kol mokinosi joje. Bet 
Lenkijos mieste Kielce buv<J 
jo dėdė gimnazijos mokinto
jas persidirbęs savo pavardę į 
Matulewicz. Kuomet jaunu
tis Jurgis, tėvams mirus, per
sikėlė j Kielce pas dėdę, tenai 
tapo oficijaliai užrašytas Ma-
tulewicz. Ta pavardės išvaiz
da pateko su Jurgiu į Kielcų 
vyskupijos seminariją, paskui 
ir į Akademija. Nei studen
tu būdamas, nei kunigu tapęs 
kun. M. negalėjo permainyti 
visų jau skaitlingi} oficijalių 

aidento laiške, tiktai atsako 
mybę už ištarmės permainy
mą prisiima ant savęs. 

Gavęs tą žinią, Mooney'us 
atsakė raštu: "Gubernatoriau 
Stephensai: tamista n mini-
kauji mano gyvybe. Aš rei
kalauju, kad tamista atšauk-
tumei savo įsakymą, kuriuo-
mi mirties bausmę man per
mainei į gyvą mirtį. Man ge
riau yra garbingai numirti 
mano budelių rankose negu 
gyventi grabe. Aš esmi nekal-

• 

Paprotys meluoti pasaulyje 
yra labai praplitęs ir jsišak-
nėjęs. Pagunda meluoti tvir
tinant savo nekaltybę ypač 
didelė yra tada, kada gresia 
mirties arba amžino kalėjimo 
bausmė, kada matyti šiokis, 
tokis pasek m i ilgumas. 

Iš vienos pusės stovi Moo
ney tvirtindamas, kad jis ne
kaltas. Iš kitos pusės -stovi 
du augštieji teismai, suside
danti kiekvienas iš keleto rim
tų asmenų, tvirtindami, kad 
jis kaltas. Kam dabar tikėsi
me? Mažiau naudos iš melo 
teismui negu pasmerktajam; 

dėlto aš tikiu teismu . 
Tarnui Mooney'ui tiesą aš 

pripažinčiau kitame; būtent, 
kad greita mirtis yra lengves
nė už amžiną kalėjimą. 1906 
m. Suvalkų kalėjime buvo su
imtas vienas lietuvis už kru
vinos revoliucijos kėlimą, bu
vusį priežastim mirties kele
tui asmenų. To lietuvio liki
mas priklausė nuo Naumies
čio pavieto tyrinėtojo. Kaiku
rie kunigai prašė tyrinėtojo, 
kad, kiek galėdamas, sumink-
štytų suimto jaunikaičio liki
mą. Tyrinėtojas atsakė, kad 
suimtąjį laukia mirties baus
mė, bet kad, dedant pastan
gas, galima butų ją permai
nyti į amžiną katorgą. " Tu
riu tamistoms pasakyti, tarė 
tyrinėtojas kunigams, kad to
kiam jaunam vyrui, kaip su
imtasis, daug geriau yra mir
ti susyk, negu keletą, ar ke
liolika metų sunkiai vargti." 

Jei kada mirties bausmė 
bus panaikinta pasaulyje, tai 
dar gana užteks medžiagos 
norintiems prirodyti, kad am
žinoji kalėjimo bausmė yra 
baisesnė už mirtį, ir kad ji 
taip-gi turi būti panaikinta. 

Aš vis-gi sakyčiau, kad mir
ties bausmę reikia panaikinti, 
o amžinojo kalėjimo bausmės 
negalima panaikinti. Baus
mes reikia naikinti arba pa
likti ne del jų, sunkumo arba 
lengvumo, o del to kaip jos 
reikalingos arba nereikalin
gos. 

Visuomenė turi teisę apsi
ginti nuo žmogžudžių ir kitų 
kenksmingų asmenų. Šian
dien žmogžudžių skaitlius, su
lyginamai, mažas yra. Nėra 
reikalo juos žudyti, nuo jų ga
lima apsiginti uždarant juos 
kalėjime ir užtektinai juos 
saugojant, kad neišbėgtų. Dar 
galima priversti juos dirbti, 
kad pelnytų sau maistą, o ką 
uždirbs viršaus tuomi sušelp
ti nuskriaustųjų šeimynas. 

Jei-gu kada nors užstotų 
toki laikai, kada žmogžudžių 
skaičius pasidarytų taip dide
lis, jog visuomenė negalėtų jų 
išsaugoti ir išmaityti kalėji-

jinuose, tai tada negalima bu
tų peikti nei mirties bausmę. 

Kol kas mes gyvename per
mainos amžyje, Senovėje mir
ties bausmė buvo iš reikalo; 
šiandie ji jau . nebereikalinga, 
bet nei teisdarybės nei šiaip 
žmonių visuomenė to bereika-
lingumo dar neįsidėjo užtek
tinai giliai sau į protą ir į 
širdį, kad galėtų įvykti nau-
dingą permaina. . 

Trumpai sakant aš malonė-
čiau, kad mirties bausmė bu
tų visai panaikinta. Ginče 
tarp Tarno Mooney'o ir teis
mo, aš stoju už teismą. Ant-
galo aš atkartoju, kas pirma 
buvo parašyta "Drauge", jog 
minios kišimasis į ieismo 
priedermes varo civilizaciją į 
senos praeities verksmingas 
tamsybes. Kun. Pr. Bučys. 

varde buvo iškreipta. ,, vystės naikintojas žandarų 
Šventojo Tėvo brevė, ty. | rotmistras Vonsiackis pas stu-

raštas paskiriantis vyskupus, 
remiasi taip-gi oficijaliais raš
tiniais dokumentais, nemainy
dama nei vienos raidės, todėl 
ir I5v. Tėvo rašte ir oficijalia
me paskyrimo apgarsinime 
laikraštyje Actą Apostolicae 
Sedis bus parašyta Matule-
wicz. 

U i pravardės išvaizdą 
mums daug svarbesnė žmo
gaus dvasia, jo įsitikinimai, jo 
apsėjimas, jo rašyti į lietu
viškus laikraščius straipsniai 
prieš spaudos laisvės atgavi
mą ir po to, jo skyrium at
spausti lietuviški leidiniai. 

dokumentų, kuriuose jo pa- 1897 metais žiaurusis lietu-

dentą Jurgį Matulevyčių darė 
kratą, ieškodamas Ųetuviškų 
knygų, nes buvo sugriebęs ži
nių apie jo santikius su kitais 
kovotojais už lietuvių kalbos 
ir tautos teises. 

* * Darbininkas'' neklysta, 
rašydamas, kad naujasis Vil
niaus vyskupas yra tas pats, 
kuris pirm penkių metų laikė 
paskaitas apie socijalius daly
kus Cbicagoje; Jis pirma to 
buvo surengęs socijalius sa
vaitinius kursus Kaune. 

Vėliau gal mums atseis pa
duoti ištisą gyvenimo aprašy
mą to mus mokslininko, vei
kėjo ir vyskupo. 

, VALGIS IR JO GAMI
NIMAS. 

Šiais laikais, kada valgomi 
daiktai taip yra brangus, 
mums gal nekartą norisi, kad 
stotųsi taip, jog visai nereikė
tų valgyti. Nei mes galim 
gauti tokių miltų, kokių norė
tume, neigi gauname tiek cuk
raus, kiek mums reikia. Kaip
gi tad gali vyrai tikėtis gerų 
pietų, kada viskas taip bran
gu, o da prie to,/esame pri
verstos vartoti dalykus, apie 
kurių virimą nieko nesupran
tame? Mano groceris, pavyz-
din, man sako, kad jei aš no
riu penkis svarus kvietinių 
miltų gauti, tai kartu turiu 
imti penkis svarus kitų kokių 
miltų, kaip tai: miežinių ar 
ryžinių. Aš niekad nei negir
dėjau apie miežinius miltus 
ir man duona iš jų iškepta nei-
kiek nepatinka. Betgi už ne-
kurio laiko aš dažinojau, kad 
visi laikraščiai pagarsino re
ceptus, duoną iš miežinių mil
tų kepti, iš ko pasirodė, kad 
mano miežinė duona nebuvo 
gera vien del to, kad aš neži
nojau kaip ją iškepti. 

Jei mes vien sau perstatom 
kiek tūkstančių žmonių kitose 
šalyse badu miršta, tai mes 
esame pasiryžę su jais kuo tu
rime dalintis ir išmokti var
tojimą visokių užvadų. Mes 
tankiai girdime tą sakinį, kad 
"Valgis karę išlaimės", taigi 
mes jaučiam esant tame tikra 
pagelba, jei stengiamės išmok
ti kaip valgį gėriau pirkti ir 
kaip jį sutaupinti. 

Nekuriems iš mūsų gal ir 
sunku suprasti, kodėl Suvie
nytos Valstijos siunčia kviečių 
talkininkams, o mums liepia 
visokius užvadus vartoti. Ko-
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del, mes gal sakom, jiems ne
pasiųsti kornų, miežių, ar kitų 
miltų, o sau nepasilikti kvieti
nius miltus l3et laivai yra 
taip neskaitlingi, kad yra pri
verstina siųsti tik labjausia 
sotinančius produktus į aną 
pusę, tokiu būdu mažinama 
svarumas. Kvietiniai miltai-gi 
ypač yra toks produktas. Kor
nų miltai ne taip svarbus ir 
greičiau gadinasi, kas tiesa, ir 
apie kitokius nekvietinius mil
tus. Net ir prie šitokių aplin
kybių mums yra daleista .var
toti daug daugiau kvietinių 
miltų, kaip moterims Prancū
zijos, Belgijos ir tt., o jos-gi 
kenčia nuo karės daug dau
giau, negu mes kad kenčiame. 

Sviestas—tai vėl klausimas. 
Sviestas taip pabrango, kad jo 
visai negalima pirkti. Mes rei
kalaujame riebalų savo valgy
je, bet randasi apart sviesto 
ir kitokie riebumai, kuriuos 
galima suvartoti. Tapo pat
virtinta, kad kareivių žaizdos 
daug greičiau gija, jei jie gau
na sviesto prie savo valgio, 
užtat mes siunčiame sviestą 
į aną pusę. Vaikai irgi turi 
būtinai vartoti sviestą, bet su
augę žmonės gali vietoj to va r 
toti eleomargariną. Tas yra 
daug pigesnis ir yra geresnis, 
negu prastas sviestas. 

Paskutiniais laikais buvo 
gana sunku tiek cuk
raus gauti, kiek mums 
norėtųsi. Anglija visai 
savo cukraus negamina, o gi 
ir kiti talkininkai daug mažiau 
jo dabar augina, negu pirmiau. 
Kareivis, kuris gauna porci
jas cukraus prie valgio, gali 
daug toliau eiti ir šalčio ne 
taip bijo, negu tas kareivis, 
kuris cukraus visai negauna. 
Šito dėlei mes siunčiame 
cukrų kiton pusėn, o patys ap
sieiname su mažiau. 

Pirkite "Draugo" Šeru* 
DALIVAUKITE KONTBSTB \ \ \ ' \ 

"Draugo" Bendrovė plaffim W»4, *«at 
didins šėrų kapitalą. 

Į keletą mėnesių turi Imti parduota Serų nž $25,000.00 
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nei gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną serą. 
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkims tarno <fi#*> 

"aštį i savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas. Konteste gali daly

vauti arba tam tyčia susidarė komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės. 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
1 šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
iovanų. 

1-moji DOVANA—knygynas už $20c.^0 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką—pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA-*nygynas ui $100.00 ir 2 "Drao-
go" kopijos už dyką. 

8-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-qji, *8-oji, 9-egi ir 10-oji do
vana—po 8 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims, 
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ATSILIEPKITE! 
-

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 
• 

"DRAUGO" K0NTESTA8, 
1800 West 46th Street, 

w 
Chicago, Ulinois. 

REIKIA PAREMTI DĖDE 
SAMA, 

Didžiulė karė jau pasibaigė. 

tolesniai mums užtikrina ta 
laisve. Dėdę Samų remdami 
mes ir patys sau gerai paaa-
rysime. Nes jam paskolintus 
pinigus paskirtuoju laiku at-

Neužilgo visam pasaulyj už-. £ a u s i m e su geru nuošimčiu. 
viešpataus taika. Bet šiandie! g g g P a r e m t l ^ d C Samų! 
Amerika Europoje turi dau
giau kaip du milijonu savo 
kareivių. Tie kareiviai ten yra 
reikalingi, kol pasibaigs tai 

L. R. K. LABDR. SAGOS 
CENTRO VALDYBA. 

Dvas. vadovas kun. Mykolas 
Krušas, 3230 Auburn ave., Chi-

kos kongresas ir kol galutinai • caf°» *H-
bus pravesta taika. Tuos vi
sus kareivius reikia pavalgy
dinti, aprengti ir paskui lai
mingai pargabenti namo. Ka-

Pirm. Antanas Nausėda, 1658 
Wabansia avė., Chicago, 111. 

Vice-pirm. Pranas Veryga, 
4539 So. Marshfield Ave., Chica
go, 111. 

rės departamentas sako, kad N u t # „ ^ Julijonas Šliogeris, 
vieno kareivio užlaikymas I5u-
ropoje per metus mūsų vy
riausybei atsieina $423.27. 

Karės metu amerikoniška 
armija Europon buvo gabena
ma su greitumu po 250,000 IU-
vyrų kas mėnesis. Tuo tikslu 
padaryta didelių išlaidų. Nes 
vyriausybė davė kareiviams 
visokį liuonuma. Kareiviai ne
galėjo turėti jokių nesmagu
mų, nes visakuom buvo aprū
pinti. 

Kareivių sugrąžinimui rei-

1424 So. 50th Ct., Cicero, 111. 
Fin. rast. Aleks Dargia, 726 W. 
18th st., Chicago, 111. 

Iždin. kun. Antanas Staniuky-
nas, 2634 W. 67th St., Chicago, 

-

ŠIANDIE VAKARE. 
prieš einant gultų reikia suval
gyti 3 saladinius Partola, jeigu 
viduriai yra užkietėję, jeigu turi
te galvos skaudėjimą, žagsite ir 
neturite epetito. 

Saldainiai Partola, kaip visiems 
kės laiko ir išlaidų. Kad juos >'ra žinoma, tikrai ir gerai per-
visus sugrąžinti tokiuo pat n a k t* Pamosuoja užkietėjusius 
greitumu, reikia aštuonių mė- viduriu»> «valo *™W ir ant ry-
nesių. Suprantama, nebus rei- ^ f 8 a ^ i k e l c ^usitės lig atgai-
I I X I I - *UM: vintais žmonėmis. Partola Sva-
kalo <tarp skubiai mos gaben- - *. 
4.- - i x> i. • t i u • l o organizmą, prašalino galvos 
ti atgal. Bet 3ų atgal gabeni- 8 k a u d ė j i m ą i r p a d a r o ^ J ^ 

(Pabaiga seka). 

mas taippat bus surištas su 
didelėmis išlaidomis. 

"Mes dabar privalome fi
nansais remti taika taip, kaip 
pirmiau rėmėnie karę", pa
sakė pinigyno sekretorius Mc-
Adoo. 

Tas reiškia, kad Šios šalies 
gyventojai dar gaus progos 
išreikšti savo patrijotižmą 
Baigiarities karei ir po karės 
vyriausybei prisieis turėti 
daug išlaidų. Tad gyvento
jams ir toliaus prisieis Dėdę 
Samų paremti ^pinigais. Visi 
jį rems ir tuo būdu išreikš sa
vo patrijotizma. 

Tuo tikslu šalies vyriausy
bė paskelbs gal dar viena lai
svės .paskola. O gal bus pas
kelbta tų paskolų dvi ar dau
giau. 

Tas .nieko nereiškia. Tegu 
tų laisvės paskolų būna kadi r 
kelios. Reikia paremti Dėdę 
Samų. 

Ir mes jį ^areinsime. Nes 
jis'mums davė laisvę. Jis ir 

maliskamc stovyj. 
Partola žinoma visame pašau-

ryj ir už gerą veikimą jį buvo 
apdovanota medeliais šešiose vi-
sapasaulinėse parodose. 

Partola raikia turėti viaados, 
akų> sakoma, po ranka, dėlto rei
kia jas pasirūpinti iš anksto. Kož-
nuose namuose privalo rasties 
Partola. 

aPrtola saldainiai yra malonus 
del skonio ir gardus. Jos tinka 
vyrams, moterims h- vaikams. 
Partola saldainiai parsiduoda di
delėse dėžutėse, kurios kainuoja 
tiktai vienas dolieris, 6 dėžutės už 
5 dolierius. 

Mes turime/labai daug laiškų, 
P visų kraštų, kuriuose imoaėa 
dėkoja už gerą ir pataria visiems 
vartoti Partola. Gaukite ir jus, 
tuomet persitikrinsite. 

Užsakymus ir pinigus reikia 
siųsti sekančiu adresu: 

A M B K A * A R T 0 S A , 
160 Second Avenne, 

New York Jfc Y. Dept. L. 4, 
C130) 

• 
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Stocks ir HoudB CtorJouni Ir 
darni veiklus darbai Andrews&Co., 
108 So. La Salto «t, rtiOii 3ta> 

za. 
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LONG LAKE (CAMP-
BELLSPORT, WIS.). 

Šiomis dienomis čionai at-

ką kožnas jautė. Rodos, Te-
gi savo tėvynę. Paskui išėjo 
St. Bubinrutė IT padeklemavo 
eiles. Paskui dvi erili. lietu
viškai pasirėdžiusių mergai
čių, su lietuviška ir ameriko
niška vėliava priešakyje gra
žiai padryliavo. Reginys bu-

»' * II 

vyko p. Ig. Žalpys iš Chioa-
go, I1L, (4523 Ashland Ave.) 
ir nusipirko gražią ukę su gy
vuliais ir padargais. Žingei-
du buvo paklausyti, kuomet I vo žavėjantis. Paskui padek-
p. Žalpys pradėjo pasakoti, i lemavo J. Mozeris ir Vincas 
kiek jis laiko ir pinigu pra- Balsis, kurie kaip paprastai, 
leido bevažinėdamas po Uli- žmonėms patiko, 
nois, Michigan, Wisconsin ir j p c to būrys mergaičių išėjo 
kitas agentu giriamas vietas, s u lėlėmis rankose. Padekle-
bet veltui. Iš visų atžvilgių j m a v o j r padainavo. Paskui 
patogiausią ukę rado ir tuo- pasirodė būrys vaikų su kau-
jau nupirko mūsų gražioj ir kėmis. Prijuokino visus, 
lietuviais apgyventoj koloni- Mar. Buckley {miesto ko
joj. Todėl ir nestebėtina, kad lektoriaus duktė, svetimtautė) 
mūsų kolonija auga su nepa- padeklemavo. Šituo tarpu ei-
prastu greitumu. Šiomis die-jiė mergaičių tfpsafeė apie 
iiomis ir vėl keli lietuviai iš | švente "Thanksgiving", Pas* 
Chicagos atvyks pasirinkti j kiaus nemažai žmones prijuo-
sau gerų farmų, kurių dar'kino žydelka su savo krome-
čion yra daugybės. Linksma Hn. Žydelkos rolę puikiai at-
ir smagu mums vietiniems lie- lošė Ona Valaičhrtė. Po to 
tuviams, kad vis daugiau su- mergaičių būrys dryhavo. 
laukiame saviškių; nes kuo- Paskiaus buvo sudainuota 
daugiau mūsų čion bus, tuo "Lietuva Tėvynė Husų" ir 
labjau bendromis spėkomis MStar Spangled Banner". 
galėsime veikti tėvynės ir Užbaigiant programą gerb. 
bažnyčios naudai. Girdėjau, j klebonas, kunigas H. J. Vai-
kad mūsų kunigas ir parapijo- čiunas, trumpoje prakalbelėje 
nys pranašauja buk 1919 išeriškė padėka už vakaro pa-
Naujų Metų naktis išpėrė- sisekima. Ypatingai dėkingi 
sianii du gražiu — naudingu j žmones yra seesrims, mokyto-, 
paukščiu: S. L. R. K. A. kuo- joms už jų triūsą surengime 
pa ir Tatuos Fondo skyrių. vakaro. 

• 'Žvirblio*' Tėvas. žmonių buvo pilna svetainė. 
Pr. E.YPORT, PA. 

Export kolonija visai nis-
ža. Lietuvių randasi lik a-
pie 20 šeimynų. Bet žmone-

VVORCESTER, MASS. 

Tautos Fondo skyriaus rū
pesčiu čionai prasidėjo Lai-

liai yra traną darbštus ir at- v e s Savaitė. Lapkričio 24 d. 
jaučia tėvynės reikalus, ypač atsibuvo pirmas vakaras 
Tautos Fondą. j "Kealto" teatre. Šio vakaro 

Exporto lietuviams Tautos. programa išpildė Šv. Kazi-
Fondo centras paskyrė su- » miero parap. choras vedamas 
rinkti į Kalėdinį Fond$ 251 p. A. Z. Vismino. Kalbėtojum 
dol. Tokią pinigų sumą su-1 buvo p. J. Kaupas, kuris sa-
rinkti exportiečiams tik juo-jvo turtinga kalba suteikė 
kai. Jie tikisi surinkti du ar- mums labai daug naudingų ži
ba tris ir keturis syk tiek. nių iš vėliausių nuotikių Lie-
Jie žada nepasiduoti kitomsjtuvoje. Taipgi kalbėjo ir kun. 
lygioms Exportui kolonijoms, j J. Jakaitis apie Lietuvos rei-

Bravo exportiečiait Sto-įkalus, 
kim visi petys i petį ir gel-j Antras vakaras bus sureng-
bėkime tėvynę. Aukokime tas parapijos svetainėje.lap-
sulig išgalių bile tik išvystu- kričio 28 d. Vakaro tvarką 
me laisvą Lietuvą. ves A. L. E. Moterių Sąjun-

Vietos Tautos Fondo 91 gos 5 kuopa. Kalbėtojai bus: 

Taįjgd sudainavo ir daugiau j 
puikių dainų, kurių vardų ne
atsimenu. Paskui dainavo so
lo p-lė EL Baltrušaiciutė. La
bai jausmingai sudainavo, 
"Neverk tėvyne". Taipgi (du
etą "Ugn, Ugn be tėvelio", 
saudainavo p-lės: O. Karso-
kiutė h* EI. Baltružaičiutė. 
Sudainavo ganėtinai Išmanin
gai; 'buvo -atsaulrtos kelis 
kartus. Ant galo sudainavo 
p. A. Purvinskas del palinks
minimo žmonių "Prirodino 
seni žmonės". Antra punktą 
atsakė p-lė EI. Baltrušaieiutė. 

Kaipo pirmą auką šio vaka
ro bažnytinio choro, tai pri
minsiu aukavusiųjų narių var
dus. Po 5 dol.: A. Z. Vismi
nas, Pr. Navickas. Po 2 dol.: 
P. Puišis, M. Šukiutė. Po 1 
dol.: 'kun. J. Čaplikas, EI. Bal 
trušaičiutė, E. Baltrušaieiutė, 
O. Karsokiutė, O. Kereišiutė, 
M. Grinevičiūtė, A. Purvins
kas, J. Žemaitaitis, V. Cincile-
vičius, J. Likas, A. Afliunas, 
J. Marcinkevičius, K. Tirli-
kas, J. *Kulvelis, P. Struckaus-
kas. Po 50c.: R. Rezgeliutė, 
J. Čėsna, A. Kaminskas. Po 
25c: L. Simaniutė, M. Alek
sį uniutė. Su smulkiomis au
komis sudėjo laike praktiko 
minėtas choras $32.44. Iš ka
sos paaukojo $25. Viso labo 
$57. Kas daugiau iš bažny
tinių chorų paaukos j Tautos 
Fondą? 

Mums butų malonų išgirsti, 
kad kuris nors iš bažnytinių 
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Tautos Feodo Reikalais. 
(Panaigą iš praeito num.) rsią mažiausia penkis sykiu* 
€HICAGA SU AfrEBLIN- ! 'd a u» i a u ' n e ^ u b a v o ^mris 

K&MIS ISIJUDINA 

Buvo manyta, kad Chica-
ga šįmet nekaip pasirodys. 
Mat pirmosios žinios rodė, 
•kad tenatiniai lietuviai doie-
rinėmis aukomis tinkinasi, na 
?o kas penkinę ar dešimtinę 
paklos, tas jau Chicagos aky
se didelę auką davė. Žinoma. i š k a s o s s k"- i a 

skirta. Juk tik daria® pra
džia. 

Ir Binghamton, N. Y. jau 
drrtm. P-lė O. ^ICfivecteite 
pirarurffcė /mums c&sį «nt S3 
dol. ir sv. MBarijos Magdale
nos 3>raugijos. Matote, feajp 
;moterys pamylo Lietuvę. Pa
čios aukas deda ir draugijos 

*«&- -c<. «#$* 

IB fOKffOES HGBT § ALEX. MASALSKIS 
Tbogr Save Vį*^ . 
TMig^YOtttatTbUtoc* 

< lon t ^n» iutlttfef 
! į šokta* taid" 

M M M M M 

chorų "subytintų" mūsų, 
worcesteriškį, bažnytinį chorą 
su aukomis, nes dabar bene 
pirmą vietą užima. Tegul 
atsiranda daugiau tokių. 

Gluosnis. 

Chicagoj daug lietuvių ir jei 
jie penkinėmis visi užbom-
barduotų — pati viena Chi-
caga daugiau $50,000 skirtos 
sumos sudėtų. Bet Lietuvos 
teismo valandai atėjus, rei
kia tiek duoti, kiek kas tik 
gali. Pirmutinė žinia, kad 
"Chicagoj bus didelio sujudi
mo ir gausių pasekmių atė
jo iš Cicero, IH., Chicagai gre
timo miestelio, Cicero lietu
viai pradžioje ofensyvo taip 
šoktelėjo, kad gera pasekmė 
užtikrintą. Mat. Cicero T. F. 
skyrius. Kalėdų - Dovanų Jau 
atsiuntė $300.00 ir tokia gra
žia pradžia pasiukvatinęs, 
žada mūrus versti — Lietu-
vos kalėjimo sienas. Valio. • 

J. Lachowicz,. Chicagietis, 

Indiana Harbor, Ind. Ne
kaip daug ten lietuvių. IT T. 
F. skyriaus nėra. J. Povilaus 
ikas rašo: "prisiunčiu Jums 
čekį vertės 30 dol., kuriuos 
skiriame Lietuvos laisvei at-
įgauti". Tuos pinigus sudėjo 
viena šeimyna. 

Brooklyn, N. Y. varosi pir
myn. P. Sniolis ir Petr. Snio-
dienė atnešė "Garsan 15 dol. 
kaipo Kalėdų Dovaną. Tą 
{patį padarė ir K. Dambraus
kas. Jis davė 10 dol. Povilio-
inis eidamas po namus surin
ko $14.67. K. Brusokas at
siuntė čekį $25.00 vertes. 
Nors per šią savaitę Brook-
lyne nedaugiausia surinkta, 
visvien nestovima ant v?e-
tos. 

Šį s}*kį Kalėdų fondas sto-

NJSPADŽIAMS SKŪRA. 
M M rtulomt g»riauilo aržnolo 

škmtott j a d t m a imotaline OHD s t o ik' 
IBo. už pora. Kerlaueio aržnolo ska
reles nuo Ttc Iki $1.99 vi svarą 
Vinis, ylas, guminiai apcacai, plak-
tukai, apcacams peilis, gusikal te 
kitokios reikalingos tulžis už labeJ 
žemas kalnas, ateikite Ir persitik
rinkite. 

«ial . Turlo «e 

jautomoblllns. 
Taipgi dldes-

a« dal} greblį 
•tftrbams. 

SSflT Aubuni Ave. 
Trtffhonae Orover 41SO 

Leather & Findiug Store 
K. Kaplan & Šou 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefoną* Tardė S4*4 

AK ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakeli "Hexa Pilis" 26c ir 50c 

ipekells. 
Prislyskito krasos ženkleli, o gau 

islte dykai sampelj. Ant pardavimo 
pas 

Hecht's Cnt Bale Drug Store 
8459 So. Halsted St. 

•<. • 
Prisl—ipcijos ir kiti vaistai par-

tduodami pigiau negu kitur. 
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I A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

| LAVVYER 
2 Ofisas mieste: 
3 lS-tų luT)u — Kambaris ĮSOS t 

Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chicago, m . 
Telefonas Randolph 2898 

UtarnJnko ir Pėtnyčios vaka- SS 
raifi nuo 7 iki 9 vai. 

S255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 

ii|$HIHIIflllllltlIII!liilllllUllllfilillHH!llT 

iš pavaTdės atrodytų lenkas,, vj gįaįp : 
bet tikrenybėje jis lietuvis, | Hartford, Conn. . . $2036.00 
o kad taip yra ir kad savo i Rochester, N. Y 1760.00 
patrijotiškuimj parodyti, jis f Brooklyn, N. Y 534.33 
T. F. paklojo $10.00, kuriuos į Philadelphia, Pa. (Šv. 
M. Mažeika Centran prisiun-1 Kaziin. parap.) . . 

Telefonas Boulevard 7179 
DE. P. ŽILVITIS 

~f I 
t • 
t I 

y. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vi«no*<» T^unont* 
Ofisai Didmiesty j : 

60 W. WASBTWGTOK 8TBKICT 
Esmtiaris €09 

Te Centrą! 647J 
C:*sas ant Bridgeporto: 

1205 SO. MORGAM STUEH7I 
Tel Tardp 730 

f9yw-ninka^ 812 W. %$t*% R» 

R' 

DAKTARAS 
TR 

CHIRURGAS 
S8t5 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, n ,L. 

510.001 i iiiii!iiiiiimiiiiiii»isiii»(t»:iUf3ii!iS!un 
tė. P,as M. Mažeika yra T. Į C«mbridge"f Mass. 440.27 į I J 0 S E P H ° W 0 L 0 N ^ 

300.00 E Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALL.E STREET 

l 

NEW HAVEN, CONN. 

F. 43 skyriaus raštininku ir į Cicero 
iš jo laiško aišku, kad North Į Waterburv Conn 450 001 ^o Tel-
c i - j - - i . i. i • v. vxwu t 7 , V V J , U w "'" B vakarais 2911 w 22nd Street Sidejc bus tokiu ir panašiu Homestead, Pa 400.00= KL Rockweii 6999 

--. . C ^ S CHICAGO ELLi. Chieago, 111. (Di-evo Ap. 
tokių ir panašių 

aukų neiua/.a. Dieve jiems 
padėk! 

DU IĘ9 A' 
»e«» 

ir 

• • 

mimm. SS. 

Per L. Šimučio prakalbos 
lapkričio 24 d. vietiniai lietu
viai sudėjo į Tautos Fondą 
4,100 dol. Dėjo daugiausia 
šimtinėmis. STATYS VA-
LICKUS didžiausią dovaną 
Lietuvai suteikė, duodamas 
250 dol. Kas jį "subytis^? 

Aukavusiųjų vardai: 
St. Vahekus $250.00 
Iz. Dambrauskas 150.00 
AlekaB Aboja 125.00 
Jonas Mickevičius 100.00 

KOLONIJOS JUDA. 
—— 

Iš Homestead, Pa., ateina 
smagios žinios. J. (Jrebliu-
nas, 2'd T. F. skyriaus rašti
ninkas praneša, kad jie leng
vai jiems Bkirtą dalį surinKs 
ir ant magaryčhi diktą kau
pą į užkraus. Homesteadui 
buvo skirta $500.00 pakloti. 
e jis jau turi suvirs $400.00 
sudėjęs, o darbą dar tik pra
dėjęs. 

parap.) 216.00 
Simsbury, Conn 180.00 
Manchester, N. H 127.00 
So. Manchester, Conn. 123.85 
VVilkeą Borre, P a . . . . . ! 117.00 
Chicago, 111. (Šv. Jurgio 

parap.) 41.00 
Binghamtou, N. Y 33.20 
Indiana Harbor, Ind . . 30.00 
Moline, IH 20.00 
Middleton, Conn 15.00 

MiHimnimiufiiffiuiiiHimiftmmitrMif!? 
i l i . į i .m***m'. «««,-»•» -

g f e • » • —• 
Dr. G. 

, Sykiu . . . . $7,323.65 
Vėliar pranešta, kad trri: 

New Haven, Conn. $4,100.00 
Bridgeport, Conn. . . 1,600.00 Smarkus prisirengimai ir 

Pranas Tamošaitis . . 100.00 j gera pradžia padaryta West! Worcester, Mass. . . 1,600.00 
Petras Milašiunas 100.00 j field, Mass., ir Athol, Mass. j Harrison, N. J 1,140.00 
Kaz. Pauhukaitis . . . . 100.00; Westfieklo žinios tuo malo-; ; 

skyrius nutarė surengti balių kvm. K. Urbanavičius iš Mou- j Juozas Balkus 100.00 j nesnės, kad ten draugijos su **AUJI TAITTOS FONDO 
kuris įvyks subatoj, lapkr. SOitello, Mass. ir p-lė A. E. Pet-'Fel. Rumskas 100.00į judo. Taip šv. Kazimiero dr- C ^ ^ T A * 
d. Balius bus su išlaimėji- j rauskaitė iš Waterburio,. € t 
mu grojamos mašinos. Pel- Trečias vakaras atsibus 
nas eis Tautos Fondui. 

Visi exportiečiai, taipgi ir 
iš apylinkių, yra kviečiami at
silankyti į tą balių. Kožnas 
privalo atminti, kad atsilan
kydamas į tą balių prisidės 
prie gelbėjimo ir iškovojimo 
laisvės mūsų brangiai tėvynei 
Lietuvai. 

Exporto lietuvis. 

CICERO, ILL 

Mokinių vakaras. 
Puikų vakarėlį žmonės iš

vydo Šv. Antano parapijos 
svetainėje, lapkričio 24 d. Jo 
programų išpildė parapijos 
mokyklos mokiniai ir moki
nės. Atidarant vakarą gerb. 
Klebonas, Kun. M. J. Vaičiū
nas pasakė prakalįėle. Išmar-
šavo būrelis mergaičių, po ei
le vaikų S šalių, ant scenos. 
Sudainavo 4tMy Country". 
Ir vėl numaršavo nuo scenoa. 

1 

Po to išėjo ant scenos dvi ei
lės vaikų ir dryliavo. Pas
kui išėjo Mar. Bubiniutė, pa
sveikino gerb. kleboną ir iš-

«reiškė jam linkėjimus. Išėjo 
būrelis mažų mergaičių ir vai
kučių ir sustoję uždainavo 
"Lietuva Brangi". Tas su
žavėjo visus. Sunku išreikšti 

gruodžio 1 d. Vakaro -pro
grama pildys L. Vyčių 26 kp. 
Kalbėtojais bus p. L. Šimu
tis iš Brooklyn, N. Y. ir kun. 
J. Čaplikas. 

Per tuos du vakaru kokios 
pasekmės bus, ateitis parodys. 
Bet pirmas vakaras parodė 
puikią pradžią, surinko į Tau
tos Fondą $1,400. Lapkričio 
11 d. surinko per vietinio 
kalbėtojo prakalbas apie $700. 
Tai jau worce8teriečiai varo 
trečią tūkstantį nuo 11 d. 
šio mėn iki 24 d. Puiki pra
džia per trumpą laiką. 

Šio vakaro bėgyje pirmąją 
gausią auką suteikė Šv. Ka
zimiero par. choras. Pro-
grarao vedėjas paaiškino, jog 
puikią įžangą šio vakaro pa
daro Šv. Kazimiero par. cho
ras, kuris mus palinksmins ne 
vien su dainomis, bet ir su 
auka $57. Toliaus pasirodė 
ant scenos minėtas choras ir 
užtraukė Amerikos himną: 
"Stas Spangled Banner" ir 
Lietuva tėvynė mūsų. Paskui 
sudainavo "Paaukokim savo 
jėgas brangiai Lietuvai". Ši 
daina^ žavėte-žavėjo žmonių 
širdis ir, rodos, ragino auko
ti brangiai Lietuvai, .keiti ją 
iš grabo ir stiprinti jos jegie. 

Kaz, Bakšys 100.00 
Jurgis Barasa 100.00 
Jonas Račyla 100.001 R. K. A. kuopa $15.00 patie-

ja skyrė $100.00, o kad reiks, 
ir magaryčioms pridės. S. ti. 

Antanas Diržis 100.00 
Jonas Ūsorius 100.00 
Apol. f^etraitienė . . . . m 0 0 
A. Dabravolksiutė ilK).00 
Pranas Skadas 100.00 
Jnoz. Kuncevičius . . . . 100.00 
Pranas Paleliunas 105.00 
Kun. Karkauskas 100:00 
Pr. MačiUlattis 100.00 
Pr. Cicirka 100.00 
Jurg. Rukšmaitis . . . . 100.00 
Šv. Prancisk. Dr-ja . . 100.00 
Magdė Laisaičiutė 50.00 
Kaz. Skarulis 50.00 
Pet. Taparauskas . . / . 50.00 
Jonas Milius . . . 50.00 
Klem. Velykis 50.00 
Pranas Jonušas 50.00 
Petras Jurgela < 50.00 
Mik. Faliauka 00.00 
Jonas Gerais 50.00 
Iz. Tanmlevičius 50.00 
Edv. Tamulevičius 50.00 
Jonas Miknaitis 50.00 
Vladas Vijūnas 50.00 
Ona Stepulevičiutė * 50.00 
Pr. Sadauskas 50.00 
Jonas Joga . . . . . . f . . . 50.'00 
VI. Grubliauskas 50.00 
Pr. Taragauskas , 50.00 
Jonas Kazlauskas . . , . . 50.00 

Kitų aukavusiųjų vardai ir 
visa atskaita bus kitame 
"Garso" n\nnerwį*. 

se. 
Ne\v Haven, Conn., irgi ki

toms kolionijoms pavyzdį 
teikia. Ten gerą darbą varo 
Šv. Pranciškaus dr-ja. Il
giausių jai metų! 

Worcester, Mass., kuris 
rankovėje užsiuvęs sau laiko 
tūkstantinę, žada visas kolo
nijas pamėginti. Jie ir Hart
fordo lietuviams, nors jiems 
kreditą atiduoda, užsileisti 
nemano. 

Visame sujudime pasigen
dama Bostono ir Pittsburgo. 
Pittsburgas ketina savo 
"macį" parodyti, bet kur 
Bostonaslt Paieškome to Bos-
t o n . o , kv ix- i s p e r e i t a i s m e t a i s 

striokan kitas kolionijas 1n-
varė, gausias aukas Lietu
vos laisvei klodamas. Kur 
tas Bostonas! Pasirodyk! 

CAMBRIDE, MASS., 
GRAŽIAI PASIRODĖ. 

Kun. P. Juškaįtis prisiun
tė Kalėdų dovanų iš Cam-
bridge, Mass., $440.27. 'Gi 
paskirta jiems buvo tik 500 
dol. Iki tos sumos tik 59 dol. 
betrūksta. Bet jie tuoml ne-
paeįgauėdina. Sako, 'privery* 

J 

SKYRIAI. 

131 skyrius susitvėrė spa
lių 17 d., 1918, Berisso F. C. 
S., Argentina. Jonas Totila 
pirm., Pr. Makauskas-rašt. 
Jonas Velža-iždin. 

132 skyrius susitvėrė lap
kričio 18 d., 1918, Shenando-
ah, Pa. P. Karvojus-pirm., 
T. P . Križanauskas-Taštin., 
J. Visockis-ižd. 

133 skyrhiB snaii^ėrė lsp-
kričio 18 d., 1918, <Simfll>ur>', 
Conn. Jnoz. Petrauska^pir-
min., Pet Kazlauskas-rast. 
Julius Pacevicius-ižd. 

L. fiimutis, 
T. F. sekretorius. 

PRAKTIKUOJA 2« METAI 
Gyvenimas Ir ofisas 

t l 4 f B. Morgan SU Kertė 82 8t 
CHICAGO, f L L > 

SpecijaUstas 
Moterišku, Vyriškų tr Valko 

Taipgi Chroniška ligų. 
OFISO VALANDOS: 

• Iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po 
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary-

Telephone Yards C87 

T e k •, . 

DE. W. A. MAJOE 
GYDYTOJAS Til 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miciti{ran Ave. 

A.dynos S:30 iki b išryto — 1 
iki 2 po piet;j — 6:30 iki 8:30 
vakare Nedaliomis nuo 10 

iki 11 išryto. 

.-. 

— :•: 

DR.M. HERZMAN 
I i RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
motų kaipo patyręs gydytojas, cni-
r u r p s ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vakarais. Telefonas 
Canal 2110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

Oi. k. R. Bliisiafttlrci D. 0 
AKIŲ 8PECUALISTA8 

Pstarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare Nedėliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4S17 
Telefonas Boulevard 9487 

Rcsid. 933 S. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

> ' " " -c 

PAD3KKAVONĖ. 
Jonas Kanauskis turėįo 

provą «u Miku Javurskiu ant 
$1,500, Ci ty Hal i ant 11 -floro, 
numeris 1114, advokatas J. 
Wolonas išlošė provą ant 
$1,000. Dėkavoįu gearb adv. 
Juozapui Wolonui už išlošimą, 
provos. Taipgi įpaftariu ir ki
tiems kreiptifcs įprie jo. Ačių 
labai širdingai. 
(Ap.) Jonas Kanauskis. 

MES PERKAM 

ilBERTY BBNDS 
Už OASH. 

« 1 7 B5. ABHLAND AVE. 

Telefonas: McKinley 6794 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

S467 South Wostern Boolevard 
Kampas W. S5-tos Gatvės 

' • • « • mmmtmtm' 

Tai. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezetis 
TMETCVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND A V E N T E 
arti 47-tos Gatvės. 

ss: »i» •»$.? 

v* » i aSTH, 
-Rusas pydvtoja. ir chirurgas 

Specijalisas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9G93 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėiioms 10—12 d. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GEA2US! Ją ifi 

dirba Menthelatnm Co, Prie^ 
eisant gult ištepk veidą mos 
čia per kelis vakarus, o padą 
rys veidą tyru ir skaisčiu bal 
tu. Toji mostis išima piemuo 
raudonus, juodus arba 81akw 
ir prašalina visokius spuogu* 
nuo veido. Kaina dėžutės 50c 
ir $1.00. Pinigus galit gių&b 
ir 4tamponus. 

J. RIMKUS, 
P. O. Bos 30; Hoibraok, 

D +JX9 VsLu.i|iB JįCl.U į) 
ol i f IK. - f. 
Ku... • 

*$, k u • 
iai, r v. i 
reiki« 
patyri 5 
petaraavu u ^ kain%j 
net tafp 

JOHN SMETAVl 
Akiu Spėdijalifeta; 

[ 1801 S. AshU ud kv Oineagt-
f rt-Jl \ y 

Kanibu£^> J.Mt tu, -u, M.-, «£ lik 
t'ėmykite į mano pamžf. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki % 
m l . Takare. Nedalioj nuo I m L 
ryto iki l t valandai diena. 

t 



t I 

s 
I ' 

I 

•• ' 

ni ii 

» 

**>t* ! • • • ' . . . " L T 4 M M =&fc — — M l 
DRAUGAS Pirmadienis, Gruodis 2 1918 

» i *' 

Pirmadienis, Gruodžio 2 d. Paulina. Silvianas. 
Antradienis, Gruodžio 3,* d, Fran. Ksave, Oofo. Birinas. 

£ ; 
PAŠOVĖ GIMINAITĘ. TIKRAI BUSIĄ PADIDIN-

TOS TAKSOS. 
Willis E. Straight pavojin-

gai iš revolverio pašovė savoj Cliieagos advokatas Ettel-
giminaitę Anna Carroll, iMa-|son tvirtina, kad ateinančiais 
vintą miršo, su luinąja gyve-i metais mieste tikrai busią pa-
n<> po num. 384*2 No. Konnetli aidimos taksos (mokestys) o i 
a ve. Pašovė j , j : n o naiHU prie nuosavybes. Tuo tikslu jau 
aniryj. ^ j gaminamas prašymas j vals-

Straight suimtas ir nepalei-1 tijcn legislaturę. 
diiamas, kol bus išgautas nuo! neinančiais metais miestui 
pašautosios liudijimassi. J is pa \ trųksta 12 milijonų dolierių. 
sakoja, jogei prietamsoje bu-'Salimui veikiai nebus. Kurgi 
vcs pamanęs, kad koks va#i-! pinigų ^anti, jei _• neapkrauti 
liūs įsikraustė* i nanins. specijalėmis mokestimis gy-

j ventojų ? 
PELĖDA APMUŠĖ ŽMOGŲ. 

Vasariniam rezorte Grassy 
Lake, 111., rezorto savininkas 
John O'Connor pašovė dide
lę baltą pelėdą. Kuomet prie 
pašautosios prisiartino, toji 
visu smarkumu užatakavo 
žmogelį. Skaudžiai apmušė, 
apdraskė. Kiti atbėgę žmonės 
jį apgynė ir pelėdą visgi už
mušė. 

• * 

Užmušta pelėda svėrė apie 
70 svarų. 

IŠ CHICAGOS LIETUViy 
' KOLONIJŲ. 

€HICAG0S VYČIŲ m 
ABELNAI LIETUVIŲ 

DOMAI. 

"• '.r* .'.'re " • T " T=SSStSt • i _ 

Šiandie už kiekvieną šimtą 
dolierių nuosavybės vertės per 
metus imama $1.10 taksų. A-
teinanėiais metais, su legisla-
turos leidimu, norima išgauti 
$2.15 arba net $2.40. Taigi dau 
giau kaip dvigubai. 

Suprantama, kad gyvento
jai prieš tokį sumanymą pa
kels trnkšmą. Ir vargiai mie
sto ponai galės ką laimėti su 
tuo savo sumanymu. 

REIKALAUJA M00NEY 
PALIUOSAVIMO. 

Pastarame L. Vyčių Chica
gos Apskr. susirinkime buvo 
nutarta surengti milžinišką 
vakarą — prakalbas, kuriose 
nuodugniai butų išdėstyta 
Lietuvos laisvės reikalai. Va-
karas-prakalbos įvyks ketvir
tadienyje gruodžio 5 d., šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
Bridgeporte. Yra pakviesti žy
mus asmenys, iš kurtų lupų iš
girsime kaip dabartiniame, 
svarbiame momente stovi Lie
tuvos laisvės reikalai. 

Vakaro programą, išpildys 
žymus Chioagos jaunimo ta
lentai. 

Lietuva stovi laisvės prie
angyje. Laukia valandos, kada 
nukris nuo jos rankų retežiai 
ir j i išeis pasaulin laisva. 

Indomn yra išgirsti kaip tai 
įvyks. 

Gi tame vakare bus išaiškin
ta. 

Todėl visi susirinkite pa
klausyti. 

Kviečia rengimo komisija. 

miškaite (šita mergina auko
jo ir Labdaringai Sąjungai 
100 do l ) , Ignatavičienė, Sil
vestras Susis. Malonu labai; 
kad mes savo tarpe turime 
tokių mietaširdingų žmonių. 
Tai-gi dar kartą primenu, kad 
northšidieėių draugijos pri
baigtų visą tūkstantines Jau 
Šv. Kazimiero draugija pra
dėjo aukoti. Suaukojo $16.55. 
jos neatsiliks. Lietuviai-:^ 
jos neatsiliks. Lietuviai ka
talikai, paremkime savas mo
kyklas. Laimė ir gerovė tau
tai 1VHS ant visados. 

Pajūris. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
,_._. 

Stebuklai! "Rojus*' su
bombarduotas. 

Kaip kitur, taip ir šioje ko
lonijoj kaskart svaigalų pla
tintojai ir mėgėjai vis labjaus 
smunka nuo koto. Ypatingai 
užėjus karės laikui, kada 
smuklinis raugas tapo pa-1 k0tį 25 dol. 

iš 4-tos kp. P. C. Sodeikaitė ir 
St. Šimulis iš IGrtos kp., p-lė 
H. Jovaišaitė iš 36-tos kp. ir 
prcm. Kvietkus. Visi su už-
kvietimais į rengiamus vaka
rėlius. Užkvietimai praimti 
ir kuopa žadėjo į rengiamus 
vakarėlius atsilankyti. 

Iš Tautos Fondo Centro bu
vo prisiųstas laiškas paragi
nantis prie aukojimo Tautos 
Fondui. Nieko nelaukiant 
prasidėjo aukojimas. Aukojo 
sekantieji: 

Po 10 dol.: P. Gir tėnas i rM. 
Panavas. 

J . Jagminas 5 dol. 
Po 2 dol.: P. Gudžiūnas, A. 

Panavas, P. Vitkus. 
Po 1 dol.: Z. Mestauskaitė. 

V. Stancikas, J . Purtokas, M. 
Kniukštas, L. Rukšėnas, J . 
Parkauskis, M. Karlavičia, J . 
Dabravalskis, P. Petkus. 

Smulkių aukų $1.25. | Viso 
$36.25. 

Aėių visiems aukotojams 
Be to nutarta is kasos paau-
l ™ f l 9 ^ A*%1 t 

Misijos YVest Sideje 
švenčiausios Marijos Aušros Vartų bažnyčioje West Side 

(2323 23-rd Place.) 1 D. GRUODŽIO prasidės Misijos ir tęsis 
per 10 dienų. Pirmos 5 dienos skyriamos yra moterims mergi
noms ir vaikams, o antros 5 dienos vyrams. Misijas ves &erb. 
Kim. Vincentas Kulikauskas Marijonas. įžanginis pamokslas 
bus pasakytas pirmoje nedėlioję advento per sumą. Tada bus 
pranešta taip-gi Misijų Vedimo tvarką. Tomis šv. misijomis 
galės pasinaudoti netiktai Westsaidie£iai, bet ir kiti aplinki
niai lietuvai. 

Aušros Vartų parapijos klebonas. 

BUS GALIMA DAUGIAU 
VARTOTI CUKRAUS. v '— 

Iš Xew Yorko ir iš kitur pa-
Tomis dienomis cukraus ad- j r e i n a ž i n i u> k a d darbininkų 

ministraeija turės paskelbti, j l l n i J o s b™zda, kalbasi apie ge-
kad vienas žmogus per mene- n e r a l i s t r e i k 3 - Darbininkai, 

PRIESMETINIS SUSIRIN
KIMAS TAUTOS FONDO 

38 SK. 

sį galįs suvartoti keturis sva
rus cukraus vietoje trijų. 

suprantama, socijalistų sukur
styti, reikalauja, kad arba ži-

Gruodžio 15 d. cukraus ad- n o m a s Moone>% kuriam dova 
ministraeija (vadinasi " d i v į - i n o t a m i r t ^ s bausmė, butų vi 
zrja prie maisto biuro) paliaus 
gyvuoti. Cukraus tvarkymas 
nebus reikalingas. 

TEISĖJAS MAHONEY IŠ
KELIAUJA PRANCŪZIJOJ?. 

Praeitais mieste rinkimais 
teisėjas Mahoney buvo kandi
datas į municipaline tolėjus. 
Teėiau negavo reikiamojo pi
liečių balsų skaitinius.-

Tad dabar jis įstojo Kolum
bo Karžygių (Knights ot' Co-
lumbus) organizacijon, kaipo 
sekretorius, ir tomis dienomis 
iškeliauja Prancuzijon. 

Teisėjas Mahoney turi sūnų 
Prancūzijoje. 

Kuomet prasi<].\; : l:*v. *, tei
sėjas pasirinko »>.i t-iinti a-
merikoniskii kaivivią ir .;i M.S 
dažna i s.' -J n t ;• v ė" -. c i c:, i re I ų, 
kaipir savo vaikams. 

sai paliuosuotas iš kalėjimo, 
arba kad butų atnaujinta jo 
byla. Kitaip darbininkai vi
sur pakelsiu streikų. 

Indomiausia tas, kad už 
Mooney užstoja ir Amerikos 
Darbo Federacija. Šita savo 
nariu skaitliumi ir intaką vra 

* • 

galinga organizacija. 
Tad šiandie darbininkai vi

sur bruzda. Ir nežinia ko cali-
ma sujaukti ateityje. 

Gruodžio 2-rų dieną, 8-tą 
vai. vak., atsibus T. F. 32 
skyriaus priešmetinis susirin
kimas, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje Visi T. F . nariai 
teiksitės minėtan susirinki-
man atsilankyti ir priduoti 
skyriaus valdybai savo pak
vitavimo korteles suredimni 
metinės atskaitos. Taip-gi bus 
svarstoma labai svarbus mūsų 
tautos reikalai ir ant galo 
valdybos rinkimos kitiejms me
tams. * 

Tatai visi skyriaus nariai 
nepamirškite atsilankyti. 

N E P A S I B A I G I ŽMONIŲ 
VEIKIMAS PRIEŠ GAZO 

KOMPANIJA. 

brangintas. Tat-gi, kad šiaip 
taip išsivertus, smuklininkai 
griebėsi visokių priemonių: 
vieni ant pareikalavimo bal
tas verges iš miesto gabeno, 
kiti tiesiog " ro jų" steigė. Ir 
štai smuklėje ant 44 gatvės ir 
So. ' Wasbtenaw Ave. tapo 
įsteigtas žemiškas " r o j u s " 
susidedantis iš keletą girtuok 
lių vyrų ir moterių, kurie pasi 
vadino Adomo ir Jievos drau
gija. Ant nelaimės tiems Ado
mams mėlynonosiams ir Jie-
voms raudononosėms lemta 
buvo trumpai * gyvuoti; " ro
j a u s " savininkas subankruti-
jo, o patsai " r o j u s " už kai-
kurio laiko, apdegė, palikda
mas keletą sveikų langų, bet 
ir tų buvo gyvavimas trum
pas, nes vokiški " b o m a i " ga
lutinai su visais rėmais iš-
bombardavo. Ir dabar-gi 
vietoje buvusio " ro j aus " 
riogso apdegę lentgaliai, stik
lų šukės ir kitokia medžiaga. 
Adomai ir Jievos, netekę " ro-

T. F. 32 Sk. Valdyoa.> l l s ; " n e ž i ™ * k u ' dingo. 
Žmonės sako, kad griuvėsiuo
se buvusio " r o j a u s " vaidino
si, o gal tai nelaimingos bu
vusio " r o j a u s " dūšios. Bet 
kiti sako, kad ten naktiniai 
paukščiai slepiasi. 

gazo kompaniją žrno-
ni.n t-Mikšmas nepasibaigia. 
\\ ui L-nonės su stebėtinomis 

•-. /.o !įlomis. Katriems seniau 
ĮTi -it'iviavo per mėnesį užmo
ki M -<*intro arba du dolieriu 

izo suvartojimą, šiandie 
THCMPSONAS DAR KAR- j reikalaujama vA keliolikos 

TĄ NOEI BUT MIESTO ; dolerių ' 
MAJORAS. i 

IŠ BRIDGEPORTO. 

IŠ NORTH SID4S. 
-

- • • - • • d * . , t * J . . • 

Šiomis dienomis mūsų ko
lonijoj lankėsi gerb. kun. F. 
Kemėšis rinkdamas aukas Šv. 
Kaz. Seserų Akademijai. Ke-
etą sykių apie tai buvo ra-

š/ta "Drauge" . Dabar tik 
pa :*Švsiu pasekmes ir kiek 
Ū( • idiečiai suaukojo labui 
Sv. K'azimiero Jįeseni Vieuun-
fyuo. 

l'urbut, niekas neatspės, 
kiek surinko. Reikia pasakv- ftpio i o s r o i k a h l s 8 U m a n e > k a d 
% kad niekas nei nesitikėjo, r e i k i a S l l m e s t i k o l į s &at\km 

Praeitą nedėldienj susirin
ko keli vyrai pas p. ,S. Zubn 
vi^ių . pasišnekučiuoti. Tarp 
kitko neužmiršo ir apie Lie 
i uvą pakalbėti, Bekalbėdam' 

Dar kiti pasižadėjo kitame 
susirinkime aukoti. 

Po susirinkimo visi links
imai pasišoko, pažaidė. Prieš 
išsiskirstant sudainuota Lie
tuva Tėvynė Mūsų. 

Bravo vyčiai 13-tos kuopos! 
Sekantis susirinkimas įvyks 
seredoj lapkr. 27 d., 7:30 vai 
vakre, Davis Sąuare parko 
svet. Geistina, kad daugiau 
narių atsilankytų į susirinki
mą ir atsivestų naujų narių, 
kurie pataptų nariais prakil
nios L. Vveių organizacijos. 

Prie progos pranešu visiems 
Chicagos Vyčių kuopoms, kad 
nei viena kuopa nerengtų* va
karo sausio 1 d., 1919 m. 

Tą dieną 13-ta kuopa ren
gia šeimynišką vakarėlį ir 
kviečia visas kuopas atsilan
kyta nes vakarėlis bus tikrai 
indomus. 

Apart kitko vakarėlyj bus 
daug įvairių naujanybių, ku
rių negaliu minėti. Kas at
silankys, tas pamatys. 

Tiktai neužmirškite. Va
karėlis bus sausio 1 d., 1919. 

Z. M. 

• 

AKIS: 
LIROS išgydydytos, n ė r a pavojaus , 

nė ra skausmo. Daug: serijoznių akiu 
' igų buvo išgydyta t ik su vienu a t 
si lankymu, žva i r ios akjs, si lpnos 
ikis. galvos skaudė j imas ir ūžimai 
yra priežast imi akių nuovargio . 

AUSIS: 
K u r t u m a s ir slogų ligos esti p r a -

a l inamos per specijale gydymo m e -
odą. Skaudėj imas , užimąs ausyse 
>rašalinami, ausų tekėj imas . ' Išgy-
oma dvejopai: per sepeijalj gydy-
ą ir operacijas. 

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU NOSIS: 
JANTIS AGENTAS. 

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 

i/ 

Chicagos majorai Tbompso- '-
nui nepavyko ineiti 
tad jis dabar nusprendė 
buoties but antrąkart išrink
tas majoru, ty. dar keturiems 
metams. 

Tuo tikslu visus savo šali
ninkus paleido rinkti parašus 
po petileija, kuri) reikalinga 
kandidatūrai. i 

Žinomas daiktas, parašus 
surinkti tai surinks, gaus vie-
tą kandidatavime. Bet svarbus 
klausimas, kaip į tai atsineš 
piliečiai su savo balsais. 

Tompson, kaipo miesto ma
joras, yra geras žmogus. Vi
sas vargas tame, kad jis ne
pildo savo pasižadėjimų, ko
kius yra padaręs viešai pilie
čiams. 

Šiandie ant jo galvos yra su 
gulę kuone visi Chicagos laik
raščiai. J is kaltinamas už da
bartinę betvarkę su gazo kom
panija, su miesto komunikaci
ja ir kitokiais reikalais. 

Žinoma, politikoje atsiras 
dar kitokių priekabių. Ir tas, 
suprantama, pakenks majo
rui. 

Štai pora pavyzdžhj: 
Mrs. A. Lylo rendavoja 4 

laul si maža kolonija surink-
tų tiek aukij. Kiek-gi? Ogi 
$8 i 1.68 jan surinkta. Bet dar 
ne viskas, nes draugijos dar 

senatan,! kambarius po num. 1616 Prai-. a l l k o s > Northsidieėiai nutarė, 
ide dar- r , ° a v e - U ž s P a l i u m ė n e s J £ ; padarvti ėieljj tūkstantinę. 

nai gavo gazo bilą su $93.14. jU Ozapas Giržiunas pažadėjo 
Tai faktas. j a u k o t i 1 0 0 d o l ? į j e i g u d m u . 

C. E. Collins, 9954 Avenue gijos sudėtų 90 dol., tai ir pa-
H. už rugsėjį turėjo gazo bilą. sidarytų visas tūkstantis. Ne
su $2.70. Gi už spalį gavo bilą r a nei kalbos, kad northsidie-

Lietuvos reikalams. Visi mie-j 
lai sutiko ir sudėjo kelis do- Į 
iierius. Aukojo sekantieji: 
J. Perminąs $10.00 
S. Zubavičia ; 5.00 
A. Jasaitis ' . . . 5.00 
J. Paulauskis 5.00 

story is a Ouestion of Stamina 
SerdQL-theWieat 
Meat • Fats • Sugar 

tfiG^iiel For FifįMers 
TJNITEmSTATES FOOD ADMINISTRATION 

Bėdos pagelbėta . Sunkus dvėsa-
vimas, užsiglaudę nosis, Čiaudėjimas 
ir dusul is išgydomi pe r specijalj gy
dymą ir operaciją. 

GERKLĖ: 
Paki lę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užk imimas ir sunkumas 
dvėsavime pal iuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją. 

F.O.Carter,M.D. 
Physician and Surgeon 

120 SO. STATE ST., 2-ros LUBOS 
Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 

Ncdėldieniats 10—12 

Dr. M* Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, I E U N O I S 
Valandos:—8 Iki 12 iš ryto; 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonaa Yards 50S2. 

ORESS DKSIGNINO 

su $17.67. 
Ir taip begalo, bekrašto. ' 
Valstijinis prokuroras prieš 

kampanija nieko neveikia. 
Renkąs faktus. Laukiąs vir
šesnio teismo žodžio tuo rei
kalu. 

POLICIJA BUSIANTI MI-
LITARINIAM STOVYJ. 

Aną dieną naujas Chicagos 
policijos viršininkas buvo su
šaukęs konferencijon visus 
policijos kapitonus. Šitiems į-
sakė būtinai panaikinti viso
kius piktadarius Chicagoje, 
kad ju nei vieno neliktų mies
te. 

• 

Įsakė visą policiją padėti 
tiesiog militarinin stovin. Po-
licmonai privalo but civiliai 
miesto kareivai. 

čiai pavyzdį parodys lietu
vių visuomenei. Matyt north
sidieėiai jau gerai supranta 
katalikų mokyklų svarbą ir 
žino, kad tauta negali apsi
eiti be gerų mokyklų, kad mo
kykla, tai yra tautos pama
tas, be kurio ir kultūringiau
sios tautos griūna, jeigu iš jos 
atimama doros mokyklos, ku
riose mokinama Kristaus 
mokslas, meilė savo tėvynės. 

Mums, lietuviams, kata-
kams, kitokio išėjimo nėra ir 
būti negali, kaip tik spiesties 
vienybėn, dėti pastangas įsi
gyti augštesnę mokyklą. Ta
da tautos gyvenimas bus už
tikrintas. 

Prie progos reikia pažymė
ti ypatos, kurios aukojo dide
les raukas. Po 100 doL: gerb. 
kun. J . Kudirka, Judita Kri-

Viso $25.00 
Pinigai tapo perduoti 

"Draugo ' ' redakcijai. 
< J . P. 

Nuo red. Pinigus 25 dol. 
gavome, kuriuos pasiuntėm 
Tautos Fondui. Aukotojams 
ačių! 

Paieškau brolio Antano S tankaus 
Jis gyveno Kens ingtone 5 meta i a t 
gal. Pae ina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapi jos . Tur iu 
labai svarbij reikalą pas jį. Prig^el-
oėkite man jį suras t i . 

J ieva Brazal t ienė, 
4600 So. VYells S t , Chicago, III. 

Reikal ingas j a u n a s vyras pr ie d ra 
bužių pardav imo, gera užmokestis , 
da rbas pastovus. 

Goldstein 
4802 S. Ashalnd Ave. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Iš L. Vyčių 13-tos kp. 
veikimo. 

Lietuvos Vyčių 13-ta kuo
pa laikė savo paprastą susi
rinkimą, kuris atsibuvo lap
kričio 20 d. Davis Sąuare par-
kučio svetainėje. 

Nors iš pradžios narių ne-
perdaugiausiai susirinko, bet 
vėliau priėjo p^ilna svetainė. 

Višųpirma komitetai išdavė 
raportus. Pasirodė, kad vis
kas yra varoma pirmyn. 

Į šį susirinkimą atsilankė 
svečiai iš trijų kuopų, būtent: 

Vincas Stancikas vra "Drau-
£•(>" n^enas TOAVII of Lake. 
" 'Draugo" Administracija jį 
įgaliojo šią savaite W&Bt Side 
ir Brigliton Parke aplankyti 
visus ' ' Draugo' ' skaitytojus 
prenumeratos reikalais. Kiek-
vienas' lietuvis -gali jam nžsi-
niokėil už dienraštį "Draugą" 

"DRAUGO" ADM. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 
. Waukegan, 111. 

STirpimAa 
«Jfcin*f Ir 

P« 

oa*e r*» ltagvml 
Jmoktn&ma p«r 

:*mĄ tr trumpamt 
uhik* di«nom}» ar 

Mokiname Powe: Machlnt tlnrl 
mo Mokestis gaunama nno $11 
iki $3# į savaite, o galima iimok 
t\ trumpam laike o i maž* kaina 

MASTER SEVVING SCH001 
f*. F. KASMICEJL rKRDtfTTMIM. 

1 118 M. I * BaUe t t r n 
Skaraai oao City B&l! i 

United Sta tes Food Adminis t ra t ion License No. 06901 

pirm. Aleks Jankauskas — 
919 — 8th St., 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln St. 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

L. Baksis, Fin. rafit., /• 
1331 So. Park Ave, 

Iždo globėjai: 
lt Maknševiče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 — 10 St. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 35c. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

Riešučiu Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Bankcs 
sulyginę su 
bcnt,kokia, 
H svaro 

WEST SIDE 
1644 W.Chicago av. 
1S7S Mil^aukec av. 
2054 MU^raukec av. 
1045 Milwaukec av. 
2612 W. North av. 

1836 Blue I si and av 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
3102 W. 22nd st. 
2830 W.Madison st. 

1510 W.Madison st. Į NORTH SIDE 
406 W.Di vision st. 

SOUTH SIDE 720 W. North av. 
3032\Venthworth a*| 2640 Lincoln av. 
3427 S. Halsted st. I 3418 N. Clark st. 
4720 S. Ashland av. > 3244 Inrtiitm av. 

-

i**.' 

JĮ tt. \ 


