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METAI-V0L. IV. No. 19 

Airija Pasiskelbė Ne
priklausoma 

Kaip stovi rinkiniai Vokietijoje 
IŠ RINKIMŲ VOKIETIJOJE AIRIJA INEINA NEPRI

KLAUSOMŲ TAUTŲ 
TARPAN. 

Socijalistai pasigiria laimė
jimais. 

Copenhagen, sausio 2;>.— Iš 
Berlyno neoficijaliai (tai bus 
socijalistų pasigyrimai) pra
nešama, jog iš 28 Vokietijos 
distriktu išrinkta 319 atstovu 

v. *. 

steigiama.] i n siisirinkiman. 
Iš tu atstovų esama: 
Soeijalistu didžiumiečių 132. 
Demokratu 58. 
Krikščionių (centro) 57. 
Nacijonalistų 28. 
Bolševiku 22. 
Liaudies partijos 14. 
Kitu partijų S. 
Suprantama, gyventojai sto

vi revoliucijos intekmėje. Oi 

Pareikalauta, kad anglai pra
sišalintų iš Airijos. 

Dublin. sausio 22. — Airija 
su vakar diena paliko respu
blika. 

Vakar Dublino rūmuose su
sirinko sinn-feinerių organiza
cijos nariai, kurie buvo išrink
ti atstovais Anglijos parla
mentam ir kurie atsisakė in-
eiti tan parlamentam Šitas su
sirinkimas pavadintas Airijos 
parlamentu. Ir štai šis airiu 
parlamentas viešai pranešė, 
jogei Airija yra nepriklauso-

revoliucijoje vadovaujančią ro-, ma šalis, jogei niekas kitas 
h; pagrobę socijalistai. Tad ir! jai ilgiaus negali diktuoti jo-
nestebėtina, jei socijalistai' kių įstatymų ir su prievarta 
šiandie gauna daugiausia bal
su. 

Bet jų balsai veikiai nu
blanks ir ju pasigyrimai pra
nyks kuomet kitos partijos 
«tol šalies gerovės susijungs 
krūvon, Gal tuomet soeijalistu! 
pagalvos apie bolševikiškas 
priemones prieš tas partijas. 

Bet vargiai jie ką laimėtų 
tokiim pasielgimu. 

stovus, kurių vardai bus pa
žymėti Airijos istorijoje. 

Šalę durių matėsi tik du 
valdžios poliemonu. Bet sinn-
feineriai turėjo nuosavią poli
cija. Tai jauni vyrai su bal
tu apjuosimu ant rankovės. 
Šitie palaikė reikalinga tvar-
ka. 

Atidaryta sesija. 
Po kunigo O'Flanagan pa

kalbėtos maldos, peršaukta at
stovų vardai. Iš 75 ir kelių 
atstovų, kurie buvo išrinkti 
Anglijon parlamentan, susi
rinko vos pusė. Visi kiti at
stovai yra uždaryti kalėjimuo
se. Juos laiko kalėjimuose 
Anglija už praeituosius suki
limus Airijoje. 

Salės galerijos buvo pri
kimštos žmonių. Visiems su
stojus perskaityta nepriklau
somybės deklaracija. Paskui 
karštas atsiliepimas į visas 
laisvąsias tautas. 

Pažymėjo airiai, jog jie ne-
liuosavusias pavergtas ir ki
tas tautas su jų laisve ir pra
nešė, jogei nuo šios dienos į r 
Airija įstoja anų tarpam 

Pažymėjo airiai, jog pie ne
turi jokio giminingumo su 
anglais, nes nuo tų skiriasi 
savo paėjimu, papročiais, kal
ba ir senovės palikimais. Pa
sakė, jog airių tauta yra se-

DARBUOJAMASI APIE 
EUROPOS MAITINIMĄ. 

Talkininkų taryba įsteigs 
maisto komisijas. 

Paryžius, sausio 23.—Vy
riausioji talkininkų taryba 
taikos konferencijoje priėmė 
sumanymą, kad maisto stotys 
butų įsteigtos Trieste, Bucha-
reste, Konstantinopoiyj Ir 
Lenkijoj. 

Maisto stotys bus komisijų 
priežiuriojo. Tų visų komisijų 
vyriausiuoju perdėtiniu ar tik 
nebus paskirtas Hoover. 

Iš Lenkijos gauta žinių, kad 
tenai gyvuojąs kritiškas mai
sto stovis. Tad talkininkų ta
ryba pasiuntė maršalui Fochui 
laišką, kad sis imtųsi priemo-! turi 

TAIKOS KONFERENCIJA 
IR DARBININKAI. 

Socijalizmui bus padarytas 
galas. 

r 

Ų SKERDYKLŲ REIKA
LAI KONGRESE 

Paryžius, sausio 23.—Taikos 
konferencijos programoje tarp 
kitko yra padėta visų šalių 
darbininkų stovio klausimas. 
Reiškia, kad konferencija viso Priešinasi savo biznį pavesti 

.MILIJONIERIUS PAKELIA 
KOVĄ UŽ GYVULIŲ 

SKERDYKLAS. 

pasaulio darbininkus apdraus 
nuo išnaudojimo ir apdraus 
jų senatvę. 

Tam tikslui turės but pra
vestas tarptautinis įstatymas. 
Kiekviena busimoje tautu, są
jungoje prigulinti šalis turės 
priimti tą įstatymą ir jį pil
dyti. 

vyriausybės kontrolei. 

Washington, sausio . 23.— 
Cbicagos gyvulių skerdyklų 
didikas, J . Ogden Armour, 
užvakar stojo prieš kongreso 
tarpvalstijhiės prekybos komi
tetą ir pradėjo ginti gyvulių 
skerdyklų įstaigas nuo pasike-

nių, sutinkančių su armfetici-
jos sutartimi, apdrausti su 
maistu transportus, plaukian
čius į miestą Danzigą. 

Be to užtikrinta maistas ir 
rusų nelaisviams Vokietijoje. 

valdvti Sali. 
Atidarius Airijos parlamen- j m a u s i a Europoje. 

tą, pirmiausia perskaityta ne 

LAUKIAMI SUSIRĖMIMAI 
BRUNSWICK'E. 

Amsterdam, sausio 23. — l.š 
• Berlyno pranešama, jog Brun-
s\vicko pilyje pasislėpė dauge
lis Berlyno bolševikų vadų. 
Tarpe anu vra ir rusu bolše-
vilių atstovas Radek. Brun-
s\vicko lokalė valdžia pabėgė
lius apsaugo, atsisako išduoti 
Berlyno valdžiai. 

Tad manoma, jog Berlyno 
valdžiai prisieis pasiųsti ten 
kariuomenę. Susirėmimas ne-
išvengtinas. 

Barmene bolševikai patrau
kė savo pusėn darbininkus ir 
paskelbė generali streiką vi
sam mieste. Dirbtuvės užda
ryta. (Jatvėse sustojo visoks 
judėjimas. 

BREMENA UŽĖMĖ DAR 
BININKAI. 

Amsterdam, sausio 23.—Ber
lyno laikraštis Lokal Anzeiger 
praneša, jog miestas Bremėn 
yra patekės darbininkų ran-
kosna. 

Darbininkai užėmė kazar-
mes, miesto namus, bankas ir 
turgavietėje pristatė kulkas-
vaidžių, kurių vamzdžiai at
kreipti i pavojingąsias jiem 
vietas. 

s 

STREIKAS LAIVŲ DIRB 
TUVĖSE. 

Seattle, Wash., sausio 22. — 
Cičia, Tacoma ir Anacortes 
laivų statymo dirbtuvėse pa
kelta streikas. Sreikan va
kar išėjo apie 37,000 darbinin
kų. 

priklausomybės deklaracija. 
Pakilo neapsakomas džiaugs
mas ir begalinis susirinkusių 
airių krikštavimas. 

Iš lauko rūmus buvo apsto
jusios skaitlingiausios minios 
žmonių. Tad kaip viduje, taip 
lauke krikštavimais sveikinta 
per ilgus šimtmečius laukia
moji Airijai laisvė. 

Šiandie tos laisvės saulė jau 
užtekėjo. Airiai turi ko 
džiaugties. Nes airių tauta 
labai daug nukentėjusi. 

Anglai turi pasitraukti. 

Nemažesnis parlamente pa
kilo džiaugsmas tarpe atstovų 
ir susirinkusios publikos, kuo
met skaitant nepriklausomy
bės deklaraciją buvo pažymė
ta, kad "svetimieji garnizonai 
privalo pasitraukti iš Airi-
JOS . 

Airija apsisprendė ir suge
bės pati viena valdyties be 
svetimos pagelbos. Airija 
tiek subrendo, jog jos gyven
tojai negali pakęsti savo šalyj 
svetimų žmonių viešpatavimo. 

Sesija atidaryta su malda. 

Pirm atidarant parlamento 
sesiją susirinkę airiai garbin
guoju savo Įpročiu pasimeldė. 
Maldą atkalbėjo kunigas O'-
Flanagan iš Roscomon. 

Po to buvo renkamas par
lamento pirmininkas. Išrink
tas Cathal Burgess. Paga-
liaus buvo skaitomas nepri
klausomybės dokumentas. 

Tūkstančiai žmonių prie 
ramų. 

Dar pirm parlamento atida
rymo tūkstančiai airių vyrų ir 
moterių jau buvo susirinkę 
palei rūmų "duris. Buvo dau
gelis ir vaikų. Visi turėjo 
prie krūtinių prisisegę žalius, 
baltus ir geltonus kaspinus. 

Visi veržėsi prie durių, no
rėdami pamatyti ten iueinan-
čius pirmojo parlamento, at-

Viskas seka ramiai. 
, • . • . • * 

Airijos parlamento sesijos 
vedamos kuoramiausiai. Y į 
aam mieste yra ramu. Mili-
tarinė vyresnybė neturi kol-
kas jokių priekabių ir leidžia 
airiams veikti, ką tik jie nori. 

Airijos gubernatorius gen. 
French, kuris pasekmingai 
apmalšino visus buvusius ai
rių sukilimus prieš Angliją, 
šiandie kol-kas nieko nevei-
kia. 

Vakar tik mieste Belfaste 
buvo sukelta riaušės. Bqt 
policija veikiai apmalšino. 

Nepriklausomybės deklara
cija parlamente buvo skaito
ma airių (celtų) kalboje. Pas
kui perskaityta angliškai. 

sinimo pavesti anas vyriausv-
Prancimj darbo federacija , ) ė s k o n t r o l e L 

pagaminusi įstatymui 
projektą. Ir, rodos, kad taikos 
konferencija vaduosis tuo pro
jektu. 

VYRIAUSYBE IR PROHI 
BICJJA. • 

Washington. sausio 23.— 
Teisdarystės departamentas ir 
vidujinių mokesčių biuras iš-
kalno apgalvoja priemones, 

Kuomet tai visa bus atlikta 

PRANCŪZIJOS MOTERYS 
NORI PASIMATYTI 

SU WILS0NU. 
• 

Paryžius, sausio 22.—Pran
cūzijos sufragietės sumanė pa
simatyti su prezidentu \Vilso-
nu, jam padėkoti už jo prie
lankumą moterių lygiateisei 
ir paprašyti, kad moterių ly
giateisė taikos kongrese butų 
pažymėta kaipo viena iš tai
kos principų. 

kaip prisieis šalyj palaikyti | P ° k a P i t a I i s t >J kompetic^s" i 
prohibisiją, kuomet su liepos 
1 d. visoj šalyj bus uždrausta 
svaigalus ne tik gaminti, bet 
pardavinėti ir vartoti. 

Aiškinama, jogei vyriausy
bė prižiūrėsianti visoj šalyj 
prohibicijos palaikymą. Bet 
prohibicijos pravedimas pri
gulėsiąs visur lokaliams auto
ritetams. Tad vyriausybė tam 
tikslui neįstengsianti jokio at
skiro biuro. 

Kongresan paduota bilius, 
kuriuomi reikalaujama arba 
visai atsavinti dabartinius mi
lijonierius savininkus nuo gy-

Tam projekte sakoma, k a d v u l i ų skerdyklų įstaigų (Chi-
visų šalių darbininkams turi c ' a g o j e i r k i t u r ) a r b a t a s įs_ 
but užtikrintos teisės organi- t a i g a ? . p a v e s t į stiprion vvriau-
zavimosi, turi but visur page- s y b e s p r į ežiuron. Nes yra kai-
rintos darbo sąlygos, turi but b a m a > j o g gyvulių skerdvklų 
įvestas darbininkų a p d r a u s - savininkai suokalbiaują prieš 
mas nelaimėse, ligose ir se- mažesniuosius tuos rųšies biz-
natvėje, turi but visur panai- n į er ius , savo pagamintai nie
kintas vaikų darbas, darbi- s a i n u s t a t ą sau patinkamą kai

ną ir, abelnai imant, labai ne
aiškiai vedą visus reikalus. 

ninkai turi but paliuosuo/i iš 
ir 

ANGLIJA STOVI UŽ 
BOLŠEVIKUS. 

Nuo to, žinoma, nukenčia 
žmonės ir visa šalis, jei nes-

kuomet darbininkus apdraus kaityti kitų šalių, kur iš Ame-
tarptautinis įstatymas/ b r i k o s mėsa pristatoma. 
tuomet veiks socijalistai? Su
prantama, tuomet pasibaigs 
socijalistams visoks biznis. 

SUAREŠTUOTI KELI BOL
ŠEVIKAI UŽ SUO KAL

BIA VIMA. 

Paryžius, sausio 23.—Angli
jos atstovai taikos konferen
cijoje laikosi nuomonės, idant 
taikos konferencijon butų pa
kviesti ir rusų bolševikų atsto
vai, kurie paliudytų apie sto
vį Rusijoje. 

Beveik sutinka su ta nuo
mone ir prezidentas Wilsonas. 
Bet smarkiai tam priešinasi 
Prancūzijos atstovai. 

Geneva, sausio 21.—Lausan-
ne policija suareštavo kelis 
vokiečių ir rusų bolševikus* 
Pas juos atrasta netikri - pas-
portai, su kuriais jie norėjo 
keliauti į Paryžių. 

Lausanne laikraštis rašo, 
jog suareštuotieji yra padare 
suokalbį keliauti Paryžiun ir 
fen pasikėsinti prieš gyvastis 
premjero Clemenceau, prezi
dento Wilsono ir premjero 
Lloyd George. 

Tasai suokalbis buvo pare
miamas vokiečių auksu. 

die Rusijos atstovavimo klau
simas busiąs galutinai išriš
tas. •. 

Yra žinių, jog taikos kon-
Paryžius, sausio 22. — Di- ferencijon nebusią įleisti jo-

džiulių valstybių vyriausioji kie Rusijos atstovai. Apie 
taryba taikos konferencijoje bolševikus negali but nei kal-

RUSIJA NETURĖS ATSTO
VŲ TAIKOS KONFE

RENCIJOJE. 

vakar paskelbė, jog kaip šian-
• M • — 

bos. 

Sužeisti amerikoniški kareiviai Londone. 

pristatoma 
Viršminėtas kongreso ko

mitetas tad dabar tą reikalą 
perkratinėja, tardo, išklausi
nėja mėsos biznio žinovus, liu
dininkus. . % 

Vakar ir užvakar komitetas 
kamantinėjo vieną iš turtin
giausių gyvulių skerdyklų sa
vininkų, J . Ogden Armour. 

Indomios skaitlinės. 
J . Ogden Armour indomiai 

liudijo apie savo vedamą biz
nį. 

Praeitais metais jis savo gy
vulių skerdyklų įstaigose turė
jo apyvartos 861,000,000 do-
lierių, gi 1917 metais mažiau, 
nes tik 575,000,000 dol. 1917 
metais jis turėjo profito (pel
no) kiek daugiau 3 centų nuo 
dolierio. Praeitais metais 2c. 
nuo dolierio. • 

Pasakė jis komitetui, jog 
perniai turėjo 15 milijonų dol. 
gryno pelno. 

Ir iš to pąlno dividendais 
išimta tik 2 milijonu. Likusie
ji 13 milijonų dol. indėta biz-
nin. 

Be šito jis dar pasiskolinęs 
60 milijonų dolierių ir šituos 
indėjęs biznin. 

Praeitais metais jam vienų 
gyvulių pirkimas atsiėjęs 100 
milijonų daugiau už 1917 me
tus, nors ta pati buvus gyvu
lių kokybė ir kiekybė. 

Perniai Armour'as 20 mili-
jonų dol. daugiau kaip 1917 m. 
darbininkams išmokėjęs. 

Jo įstaigose dirbt* apie 60*-
000 darbininkų. 

Užgina užmetinėjimus. 

Liudydamas J . O. Armour 
pasakė, jog jo kompanijoje 
nesama pašalinių dalininkų. 
J is ir jo giminės yra viso biz
nio savininkai. 

Užgynė, kad jo kompanija 
butų inėjusi su kuo nors kitu 
į kokias nors kombinacijas. 

Armour & Co. nesidirbdina 
nuosavių refrigeratorių (vago
nų su šaldytuvais) ir nenori 
tos pramonės monopolizuoti. 

Armour & Co. pelnas mažas,-
nes gaunama nepilnai 2c. nuo 
dol. Kompanija neturi net 
nuosavių vagonų vežioti ga t . 
vijams. • 

Armour & Co. su nieku ne> 
padariusi jokių suokalbių su 
tikslu pakenkti kitoms kom
panijoms tff^kam kitam. 

Anot J. O. Armour liudi-
dijimo, viskas kuoteisingiau-
siai vra vedama. 

w 

Kodėl pabrango mėsa? 

Anot J. O. Armouro viso
kia mėsa pabrango svarbiau
sia todėl, nes pabrango per
kami mėsai galvijai. • • 

1915 metais Armouro kom-* 
panija už gyvų galvijų šimtą 
svarų abelnai mokėdavusi 
$7.10. 1916 metais jau prisiė
ję mokėti $9.60. 1917 metais 
—$15.10, gi 1918 m. — 
$17.45. 

Bet tai ne visa mėsos pa
brangimo priežastis. 

Prie to reikia pridėti dar 
darbo ir visokios medžiagos 
pabrangimą. Tad mėsa per 
tuos kelis metus ir turėjo pa
brangti keleriopai. 

Armour komitetui po iš
klausinėjimų pažymėjo, jog jį* 
toli gražu nesutinkąs, kad jo 
biznis pereitų vyriausybės 
kontrolėm Nes tas butų prie
šingai šalies konstitucijai. 
J is pasakė, kad jei prisieis, 
tai jis visą reikalą perkels net 
augščiausian šalies teisman. 

VOKIETIJOS KARĖS STO 
VYKLA KARALIAU

ČIUJE. 

Ten persikelia ir von Hinden-
burgąs. 

BOMBA APARDĖ NAMUS. 

Zurich, sausio 22.—Čia gau
ta žinių, kad vokiečių vyriau
sioji karės stovykla iš vakarų 
fronto perkeliama Karaliau
čiun. 

Į Karaliaučių persikelia ir 
von Hindenburgas. J i s tvar
kys rytų armijų demobilizaci
ja ir veiks prieš bolševikus. 

Užpraeitą naktį pamesta, 
bomba plyšo po num. 262-
Wallace gat. Apardė namus. 
Nuo baisaus trenksmo dauge
lio aplinkinių namų sutrupėjo 
langų stiklai. 

Po viršminėtu numeriu gy
vena komisavas pirklys Pusa-
tera. J is buvo gavęs grūmo
jančių laiškų. 

PABĖGO 20 KALINIŲ. 

Rock Island*, 111, sausio 22. 
Iš vietos pavieto kalėjimo pa-

PIRKITE KARĖS TAUPY įbėgo 20 kalinių. Keturi iŠ 
MO ŽENKLELIUS (W.S.8.).ijų jau suimta. 

file:///Vilso-


K I f 

\ • 

w 

m 

f f 

• 
t i 

amuiiiifuiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii 

L1THT7 AKTA* DAILY FRIUTD 
Publiahed Daily Except Sundays by 
DRAUGAS PUBIJSHING CO., Inc., 
•SO© W. 4tth St., Ohkago Illinois. 

rURMS OF SUBSGitIPnOHi 
»nt Year , . . . . • • • • • • • • • • • • • »•••" 

Ifontns • • • • • • • • • • #5.00 
• rsday's Edition , . . . . $2.00 
u NEWS-STAN DS 2c A COPY. 
v įvertlsing rates on applieaUon 

« 

VI V KAI'AUK V DIENRAŠTIS 

DRAUGAS" 
kl iena Išskyrų* nedeUlicniu-s. 
fiJNUM£RATOS K A I N A : 

$6.0* 
etų »S00 

.erata mokasi iskalno. Lai-
tosi nuo užsiraSymo dienos 

Naujų Metų. Norint permai-
. . e s ą visada reikia prisiųsti ir 

k ii esąs Pinigai geriausia siu-
rkant k rasoj e ar «xprese 

• Orderi" arba Įdedant pinigus 
r uotą laišką. 

AUGĄS" PUBLISHING C0. 
90 W. 46th St., Chicago, III. 

i 'e lephone McKinley e 114 

M [|l||||||mitf||tttlitlli:illtttH!!IiltllMM 

Katalike Darbas. 
Gilesnio proto žmonės minti

ja, kad šitą baisiąją karę sukū
rė Europjs materijalizinas. 
Visa Europa perdaug brangi
no pinigą, permažai gerbė dva
sios jiegas. Pačios galingiau
sios tautos mirtinai susikovė 
oi \nešpatavimą ant jūrių, o 
tas viešpatavimas buvo reika
lingas, kad pirkliai su pramo
ninkais galėtą sužerti dau
giau aukso į krūvą. Karės su
kūrime daug reiškė dar tauty
bė ir kiti obalsiai, bet daugiau
siai reiškė noras daugiau pel
nyti. 

Karėje reikia daug drąsos 
ir pasišventimo, daug atsižadė
jimo savęs. Materijalizmas sn-
kėlė karę, o katalikystė parū
pino kareivių. J i kitiems tik
slams mokino jaunuomenę at
sižadėti savęs ir drąsiai pasi
švęsti už kitus, bet tų dorybių 
išmokintą jaunuomenę kariau
jančios šalys padarė kareiviais 
neklausdamos, ar Bažnyčia to 
r.oii ar nenori. 

crerai, kad ne visi katalikai 
_*o. Liko daugelis jaunų ka-

.ių sužeistų ir nesužeistų; 

.^eiis liko nekarcivio amžy-
*ą jie dabar veiks ? 
.cijologai jau išrado kata-

^oa uždavinį. Reikia atsta-
išnailintą Europą. Tam 

C oi taip-gi reikės begalo 
• - ; j darbo, neapsakomo pasi-
Jfer. timo. Tik žmonės su kil-
;:.'.. oirdimi ir šviesiu protu ge-
* i nuvalys Europos griuvė-

f^us, jų vietoje pastatys nau-
jįsu triobas ir miestus, užgydys 
Žmonių, ir tautu žaizdas. 

Šitas darbas katalikystei 
daug malonesnis už kareiviavi
mo darbą. Mes, lietuviai-kata-
likai, apsižiūrėkime ką turimo 
tėvynėje. Ją naikino rusai, vo
kiečiai ir bolševikai; kas žin ar 
neužgavo jos smarkiai ir len
kai. Sudegusių triobų turėsi
me begales, ištvirkusių šir
džių ir aptemusių protų rasis 
nemažiau. Kol tos žaizdos už-
gjs, kol nukris jų šašai, kiek 
turėsime vargo ir darbo. Tai
gi vienykimos augštam tikslui. 
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Gražus Sumanymas 
i 

Besirūpindami vokiečių re
voliucija i r bolševikų plūdimu 
į Lietuvą' nei nepas
tebėjome laiškelio iš Mont-
Carmel. Tai rašo jaunu
tis lietuvis, kuriam suskaudė
jo širdelę, kad kun. Staniuky-
nas mirė. 

Kitiems tas žmogus buvo 
kun. Staniukynas i r gana, o 
tam mažam lietuviui iš Mont 
Carmel tai buvo lietuviškų mo
kyklų tėvas. Ne vien Ameriko
je, bet apskritai visame pa
saulyje. Jo verstieji katekiz
mai, jo sustatytieji rankve-
džiai, jo vedamoji mokintojų 
Kongregacija siekia plačiau 
negu Amerika. 

Mažam Mont-Carmelieeiui 
kun. Staniukynas yra mokslo 
nešėjas lietuviams. I r tas ma
žas lietuvis Amerikoje jau su
pranta ir brangina drauge 
kun. Staniukyną ir mokslą. 

Mes didieji stambiai uždir
bame; greitai galėtume pasta
tyti paminklą naudingam vei
kėjui, bet tas paminklas ir tė
vynės ir civilizacijos ir viso 
pasaulio akyse bus brandesnis, 
jei jį pastatys maži vaikučiai: 
bernaičiai ir mergaitės. J ie re
tai gauna centą. Jei kada jį ir 
uždirba, benešiodami dienraš
čius, tai labai brangiai. Bet 
jie sumano pastatyti paminklą 
lietuvių mokslo pravedėjui. 

Nuvargęs ir pailsęs Kristus 
liepė, kad prileistų prie Jo vai
kučius. Jo Širdis jautė natura-
lį kūdikių dvasios sveikimą. Ic 
mums palengvės darbai prisi
artinus prie mųs vaikelių, ku
rių tarpe yra skaisčių protų ir 
širdžių, kaip to mažo Mont-
CarnieHočio. 

" D r a u g a s " šiuomi kreipiasi 
prie visų lietuviškų mokyklų 
Amerikoje, prie visi) mokinių 
jose\ klausdamas: Vaikeliai, k£ 
jųs mintijate apie draugo 
Mont-Carmelio sumanymą? 
Rašykit, nebijokite, Jųs laiš
kams bus vietos. Kokią nuo
mone turite, tokia išreikškite. 

PASAULIO VIENYBE. 
T a j ^ *3«i« 4iteji«o ir tarp i&is t aus laikais augės visos 

Katalikų Bažnyfflai y i a labai giminės garbinti Diavą, ir vi-

Ar ne perbrangi 
švilpynė? 

Didis amerikietis, Benjami
nas Franklinas, buvo septynhj 
metų bernaitis, kada jis gavo 
kruv.-j centų vieną dieną. Nu
bėgęs į žaislų sandelį vaikutis 
atidavė visus centus ir gavo 
užtatai švilpynę. Bet kaip jis 
nuliūdo patyręs, kad už tiek 
centų butų galėjęs gauti ketu
rias švilpynes, arba kitokių 
žaislų. Tada mažas Frankli
nas suprato, kaip reikia būti 
atsargiam. Švilpynė -jam buvo 
nemiela, bet prieš pirksiant ką 
nors, prieš įsitaisysiant kokį 
nors daigtą, jis vis atkartoda
vo sau: "Benjaminai, neper
mokėk už švilpynę". Tą atsi-
mindamas Franklinas išmoko 
taupumo ir tapo didžiu žmo
gum. 

Kitas Amerikos raštininkas 
apsako šitokį atsitikimą. Vie
nas žmogus turėjo nedidelę 
garu varomą valtelę ir važinė
davo povandeniui ir prieš van
denį upe* Bet to laivelio savi
ninkas labai pavydėdavo di
džiam garlaiviui, kad tas besi-
artiudamas prie kranto smar
kiai švilpdavo. Sumintijo jjf 
žmogelis savo laiveliui įtaisyti 
didelę švilpynę. Iš pradžių jis 
labai nudžiugo, kad jo laivelis 
padarė tiek daug balso, kiek 
įr didysis garlaivis. Bet nusi
švilpęs laivelis nebegalėjo to
liau plaukti: visa jo garo jiega 
išbėgdavo per švilpynę. J is tik 
tiek turėjo jiegos, kiek reikėją 
važiuoti nešvilpiant, arba 
švilpti nevažiuojant, 

Daugelis žmonių visas -avo 

žymus skirtumas tame, kad 
Senojo Įstatymo prisilaikan
tieji žydai vieną tiktai savą
ją tautą skaito ir vadina Die
vo išrinktąja. Visos kitos tau
tos žydų akyse yra goim. Tas 
žodis, nors reiškia tautas, bet 
visuomet yra vartojamas vie
toje žodžio "stabmeldžiai". 

Kataliku Bažnyčia mintija 
ir apsieina visai priešingai. J i 
tiki, kad ]Xevui yra malo
nios visos tau l J s i r visos kal
bos. Katalikystė riki, jog V. 
Jėzaus mirtis atnešė pasau
liui laisva. Ta laisvė yra skir
ta visų laikų, visų vietų, vi5 
sų įvairumų, visiems žmo-
uemb. 

Kadangi žydai tikrojo Dievo 
religijos teises tepripažindavo 
tik vienai tautai, o atsiskyrę 
nuo žydų krikščionys tas tei
ses pripažindavo visoms tau
toms, tai antrame šimte metų 
atsirado katalikų vardas. Juo
nį i žmonės vadino krikščionis. 
Tada pasaulyje viešpatavo gre 
kų kalba. Katholike Ekklesia 
grekų kalboje reiškė visatine 
Bažnyčią, arba visų tautų 
Bažnyčią. 

Šv. Povylas daugiau už ki
tus, apaštalus praplatino Kris
taus mokslą. J is taipgi pažy
mėjo teisių lygybę visoms tau
toms. Nėra skirtumo žydo ir 
greko, akyto ir borboso, liuo-
so ir ver«os vyro ir moteries 
(Rom, 10, 12; Col. 3 . 1 1 ; Gal. 
3, 28.) Kadangi vyro ir mote
ries skirtumai yra iš pačios 
prigimties, tai aišku, kad šv. 
Povylas norėjo vien išreikšti, 
jog nėra teisių skirtumo tarp tik tautinė ir vietinė. 
luomų, nei tarp tanių. Faktiš
kas kalbų skirtumas ta rp gre
ko ir žydo pasilieka, kaip pa
silieka skirtumas tarp vyro ir 
moteries. Bet teisės yra vieno
kios visiems. 

Žydams sunku bavo suprasti 
visų tautų teisių sulyginimą, 
nes jie savo tautybę skaitė, 
kaip Nojaus Arką. Kas toje 
arkoje t r a , tas išliks gyvas; 
kas nepateko į arką, tas turi 
žūti. Taip žydai ir tikėjo, kad 
tik jų vienų dusios bus pas 
Dievą, o kad šiaip visų" tautų 
žmonės turės žūti amžinai., , 

Šitas žydų įtikėjimas j jų 
vienų išrinkimą dar stiprinosi 
tuomi, jpg vien tik su žydų 
tauta Dievas padarė sutartį 
pas kalną Sinai. Visos tautos 
garbino stabus, tik vieni žy
dai tepripažino vieną tikrąjį 
Dievą. 

Tečiaus tas žydų pripažini
mas visų teisių sau vieniems 
buvo klaida. Duodamas ypa
tingų pagelbų žydams, Dievas 
neprastojo teisės padėti i r ki
toms tautoms. Dievas da-gi 
buvo pasakęs per pranašą, kad 

jiegas ir turtus suvartoja 
švilpimui, ne darbui. Kas savo 
savaitės uždarbį palieka saloo-
ne arba praperka brangiems 
rūbams, arba praleidžia ki
tiems neprotingiems, tas savo 
darbą pretšmtpia. 

Lietuviai nesenai pradėjo 
gyventi miestuose, kur kiek
vienas žingsnis nešasi pagun
dą, viliojančią uždarbį iš ki-
šenio. Bar nepratę esame ko
voti au tomis pagundomis. 

sos tautos susibėgs į Kris
taus karaliją. 

"Žedw, kurį regėjo Amoso 
sunūs Isajas ant Jodos ir 
Jeruzolimos. I r bus paskuti
nėse tfiei*o»© prirengtas 
Viešpaties namų kalnas ant 
kalnų viršūnės ir iškils 
augšeiau kalvų ir plauks 
prie jo visos tautos ir eis 
daugelis giminių ir šnekės: 
Eime, lipkime į Viešpaties 
kalną į Jokūbo Dievo na
mus, ir jis išmokįs mus savo 
kelių ir vaikščiosime jo ta
kais, nes iš Sijono išeis teisė 
ir Viešpaties žodis iš Jeru
zolimos. I r teis tautas ir 
baus skaitlingas gentis: ir 
sutarpins savo kalavijus į 
noragus ir savo ragotines į 
dalgius: tauta prieš tautą 
nebekels kardo, nei nebus 
daugiau karės lavinimų' (Iš. 
2,1—4). 

Krikščionijai ilgai begy
venant pasirodė visokių atsiti
kimų, Kartais nuo Visatinosios 
Bažnyčios atskildavo didesnė 
a r mažesnė dalis. Tos atskilu
sios dalys dažniausiai patek
davo po įtekme vietinių tau
tinių politinių jiegų. Tos at
skilusios Krikščionių dalys pa
silaikydavo i r tikėjimo surašus 
ir sakramentus, bet jos nebe
būdavo visatinės. Taip atsime-
tusi nuo Visatinės Bažnyčios 
rytinė dalis pradžioje buvo 
tautinė grekų bažnyčia, pas
kui tautinė rusų cerkvė. Taip 
pat ir Anglijai atsimetus nuo 
Katalikystės, Anglijos krikš
čionija nebebuvo visatinė, o 

RELIGIJŲ PRADŽIA IR 
ĮVAIRYBĖ. 

— — 

(Pabaiga bus rytoj.) 

Lietuviškąją mokyklų mo
kiniams. 

Mirus, amžiną. . atilsį, kuni
gui Antanui Staniukynui, mes 
neturėtume jo pamiršti. Turė
tume atsiminti, 'kad tai mirė 
didžiausias mūsų geradarys ir, 
vienas lietuvių kunigų, ku
riam daugiausia rūpėjo jau-
nuomęne. 

J i s įsteigė lietuviškąsias 
parapijines mokyklas ir 9\r. 
Kazimiero Seserų - mokytojų 
Vienuolyną, pastatydamas, 
joms jo paties surankiotomis 
aukomis namus. Daug jisai 
rašė ir darbavosi lietuvių ka
talikų labai. • 

Todėl mes, visi lietuvių vai* 
kai, ypač kurie lankome para
pijines mokyklas, turėtume 
but dėkingi jam, kad per jį 
mes turime progą lavintis mo
kyklose,* kurias taip šauniai 
ir rūpestingai veda Šv. Kazi
miero Seserys. > 

Tąjį savo dėkingumą mes 
parodysime: viena, — melsda
miesi iki savo gyvos galvos už 
jo dūšią, ir antra — sudedami 
reikalingų lėšų pastatydini-
nimui jam paminklo. Man ro
dos, jogei jei susitartume visi 
Amerikos lietuviškųjų moky
klų mokiniai dėti tam tikslui 
po kiek, nors, sakysime, kad 
tik ir po vieną centą (jei kas 
neišsigalėtų daugiau) kas 
savaitę nors per pusę metų, 
tai turėtume suaukoti tiek, 
kad užtektų nors ir-nepuikiau-

pyti uždacbius, dėti juos į 
tam tikras knygeles krasose 
arba pirkti taupymo ženklus 
(savįųgs or trift stamps), pa* 
sidato irNsau naudą, Bes gauna 
pigios paskolos, bet įmdaro 
naudos ir mums, kad iš* 
mokina, uždarbius" 'taupyti* 

CTąsa). 
Kol fetišizmo nuomonė buvo 

madoje, tol jos Salininkai tvir
tindavo, buk iš fetišizmo pasi
dariusi Senojo Egipto religija. 
Joje žmonės garbindavo jautį 
apis. paukštį ybis, kates ir ki-
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dangaus, oro" a r vandenų dva-
sių. 

Nsomonė, l išvedanti religi
jas iš totemizmo rėmėsi klai
dingu tvirtinimu, buk yra 
žmonių, nieko daugiau negarbi 
nančių, kaip totemus. Nuomo
nės, neturinčios pozityvių pri
rodymų ir da-gį išvestos iš 
klaidingų tvirtinimų moksle 
turi sau vietą klaidų surašė. 

Rusijoje gyvenantis.ir ru
siškos išvaizdos pavardę tu tokius gyvulius. Šiandien jau 

žinome, kad galvijų garbini-1 r m t į s vokietis mokslininkas 
raas Egypte įvyko vėliaus mž Radlov, ištyręs pabaikaHo 
įtikėjimą į žmogaus dūšios n#- žmonių religiją tvirtino, kad 
mirtybę į teismą po mirties, Šamanizmas yra visų religijų 
vėliaus už atsiradimą kitų pradžia. 

Taupymas yra kova su tomis 
pagundomis. Amerikos Vai-Į šiam paminklui. Be to, mes 
džia, kviesdama žmones tau- galime pasitikėti, kad ir mu 

sų m gimdytojai, kurie su 
džiaugsmu mato, kaip per, am
žiną . atsilsį, kunigo Antano 
Staniukyno pasidarbavimą 
mes turime kas mus auklėja 
lietuviškai, katalikiškoje dva
sioje, panorės x pfistdęti prie 
mmų: suįąjpOT^ivfĮ^Sm0. 

augštesnių religijos dalių. 
Pačioje Egipto religijoje 

matyt smukimas žemyn, o te-
tišizmas tai to nusniukimo ga
lutinoji pasekmė, įvykusi ne E-
gipte, o į^pietus ir vakarus ujž 
jo. Fetišizme jau nėra augš-
tesniųjų Egipto religijų dalių 
ir pats gyvulių garbini
mas netekęs tos gražios išvaiz
dos, kurią turėjo Egipte pirm 
pusketvirto tūkstančio metų. 

Pasirodžius, kad fetišizmas 
yra religijos sugedimas, o no 
pradžia, fetišizmo nuomonės 
dalininkų skaičius greitai 
ėmė mažėt. Šiandien ją 
gal atkartoja žmonės nepa
sekantieji mokslo, o atsime
nantieji, ką jie girdėjo būdami 
jauni prieš 30 ar 40 metų. 

Pirm dvidešimties metų ma
doje jau buvo tolemn-mo nuo
monė. 

Kaikurios raudonveidžių A-
merikos gyventojų padermės 
vadinasi žalčiais ir tiki, kad 
pirmasis jų padermės tėvas 
buvęs žaltys. Dėlto jie žalčių 
ne tik neužmuša, bet dar vi
saip gerbia ir kartais kariauja 
su svetimomis padermėmis už 
žalčio nugalabijimą. Kitos 
padermės vadinasi vilkais, ir 
taip-pat tikisi esančios vilko 
vaikais, ir taip-gi garbina vil
kus. Yra giminių tikinčių, 
kad įų pirmutinis tėvas buvo 
medis, ar šiaip augmuo. Tas 
nežmoniškas daigtas, kurį rau
donveidžiai skaito savo pir
muoju tėvu ir garbina vadina
si tobem. Iš to ir visa jų reli
gija vadinasi totemionu. 
Kadangi ta religija yra labai 

paika, tai buvo žmonių, sakiu
siu* jog ji turėjo būti pirmu
tinė religija visame pasauly
je. • Bet taip sakiusieji priro
dymų neturėjo nei kokių. Dėl
to vienos priežasties nuomonė, 
išvedanti religijas iš totemiz-
mo, nesiskaito ir negali skai
tytis tarp mokslo prirodytų 
tiesų. 

Negana to, pasirodė, kad nei 
Amerikoje, nei kitur nėra žmo
nių, pripažįstančių vieno tote-
mizmo religiją. Tie patys rau
donveidžiai, kurie vadinasi 
ereliais ir sakosi esą erelio vai
kai, jie daugiau už dabarti
nius erelius ir už savo protėvį 
erelį garbina . Didžiąją Dan
gaus Dvasią ir su ja nei ištolo 
nestato greta savo totemų, 
tikėdami, kad žmonės ir fo-
temai yra valdžioje didžiųjų 

Jakutai , gyvenantieji neto
li Baikalo ežero,Siberijoje, la
bai gerbia šamanus. Tie yra 
žmonės su keistomis ypatybė
mis ir dar kiesčiau apsirengę. 
J ie apsikabinę ja save viso
kiais skambučiais, barškalais, 
virvutėmis, dirželiais ir ki
tais, rankose nešiojasi bubne-
lių ir skambančių geležų. Ja-
kutams norint patirti ši-tą iš 
dievų, šamonas šokinėja, barš
kina ir rėkia, kol netenka jie
gų ir įpuola lyg į nuomarulį. 
Nuomarulyje jis krato rankas 
ir kojas, ant kurių užmautos 
pirštinės su meškų nagais. At
sipeikėjęs jis pasako, ką regė
jęs kitame pasaulyje. Kaikada 
šamanas pasigiria sugavęs 
nabašninko dvasią ir pergabe
nęs ją iš žemesnio požemių 
duogsnio į augštesnįjį. 

KID. ATSAKO!**. 

P. R. Stanislovaioiui, Bing 
namton. Iš Tamistos prisius 
tų rezoliucijų matytis,,kad ap
garsinote karę Tautos Fondui, 
ieškodami priekabių be reika
lo . Jūsų darbais jau džiau
giasi žmonės, pravardžiuojan 
tieji katalikus "kl ier ika la is , \ 
Je i jųs norite sugriauti Jau
tos Fondą, tai darykite tą be 
* 'Draugo ' ' pagelbos. Auko
tojų vardus pagarsinsim tada, 
kada pinigus pasiųsite Tautos 
Fondan. 

, NUfiOV* VAGILIŲ, i 
• 

Užpraeitą naktį ties 411 So. 
Leavitt gat. poliemonas Car-
ney nušovė vagilių, turbūt 
George Hart, kurs mėgino įsi
laužti vienon krautuvėn. 
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GRAŽUMAS BE IŠREIŠ
KIMO. . 

• 

Nors, amžiną atsilsį, kunigas 
Antanas Staniukynas savo 
veikalais yra. pasistatęs sau 
mūsų širdyse kur kas branges
nį paminklą, tečiaus ir tasai 
prastas paminklėlis, kurį mes 
pastatytume ant jo kapo, te
liudytų ateinančioms lietuvių 
kartoms, kad ten ilsisi di
džiausias Amerikos lietuvių 
jaunuomenės geradarys. 

Tai-gi, broliai - mokiniai ir 
seserys - mokinės, aš drūčiai 
pasitikiu, kad šitasai niauo su
manymas joms patiks ir kad 
mes visi knsUnės j į vykinti. 

» 

Albeitas flyinfiioniii 
šy. Krytiatįs' mbkyklos rao-

kin>,-Įft Čan&Įf "Sū

riuose Europoje, Siberijoje ir 
Amerikoje. Taip plačiai pa
sklidęs jis taipgi yra ir labai 
įvairus. Labai daugelis mon
golų šamanistų tiki, buk esą 
du augščiausiu dievu. Gerasis 
vadinasi Tengere ir viešpatau
ja danguje. Dangus turi šešio
lika augštų. J ie visi pilni vi
sokių dvasių. Blogasis dievas 
vadinasi Tung-ak. J is yra po 
žeme ir valdo daugybes blogų 
dvasių. J o karalystė taip-gi 
kaip ir Tengerės padalinta į 
daugelį augštų arba sluogs-
nių vieni žemiau kitų. Visi 
tie sluogsniai ar augštai pilni 
visokių dvasių. 

Imant šitą šamanizmo iš
vaizdą tyrinėti, jame matytis 
trejopų daigtų: 1-o dualizmas-
arba įtikėjimas į du dievu; to-
liaus 2-o animizmas, arba gar
binimas mirusių žmonių ir ki
tokių dvasių. Naujausiais lai
kais animizmo vardu tapo pa
vadintas numirėlių dusių gar
binimas kadangi šamanai tiki 
į dvasias nebuvusias žmonių ku 
nuose, tai tas vardas šamanų 
religijai netiktų, bet mes pa
liekame vardą kaip kiti se-
niaus mus vartojo. 3-o Šama
nizme yra burtų arba magijos. 
v Iš to matyti, kad šamaniz
mas yra iš daugelio įvairių 
dalykų sudėta religija, o tie 
kurie sakė, buk jis yra religi
jų, pradžia mintijo, buk šama
nizmas yra prastutė vienlentė 
religija. Tai-gi jų nuomonė bu
vo išvesta iš klaidingos pa
žiūros. Žuvus tai pažiurai, tu
ri žūti ir iš jos išvestoji nuo
monė, buk šamanizmas yra 
religijų tėvas. Burtai, užiman-
tieji tiek daug vietos šamaniz
me yra ženklas, jog jis yra 
gendanČioji religija, o ne ta, iš 
kurios gali kilti naujos svei
kesnės religijų išvaizdos. 

(Daugiau bus). 

±Mfc 2TOYTIBS PATYS 
PIKTADARIAI. 

Gražumas linijose žmogaus vei
de yra prapuolęs, jeigu žmogus 
neturi geros spalvos, sveikos išziu-
ros. Tas viskas gali būti ganu, 
jeigu turi gerą sveiką kraują ir 
gerą viduriuose virškinimą. 

Norint turėti gerą tyrą kraują 
ir gerus virškinančius vidurius, 
suvalgyk 3—3 saldaines Partola, 
kiekviena naktį prieš einant gulti. 
Tas prašalins iš- tavo veido išbali-
mą ir ta negyvumą kuris tavyje 
randasi. 

Paimk Partola ir užsilaikyk svei-
Šamanizmo yra visur šiau- kas ir geram stovyj visuomet. Tūk

stančiai yra tą vartoję ir žino jo 
gerumą. Partola gavo Auksini 
Medalį ir Diplomas šešiuose Tarp-
tautinėse Ekspozicijose Europoj ir 
yra visur žinomas kaipo "dakta
ras saldaines formoj''. 

Didelė dėžė Partola kainuoja 
vienas dolieris; 6 dėžės tiktai 5 
dolieriai. Visus laiškus ir užsa
kymus siųskite su pinigais tiesiai j 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave. Dept. L. 4. 

# e w Yofk, N . ' Y . 
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F. P. BRADCHUUS į 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W Mouroe, Cor. Clark St. 
Room J07, Tel. Ontra l 220 

. CkflCAGO, ILLINOIS 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Toms dienomis Chieagoje 
nužudyta net trys policijai iš 
seno žinomi piktadariai, kelis 
kartus buvę bausti kalėjimu. 
Tai Charles Stilwell, Jimmy 
Cherin ir Tony de Brousfce. 

Turbūt, jie policijai buvo 
daug ko neleistino "prįkorki-
n ę " apie savo sėbrus.'Tad pa
starieji padarė jiems gaią. 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikc. - Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. 

GEORGI4 VITAK MUSIC §0 
1540 W. 47 Ui St., Chicago, Bl. 
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Jus 
Plauku Slinkimą 

Dermafuga sulaiko plauku 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama jiems i 
reikalinga maistą. - 1 

Deruiatug-a padarys kad JŪ
SŲ plaakal bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jusu gaivoje bus tyra, 
pleiskanos Išnyks ant visados 
ir plaukai neslinka daugiaus! 

tteikalaujant psisiusime jum 
pacta suvts dykai išbandymui 
sampalj. 

Prlsiuskite i<k\ stampomia 

broSki d e 4 u t * tteniafugoa ir 
A * e i L SPEC1ALTIES .c©^ 
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Lietuvai Ame - i * ! 

CLEVELAND OHIO | Antanas Povilionis . . . . 50.00 
Petras Grikšelis 30.00 

Sausio 19 d. Šv. Jurgio Gie- Mot. Karkauskas 25.00 

• ' ' = 

<*» * n* 

SUSAS 

dorių dr-ja buvo surengus la
bai gražų vakara-koncertą, ku
ris atsibuvo White Eagle sve
tainėje. Programas buvo išpil
dytas sekančioje tvarkoje. Vi-
sųpirma kalbėjo p-lė M. Ma-
čiutukė apie giedorių reikalus. 
Kalba jos visiems patiko. Ant
ras kalbėtojas buvo — choro 
mokytojas ir didelis muzikos 
mylėtojas, p. V. Greičius, gra
žiai nupiešdamas ka tai reiškia 
žodis muzika, kokią įtekmę turi 
žmonijoj ir kaip stipri ta įtek
mė yra. Paskui to choro ar-
tistai-megėjai sulošė "Šliubinė 

Iškilmė". Veikalėlis išėjo la
bai gerai, nes visi artistai sa
vo roles gerai atliko. 

Paskui buvo dainos. Neskai
tant himnų, choras sudainavo 
sekančias dainas: "Aš jojau 
per girelę", "Saulelė raudo
na", "Noriu miego", "2alia 
girelė", "Atvažiavo meška", 
"Rytas praįv.uo ir "Pavasa
ris." Dainos li.jo labai pui
kiai ir publika; begfilo patiko. 
Kadangi programas buvo il
gas tai choras, nežiūrint dide
lio rankų plojimo, nekartojo, 
išskiriant *' Atvažiavo meška' \ 
Ant galo, visiems sustojus, at
giedota tautinis himnas ir pro
gramas tuomi pasibaigė. 

Žmonių buvo pilnutė svetai
nė. Tas parodo, kad žmonės 
užjaučia Sv. Jurgio Giedorių 
bažnytinį chorą. Tą pačią dieną 
buvo surengę kitą vakarą, pri
sidengdami to choro vardu, vi
sokie to choro ardytojai, te-
čiau tie labai apsigavo, nes jų 

Ant. Simulevičius 25.00 
Pr. Balčiūnaitė 26.00 
Pranciškus Statkus . . . . 21.00 
Marcelė Povilionis . . . . 15.00 
Petras Lopša 12.00 
Stasys Miksa 12.00 
Petras Bašinskas 11.00 

Po 10 dol. Vladas Zajaus-
kas, Juozas Valskis, Jurgis 
Pavilionis, J. Kližentas, Ad. 
Macijauskas, Z. Šupsa, B. 
Daukšienė, P. Steišiunas, M. 
Monkevičienė, V. Šarauskaitė, 
P. Rimkus, B. Kelpšas, J. 
Rimavičius, J. Adominas, J. 
Tueas, St. Urbienė, J. Simo
naitis, Kl. Liaudinskas, K. 
Bukauskas, D. Kaulavičius, 
M. Dambrauskas, J. Milius, 
M. Samuolis, A. Stanislovai-
tė. Ant. Naudžius $8.00. 

Po 6 dol.: K. Sukis, M. Va-
liukienė, A. Griubliauskaitė. 

Po 5 dol.: J. Mikolainis, K. 
Bukauskas, Aleks. Jokūbaitis,, 
Aug. Kiškunas, Iz. Jocius, J. 
Greičius, St. Augaitis, Petras 
Ambrozaitis, M. Balčiūnas, O. 
Milašauskienė, J. Akramavi-
čia, K. Jasas, M. Jasienė, P. 
Šatkus, P. Matas, J. Jancaus-
kas, A. M. Račkus, B. John-
sonasj O. Martinkienė, J. 
Krenoius, O. Šličkienė, St. 
Pečiulis, J. Junčius, P. Če
kanauskas, O. Kakanauskienė, 
P. Stankus, A. Janušauskaitė, 
A. Ignatavičiutė, J. Šileika, 
D. Naruševičius, J. Spranai-
tis, D. Krušienė, M. Grub-
liauskienė, Ap. Šukienė, K. 
Gasiunas, J. Pauga, A. Laz-
dauskas, J. Valaitis, Ant. Ke-
silauskas, T. Rekašienė, K. 

svetainė buvo pustuštė. Ma- j Petrošius, B. Kazlauskas, J. 
tyt, kad žmonės supranta kas, Dobužinskas, J. Paulauskas, 
kokius vakarus 
tikslui rengia. 

ir kokiam A. Martinkaitė, O. Gulbiniu-
tė, Pr. Zajauskas, St. Šimkai-

Svirplys. tė, A. Kasnauskas, J. Vingilis, 
Pr. Zdankus. 

Po 2 dol.: Br. Andrulaitė, 
Surašąs aukotojų Tautos Fon- A- ^ ega itė-

CICERO ILL 

dan per Laisvės Savaitę. 
Draugijos aukojo: 

Šv. Motinos Dievo Sopu
lingos dr-ja $100.00 

L. Vyčių 14-ta kuopa.. 80.00 
Moterių Są-gos 2 kuopa 70.00 
Dr-ja Saldžiausios Širdies 
, V. Jėzaus 50.00 

Šv. Antano dr-ja 50.00 
Panelės Švenčiausios, po 

priegloba Šv. Juozapo 37.04 
L. R. Katalikų Vienybės 
2-ras skyrius 30.00 
Apaštalystės Maldos dr-

ja 20.00 
Visų Šventų dr-ja . . . . 11.50 
L. R. K. Labdarių Sąjun

gos 3-čia kuopa 10.00 
Dr-ja Lietuvos Kareivių 10.00 
Nekalto Prasidėjimo Pa

nelės Švenčiausios drau
gija 10.00 

Namų Savininkų Sąjun
ga „ 10.00 
Pavieniai: 

Kun. H. J. Vaičiūnas $250.00 
Juoz. Mockus 122.00 
Juozas Paterabas 100.00 
Aleks. Zakaras 100.00 
Petronėlė Preikšiutė . . 75.00 
Petronėlė Česnakai tė . . 75.00 
Aleks. Krencius 50.00 
Nikodemas Mišeikis . . 50.00 
Juozas Mozeris 50.00 
Stasys Tamošaitis 50.00 
Juozas Laurinaitis 50.00 
Ona Valančienė 55.00 
Petras Garbuzas 50.00 
Jonas Brazauskas 50.00 
Bo. Lenartavičius 50.00 
Alena Šiugaitė 52.00 
Petras Perskaudas 50.00 

Julijona Povilaitis 50.00 
Aug. Jakavičiutė 50.00 
Povvlas Vai tai t U 50.00 

Po 1 dol.: D. Jakštienė, Br. 
Drugeika, J. Samuolis, P. Gu
davičių, V. Varanauskas, O. 
Jurgiliutė, E. Šlėgaitė, S. Da-
vidauskas, A. Seresas, O. Rim
kienė, E. Gricaitė, U. Jova-
nauskienė, O. Krencienė, J. 
Rašinskiutė, A. Johnsonienė, 
O. Stakėnienė, K. Kazlauskai
tė, Dr. A, Gurskis, A. Varan
čius 50c ir J. Mikolainis 50c. 

Kurių pavardžių nėra šia
me skaitliuje arba klaidingai 
užrašytos,malonėkite kreipties 
į Tautos Fondo 59-to skyriaus 
valdyba, o ji stengsis patai
syti. 

Visiems aukotojams ir pasi
darbavusiems tariu nuoširdų 
ačių. Tikiuosi, kad neužmir
šite savo vargingos tėvynės ir 
toliaus. 

T. Fondo 59 ak. fin. rast. 

E. VANDERGRIFT. PA. 

Pradėdami Naujus Metus, 
visųpirma privalome padaryti 
atsakaitą iš praėjusių metų. 
Kožnas geras biznierius daro 
atsakaitą, kiek jis turi pelno 
dirbęs per ištisus metus. Ma
tydamas, kad per praėjusius 
metus mažai uždirbo, tai pra
dėdamas naujus metus pasi
švenčia dirbti su didesne e-
nergija ir didesnėmis spėko
mis, kad daugiau pelnytų ne
gu praėjusiais metais. 

Taigi, brangus broliai ir se
sutės, darykime atskaitą ir 
mes iš praėjusių ' metų, ką 
naudingo nuveikėm per išti-

Magdalena Jooaitė . . . . SOjOOfsus 1918 metus del labo savo 
tėvynės. Ar Visi mūsų kolo
nijos lietuviai prisidėjo prie 
iSliuoHavimo savo tėvynės, * 1880 W. 4«ttH8M;., Shieaco, IH. 

Lietuvos? Cia mažas būrelis 
susipratusių jų lietuvių <iąr-
bavosi del labo tėvynės. Nuo 
balandžio mėnesio sutvėrė 
Tautos Fondo 108 skyrių ir 
per visą laiką darbavosi iš vi
sų spėkų. Daugelis buvo to
kių, kurie nuošaliai stovėjo ir 
trukdė bendrą darbą Tautos 
labui. Veikiant tokiose aplin
kybėse sunku ką nors naudin
gesnio nuveikti, nes randasi 
mūsų kolonijoj dar tokių tam
sumėlių, kurie atsižadėjo Tau
tos ir atsižadėjo lietuvystės. 
Mes, lietuviai, privalome nie
ko bendro su tokiais neturėti. 

Taigi, pradėdami naujus 
metus pasišvęskime su dides
ne energija, stengkimės pri
traukti visus savo kolonijos 
lietuvius, kad visi prisidėtų 
prie to prakilnaus darbo ir 
pasižadėtų mokėti duoklę tė
vynės reikalams į Tautos 
Fondą. Stengkimės sužadinti 
kiekvieno širdyse meilę tėvy
nės, idant per šiuos 1919 me
tus surinktume du kartu tiek, 
kiek praėjusiais metais. Reng-
kime prakalbas, vakarus; 
skleiskime ir platinkime ka
talikystę ir apšvietą ir iš sa
vo tarpo prašalinkime ypatiš-
kumus, nesusipratimus; ne
ieškokime garbės, jei mes jos 
neužsipelnėme. Mes nepriva
lome darbuotis del savo gar
bės, mes turim darbuotis už 
laisvą ir neprigulmingą tėvy
nę, Lietuvą, nes mūsų tėvynės 
likimas priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei mes sėdėsim sudė
ję rankas kaip to karvelio nie
kas ne atneš, bet turime visi 
dirbti išvieno. Jug aiškiai 
matome, kaip mūsų kaimynai 
lenkai kėsinasi pavergti mū
sų tėvynę ir uždėti savo jun
gą ant mūsų sprando. Šian
die laikąs yra. Stokime visi 
į kovą ir kovokime už liuo-
sybę savo tėvynės. 

Žengdami J tuos 1929 rae 
tus aiškiai matome, kad pra
ėjusieji metai gali būti pas
kutiniai metai Lietuvos var
gų ir persekiojimų. Duok Die
ve, kad tie Nauji Metai su
traukytų vergijos pančius, 
atimtų tą sunkią naštą nuo 
mūsų pečių, kurią mūsų tau
ta nešė per kelis šimtus metu. 
Taigi tokiame svarbiame mo
mente privalome visi žengti 
prie neprigulmingos mūsų tė
vynės, Lietuvos. 

J K. S. 

Mrs. H. M. Patton, Wavorly, Mo., rašo "Aš sušeriau savo vištoms du boxus" "More 
Eggs" ir sumušiau visa kiaušinių rekordą. Aš gaviau 1,500 kiaušinių nuo 160 vištų į 21 die
na. Jus galite tą nati padaryti. Kiekvienas paukščių augintojas vgali padvigubinti savo 
pebia, padvigubinus dejima kiaušinių. Scientifiškas tonikas tapo išrastas kuris priduoda 
gyvumo paukščiams ir priverčia vištas .visa laika dirbti. Tas tonikas yra vadinamas "More 
Eggs". Duokite savo vištoms už keletą centu daugiaus "More Eggs" o nusistebėsite ir 
džiaugsitės iš rezultatu. Už dolerį Mere Eggs padvigubins jusu šių metų pelną ant kiauši
nių, jeigu nori pamėginti šita tonika tai rašyk paukščių augintojui E. J. Reefer, 3831 Reefer 
Bldg., Kansas City, Mo., jis jums prisius pakeli "More Eggs" Tonikas už $1 (krasa apmo
kama). Bet geriausia pasiųskite $2.25 o gausite specijaliai nuošimtį, o gausite 3 pakelius po 
$1.00, su apmokama krasa. Trijų pakeliu jums užteks ant viso sezono. Teip užsitikrinęs yra 
ponas Reefer iš rezulatatu kad už ji gvarantuoja milijonine dolerių banką, jeigu jums nepa
tiktu jums.pinigai bus sugražinti atgalios, ir pakelis "More Eggs" nieko jums nekainuos. 
Rašyk šiandien ir papraš}*k pono Reefer kad prisiųstu jums dykai "savo knygą apie paukš
čius, žmogus, kuris savo pinigus yra padaręs iš paukščių auginimo. Pasisaugokite imitatorių 
ir imitacijų. 
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"Movė Eggs" padvigubina 
Kiaušinius. 

Aš esu labai užsiganėdinęs su 
"More Eggs" Tonikų. Mano viš
tos daugiau negu padvigubino 
kiaušinius. 

L. D. Nichols, Mendon 111., 
^ _ _ _ _ _ _ _ 
St Vištos Visas Deda. 

iieofer's "More Eggs" Tonika* 
yra puikus. Aš turiu 86 vištas ir 
jos visos deda daugiau kiaušinių. 
Prisiųskite man tuojaus daugiau. 

Kate T. Terry, Dubois, 111. 
"More Eggs" gauna daugiau 

kiauliniu. 
"More Eggs" yra geresnis negu 

kada kad aš esu mačius. A i gau
nu daugiau kiaušinių kuomet viš
tas juomi Šeriu. 

M M . W. M. H U < « , Ale&ia, 111. 

iu apsieiti be More 
Eggs". 

Mes esame* vartoje More Eggs 
per paskutinius du .metus ir nega
lėčiau bo .1o apsieiti. 
Mrs. Amelia A. Fehr.. Eureka, 111. 

Padaugino kiaušinių 75% 
Stebuklingas "More Eggs" To

nikas padaugino kiaušinių produk 
:ija mano vištų 75% J du mėne
sius. 
Heuben H. Eliassen, Nortbfleld, 

Mian. 

"Niekad tiek nepadėjo kaip 
dabar" 

Aš esu .labai užganėdinta iš 
"More Eggs" Toniko. Mano vištos 
niekuomet tiek kiaušinių nededa-
vo kaip dabar. 

W. A. Grontimacher, 
. . Great Bend N. D. 

"Movė Eggs Gedausi a.v V 
Meldžiu man prisiųsti tuojaus 

dauRiau "MoreEg-o. nes jis yra 
goriausias ka esu kuomet mėgi
nus. 
Mrs W. M. Gatės, Payne#vll!e.Minn 

"Suvirs 1,200 Kiaušinių" 
"More Eggs" padarė stebuklus 

del manės. Aš turėjau 29 vištas 
kuomet aš nusipirkau toniko ir 
gaudavau apie penkis ar šešis 
kiaušinius j dieną. Balandžio pir
ma aš turėjau suvirs 1,200 kiau
šiniu. ' Aš niekuomet neturėjau 
tiek. 

E4w. Meker, Pontiac, Mich. 
• . — • • • — . . — — i 

•More Eggs" Veiklumas 
reikalingas. 

Mes randame kad Heefer's 
"More Eggs" Tonikas yra dideles 
svarbos kuomet nori kad vištos 
dėtu daugiau kiaušinių. 

W. O. Emith, oxford, Micm 

"More Eggs" padaro $300 
Aš vartojau More Eggs Tonika 

per Siema, aš turėjau proga par
duoti už $300.00 vertės kiaušinių 
1917. Geras Rekordas. 

Josephine Bevard, Derby, Iowa. 

"Gavo Daug Kiaušinių" 
Aš esu labai užganėdintas su 

Reefers More Eggs Tonikų ir gau
nu nuo vištų daug kiaušinių. 
O. D. Dervuen Jr. Bell City, Iowa. 

ST Kiaušiniai I diena". 
"More Eggs" yra geria usis 

šneka pats už savo. 
šiuomi prisiunčiu penkis ao-

lerius ant kito orderio. Jus vaistas 
yra puikus, jis pats kalba už save. 
Walter Kemary, Yarmouth, Iowa. \ 

"More Eggs" Atlieka Darba 
As esu pripratus vartoti "More 

Eggs" ir randu ji kaipo geriausi. 
Mrs. E. H. Prlns, Palias. S. D. 
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Milijono Doleriu 
Gvarancija 

Tikras Uiginėdlniinas ir ta Pinigai Sugražinami 
. . •^ • • • • • •^• • • • i lP 1 "^ 

National Bank of the Hepublie 

daiktas ka esu kuomet vartojus. 
Kuomet aš pradėjau duoti vištoms 
tuomet jos nieko nedėjo. Dabar aš 
gaunu 17 kiaušinius j diena. 

Bdgar. A. J. Llnniger. 
•hrood, Indiana. 

"More Eggs" Duoda Rezultatu*. 
Kiek laiko atgalios aš nusipir

kau viena dėžutė jusu More Eggs t 
Toniko, mano vištos taip pradėjo ' 
dėti kiaušinius kad aš reikalauju 
kad man daugiau prisiųrluniet. 

ii Jusu 
Fred. W. Huneraosse, 

X*wbern Ioįra. 

BELAISVIŲ SURAŠĄS 
1TOM. 7. 

" i • 

(Pabaiga). 
Vaitekūnas Samparinas, ltkai-

min. sodž., Virbališkių valse., 
Kauno? ar Vilniaus. RU1>.?? 

Valkūnas Antanas. Preibes 
aodž., Pumpėnų valsT*., Kauno 
gub. 

Valadka Aleksandra. Svenčionų 
apsk., Vilniaus gub. 

Zaietila Kostas, Lentupiai, 
Svenčionų apsk.. Vilniaus gub. 

Zalens Kazys, Saločių miestelis, 
Rokiškio valse., Kauno gub. 

Žalaneas Kaąys. Paškeno, Sa
ločių parap7., Šiaulių apsk., Kau
no gub. ,§ 

Žalis Stasys, Kuršėnai Paudėuų 
valšč., Kauno gub. 

Žeima Stepas, Vilnius. 
Žemaitis (Simaitis) ? Jonas, 

Slėpamų' sodž. 
Žemaitis Jurgis, Vaitkunų sodž., 

Alotij valse. Kauno gub. 
Žilinskas Bernardas, ^Davėnga-

lės sodž., Kauno gub. ' 
Žilinskas Lenginis, Sodeikų 

sodž., Ežerėuų apsk., Kauno gub. 
Žilinskas Juoaas, Tra|ų apsk., 

Vilniaus gub. 
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Kas žinote Marijona Smith 
po vyrui FalkausMenė, pasku
tiniais metais gyveno Brook-
lyn, N. Y. Malonėkite pra
nešti j *'Draugo" ofisą ar ji 
gyva ar minu. 

Draugas Publishing Co., 

BT M4Y C0HCERN: 
I hereby gu«rant«« 

that Mr. Itoefer jill carry jut 
hia agr«e«ent • • * • ! » tnis 
bank furtnar agreas to rjturn 
to the oustoaar the totai 
amount of bis remittance, ir 
Hr. Rtofer falls to do as ne 

Garantuojami 
ĮČionais yra jūsų gvarancija, milijoninę dolierių banką duoda savo sa-^ 
iVo žodį už *'More Eggs", kad gausite iš jo rezultatus. Šita banką' 

verta milijono dolierių gvarantuoja jums atiduoti jusų pinigus jeigu jus ne
užsiganėdinsite. Neatidėliokite ilgai. Kiekviena diena kaip lauki, taip tiek 
pralaimėji. 

" " * " °ad«ro Darbininkes iš Tinginiu 'More-
• • • • 

šis tonikas nėra tai maistas, i Jis yra padirbtas Iš tokių elementų, kurie padeda vištoms dėti 
daugiau kiaušinių. Jis yra tikras reguliatorius geras grumuliuotojas, sustiprina muskulus ir 
kaulus. Beveik visi paukščių augintojai pripažįsta Reefer's More Eggs Tonika ir jo reikalauja, j 

" T f > r » s v r n r lmi<r i - l i i n p i r i i u i . i K R a h n i i į l a n i r i a i i I r i a n č i t i i i i n o . i "M«»».<v V I M P C " at\inL-m H a v K o " <Tcxas yra daugiau negu už 
ganėdintas". 

Reefers Hatchery. v 
\ 

agrees Very truly yours, • 

• 
^» 

Ai pradėjau vartoti jusų 
paukščiams vaistą per du me
tus. Aš labai užganėdintas. 

Otto Kaschle 
Su pagarba, 

atlieka darbą". More Kggs 
Analomink, Penna. ^ 

E. J. Reefer. 

Dabar daugiau kiaulinių ne 
gu per* du metus". 

E. J. Reefer. Gallipolis, O. 
Mes aplaikėme orderiu "More 

Eggs" Toniko ir Ji vartojame 
sulyg nurodymo ir gauname la
bai gerus rezultatus, dabar 
gauname daugiau kiaušinių ne- i užsiganėdinus, kad atlieka s 
gu per du metus | d a r b ^ 

Jusų su prielankumu * 
J. R. P. Munroe. Mrs .1. K. P. AV. laort 

Aš pamėginau vartoti jusų 
More Eggs Tonika ir esu labai 

Kuomet Dešimts Tūkstančių Zmonjy Tą Pati Sako Tai Turi Būti Teisybė 
15 vištų — SiO kjaušiaįu. rigubina vaisiu. 

Paradise, Tex. 

E. J. Reefer. i 

Aš pradėjau daugiau duoti au-
vištoms More Eggs Toniko i S ar 
4 savaites skaitlius pastdvigubtno. 

J. C. Koeninger. 

•Mort; Eggs" nepaprastai geras. 
Elwood, Indiana. 

E. J. Reefer. 
Neseniai nusipirkau More Sggs 

Toniko ir uždaviau vtStoms, jis y-
ra. nepaprastai geras ir vištos pra
dėjo dėti, o dabar.gaunu 37 kiau
šinius į dieną. . 

Su pagarba, 
Edgar A. J. Linnįger. 

Užtektinai kiaušinių dabar. 
E. J. Reefer. Armorel, Ark. 

Kuomet aš pradėjau duoti savo 
vištoms More Eggs Toniko per 
tris savaites jos pradėjo dėti dau
giau kiaušinių ir dabar jau užtek
tinai deda, o pirmiau gaudavau 
apie 1 kiaušini iš 100 vištų. Tai
gi neužilginkite šito orderio, bet 
prisiųskite tuojaus daugiau kiau
šinių. T. E;. Tate. 

Aš pradėjau vartoti More Eggs 
Toniko ir per vieną mėnesį Sausio 
mes gavome nuo l."> vištų 110 f 
kiaušinių. 

Mrs C. R. Stoughton, 

Turners Falls, Mass. 
II imi m 

Pasidaugino nuo 2 iki 35 kiaušinių i diena. 
Reefers Hatchery. Derby, Iowa. 

Nuo to laiko kaip aš pradėjau duoti 
savo vištoms 2 savaitės atgalios, o jau da
bar deda 45 kiaušinius J dieną, o pirmiau 
gaudavau ] dieną 2 kiaušinius. 

Dora Phillips. 

Pasidaugino nuo 8 iki 35 kiaušiniu. 
Shady Bend, Kans. 

E. J. Reefer. 
Aš esu labai užsiganėdinęs su More 

Eggs Tonikų . Aš pirmiau gaudavau 8 ar 
9 kiaušinius l dieną, o dabar gaunu 3 tu
zinus i dieną. 

Su pagarba, Wm. Schmidt., 

Gavo kiaušiniu.- per visą žiema. 
Dunlap, Mo. 

Reefers Hatchery. 
Kadangi siunčiu orderi taigi tuora pačiu

čių sykiu noriu ir pagirti jusų vaistą. Jį 
išmėginau ir pasirodo geri rezultatai. Mes, 
kiaušiniu per visą žiemą turime. 

Jusų Roy SoutUers. 

Neatideliokite—Užsisakykite Šiandiena 
Siuskite vien$, dolieiį šiandieni* pilna pakelį "More Eggs" toniko, arba geriausia siuskite $2.25, o gausite extra 
specijalį nuošimtį ant triįu. pakelių. Trijų pakelių užtenka ant viso sezono. Neatidėkite aąt toliau. Užsisakykite 
dabar o jusu vištos darys jums piningus. Atsiminkite kad jus nieko nerizi
kuojate. Milijonine dolerių Banką jums tuojaus sugražins piningus jeigu jus 
neužsiganedisite. Jeigu neužsisakysite More Ęggs dabar tai iškirp tą kuponą 
ir pasiųsk Ponui Beefer kuris tau prisius ABSOLTJTIŠKAI DYKAI, savo 
paukščiu knyga kurioje rasi ištyrimą žmogaus.kuris piningus padare beau
gindamas paukščius. Veik DABAR Nelauk. Prisegk dolerį prie šito kupono. 
Siųsk dabar ir parsitrauk-šita kiaušinių išdįrbeja DABAR, ŠIANDIENA! Jis 
yra pagelbėję* tuktančiuį, pagelbės ir tau. Kuomet laukiate jus, pragaišinate 
piningus kurios galėtumėt gauti už kiaušinius. 

• K. J. Beefer, 
_ 3831 Reefer Buildiuc. 

Kansas City, Mo. 
Otonais rasit $ siųskite ant spe-

* cijalio nuošimčio kainos, su krasa apmo-
• keta pakeliu Mor« 
a Kggs Toniko. Siųskite su Absoliutiška 

• Banko gvarancija, kad sugražinsite pinigus 
™ atgalios jeigu tonikas manęs neužganėdins. 
m 

' Vardas 

3831 Reefer BJdg., 
Karnas City, Mo. 

Adresas 

SVARBI. /Jeigu nenori pamėginti šito 
Banko gvarautuoto toniko, tai nors pa
siųsk &it« kuponą, ° gausi DYKAI paukš
čių knygų. 
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I CHICAGOJE. 

SUAREŠTUOTA "RAUDO 
NŲJŲ KARALIENĖ." 

PANAIKINSIĄ SVETIMAS 
KALBAS. 

!! 

Paimta daug visokiausių 
raštų. 

i 
Užvakar t'ederaliai agentai 

Chicagojo užklupo uauius po 
num. 700 80. Herniitage ave. 
ir ten suareštavo Bosšie Abra-
Hamson, taip]>at žinoma kaipo 
Beallin, tarpe socijalistu va
dinama "raudonųjų karalie
n ė " . Pati Bessie Abrahamson 
sakosi, jog esanti Berlyne nu
žudytos anarehistės Kosa Lu-
x«emburg duktė. 

Su jąja suareštuotas ir in-
dustrijalistų (T. \Y. W.) orga
nizatorius Ilarry Oradsky 
alias Gordon, knis pas ją at
rastas. 

Tuo pačiu'laiku kiti dciek-
tivai užpuolė slaptą industri-
įalistų ofisą po num. 110 So. 
Throop gat. Tenai suareštuo
ta 35 žmonės. 
I 

Vienur ir kitur paimta glė
biai visokių raštų, atsiliepimų, 
laiškų, fotografijų, tarpe ku

prių daugiausia buvo Lieb-
kneehto ir Kosa Luxemburg. 
Visa tai nugabenta Federalin 

j-ofisam kur viskas bus peržiu-
hrcta. 

Šitą federalių agentų už-
| j puolimą pakėlė "raudonųjų 

j karalienės" laiškas, rašyta* 
j industrijalistams kaliniams i 

Leavenworth, Kaus. Laiške 
"kara l ienė" kaliniams rašė. 
jogei .Chicago jo užmezgiamas 
suokalbis su tik>lu juos pa-
linosuoti iš kalėjimo. 

** Raudonųjų karalienė' ir 
lietuviškiems soči jai istams boi 
sevikams yra gerai žinoma. 
Nes jinai ir šitiems duoda pa
tarimų. 

1 

IState Couneil of Defense 
pirmininkas, Sainuel Insull, 
pranešė, kad šita organizacija 
gaminanti sumanymą paduoti 
legislaturai, idant iš, taip va
dinamų, grade scbool 'ių butų 
prašalintas svetimų kalbų mo
kinimas arba tomis kalbomis 
išguldinėjimas reikalingiau
siu mokslo daiktu. Turi but 
mokinama vientik angliškąja 
kalba. 

Sakoma, kad gal tasai su
manymas paliesiąs ir visas 
pradines mokyklas. 

Anot S. Insull, kad jei no
rima žmones suamerikoninti, 
reikią pirmiausia panaikinti 
kalbu Babeli pradinėse mo-
kvklose. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

IŠ NORTH SIDE. 

Draugijos ir Kalėdinis 
Fondas. 

NETEKO $180. 

John A. Helsing, 3900 No, 
Kildare ave., namų statymo 
kontraktorius, pranešė polici
jai, jog Mihvaukee gatveka-
ryj jam iš kišeniaus ištraukta 
jplSO. 

BUS IŠLEISTA 
NAI . 

8 MILIJO 

Ateinanti pavasari prasidė
t a darbai, kokie del karės bu-
vo sulaikyti, prie naujos Un
ion geležinkelio stoties. 

šįmet tiems darbams prie 
>totie> bus išleista 8 milijonai 
dol. 

1 

PALIUOSUOTAS KELTUVO 
OPERATORIUS. 

•Majestic viešbutyj, kai}) ži
noma, aną dieną tarpe keltuvo 
ir sienos sutrinta mergina Ed-
na Taylor iš Elburn 111. 

Koronerio teismas keltuvo 
operatorių Šamą Harris pa-
liuosavo nuo atsakomybės. 

Teismas pasiūlė keltuvus 
aprūpinti apsaugos priemonė-

* mis. 

JAM MYLIMESNĖ RAUDO 
NOJI VĖLIAVA. 

Teisėjo Grahamo teismo 
kambaryj prisiekusiųjų suolo 
teisiamas socijalistu vadas 
Bross Lloyd su keliais savo 
sėbrais už kėlimą betvarkės 

į gatvėje. 
J i s su dviem kitais buvo su-

I areštuotas lapkr. 29, praeitais 
J metais, kuomet važinėdamas 

1 automobiliu dalino plakatus, 
kuriuose žmonės buvo kvie-

• ciami stovėti už 5c. mokesti 
gatvekariams. 

Bross Lloyd teisme pasakė, 
jog jis labjaus gerbiąs raudo
ną vėliavą už šios šalies vė
liavą. 

APSISAUGOKITE RAUPLIŲ 

Sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. Robertson paskelbė 
perspėjimą prieš rauples. 

Užvakar pranešta apie S 
ąaujus rauplėmis susirgimus. 
Apsisaugojimui reikia eiepy-
ties. Ypač reikia ėiepyti vai-

i kus. 
Prie blogo oro mieste padi

dėjo susirgimai ir mirimai 
ano influenzos ir plaučių už
degimo. 

Toks šlapias oras dideliam 
mieste ir sveikiausią žmogų 
gali susirgdinti. 

LENKŲ DIENA. 

Illinois valstijos gubernato
rius Lo\vden paskelbė, kad a-
t einant į sekmadienį, sausio 
2(> d., busianti lenku dienaT 

Tą dieną Varšuvoje, anot 
gubernatoriaus paskelbimo, 
susirinkę lenkų atstovai nus
tatysiu atgimusiai Lenkijai 
pastovia valdžia ii* valdvmosi 
S t- *. • 

forma. 

JINAI TIK "TARNAITĖ". 

Mrs. Ilarry .J. Crane, 7150 
Emerald ave., augštesnin teis
man padavė prašymą persis
kirti su savo vyru. 

Jos vyras nuo 1917 metų 
ją pametęs ir gyvenąs su Miss 
Nora Sullivan po num. 382(> 
Washington boulv. 

Miss Sullivan tuo tarpu sa
kosi, jog jinai Crane namuose 
esanti tik " t a rna i t ė" . 

Crane yra bakterijologistas. 

PONIA JAM DAVĖ PINIGŲ. 

Automobilinių reikalų teis
me pašaukta Mrs. S. M. Paine 
(123 E. Cbestnut gat.) šoferis 
J. Fritz, kurs automobilių per
ilgai laikė vienoj ir toj pačioj 
vietoj vidumiestyj. 

Šoferis atsakė, jogei jam su 
automobiliu liepus stovėti, jo 
ponia. 

"Ta i ar tamstai ponia davė 
5 dol. užsimokėti pabaudą?" 
paklausė teisėjas Steik. 

" T a i p " , atsakė šoferis ir už
simokėjo pabaudą. 

25,000 DOL. ARMĖNAMS. 

Chicago Clearing House aso-
cijacija davė 25,000 dol. armė
nų gelbėjimo fondam 

' 
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GRŪMOJA LIGONINĖMS. 

Komisijonierius Dr. Robert
son grūmoja vienai didelei 
mieste ligoninei atimti leidi
mą, kadangi ligoninės virši
ninkai mėginą išsisukti nuo 
ėiepijimo visų savo nnrsių. 

Kaip kitos Chicagos lietu
vių kolonijos, taip ir mes, 
northsidiečiai, rūpinomės Lie
tuvos laisvės reikalais. Ne
tiktai pavienios ypatos sten
gėsi rinkti aukas Lietuvos iš-
liuosavimui iŠ po svetimo 
jungo, bet tą darė ir musii ka
talikiškos pašelpinės ir idėji
nės draugijos bei organizaci
jų kuopos. • Žemiau padeda
me draugijų vardus ir jų vei
kimą. 

Utarninke,, 31 d. gruodžio, 
1918 m., apie 8 vai. vakare su
sirinko darugijų atstovai, val
dybos ir kolektoriai, kurie rin
ko aukas vaikščiodami po na
mus. 

Pirmiausia prabilo vietinis 
klebonas, kun. F. Kudirka a-
pibrėždamas Lietuvos padėji
mą, momento savrbą ir- reika
lingumą amerikiečių lietuvių 
pasidarbavimo. Kun. Kudir
kai pabaigus kalbėti buvo pa
kviesti draugijų atstovai kal
bėti. Nuo Šv. Mvkolo Ark. N. 2 

* 

kalbėjo Kasparas Repšis, nuo 
šv. Juozapo Apiekuno ir Šv. 
Kazimiero Broliu ir Seserų — 
Mykolas Andruškevieia, nuo 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
— Jonas Kunčiunas, nuo Šv. 
Cecilijos, nebuvo atstovo, tai 
paaiškino M. Mažeika, kolek
torius, Lietuvos Vyčių, 5 kp. 
— Antanas Bacevičių ir L. D. 
S. 20-tos kuopos — Antanas 
Mureika. Visi atstovai kalbė
jo labai gražiai ir baigdami 
savo kalbą klojo ant stalo po 
kelias šimtines ir kiek katras 
buvo atnešęs. 

Dr-ja Šv. Mykolo Arkaniolo 
aukojo iš iždo "$200.00. 
Nariai aukojo: 

Po 10 dol.: J . Jakubauskas, 
M. Paskocimas P. Skodziūs 
(J dolierius. 

Po 5 dol.: P. Vaškunas, J . 
Lekavičius, J . Kelecis, K. Va
leika, J . Butkus, A. Cereške-
vičius, A. Kasimas, A. Pres-
'denis, V. Nausėdas, M. Pris-
i/iontas, J . Daugirdas. 

Po 4 dol.: J . Sloksnaitė, A. 
Sloksnaitis. J . Paskacimas 
$3.00, J . tJuzikauskas $2.50, J . 
Sedis $2.00. 

Po 1 dol.: A. Repšis, K. Uc-
kevičius, J . Bardauskas J . 
Sriubas, J . Martišius, J . Pa
jaujis, A. Rėkus, J . Naujokas, 
J . Pazereckas, J . Brazauskas, 
V. Juozenas, A. Marcinkevi
čius, J . Rucevičius, K. Kul-
bis, J . Tucius, J . Rainevičius, 
J . Navickas, D. Naruševičius, 
K. Šatas, P. Brigmanas, A. 
Pocius, A. Šimkūnas, V. Da-
vidaitis, A. Planciunas, J . Ku
previčius, B. Kizelevičius, A. 
Babicas, A. Daugirdas. 

Nepriklausantieji prie drau
gijos: Z. Petrulis $5.00, Ant. 
Setubis $1.00, St. Daunaravi-
čia $2.00. Viso labo $332.50. 

Dr-ja Šv. Juozapo Apiekuno 
aukojo iš iždo $200.00. 

Nariai aukojo: 
Po 5 dol.*: A. Sapitavičia, A. 

Cereškevičia, A. Preskinis, V. 
Nausėdas, B. Trečiokas, S. 
Valeika, J . Rauskinas, M. Sin-
kevičia. 

Po 3 dol.: K. Repšis, J . Pa
skacimas, J . Guzikauskas 2.50 
dol. 

Po 2 dol.: J . Sedis, P . Ber-
žinskis, P. Vaškunas, M. 
Stungis, V. Čerbulis, J . Nau
jokas, A. Janušauskas, J . Ka-
rašauskas. 

Po 1 dol.: J . Lapinskas, A. 
Repšis, J . Slabakas, M. Rau-
deliunas, A. Planciunas, J . 
Pazereckas, J . Valaitis, J . Šla

jus, A. Kupjis, V. Žilinskas, 
A. Baltakis, J . Martišius, J . 
Kupčiūnas, J . Bardauskas, J . 
Slauta, V. Jonikas, J . Za-
ramskis, J . Gribas, M. Andriš-
kevičia, J . Bajarskas, J . Ze-
kaitis, V. Kaitulisį A. Babi-
cis^L Ramaška, J . Kišimas, J . 
Kazlauskas 50c. 

Nepriklausanti s draugijoj 
Domininkas Rėkus $5.00. Vi 
so labo $295.00. 

(Pabaiga bus rytoj). 

Iš NORTH SIDES. 

Iš metinį) susirinkimo 7 d. 
sausio, 1919 m. 

Lietuvių Giesmininkų Dra
matiškos draugijos, po globa 
Šv. Cecilijos, Šv. Mykolo Ar
kaniolo parapijos bažnytinėj 
svetainėj atsibuvo susirinki
mas. Aptarus draugijos me
tinius reikalus, nutarta suspen 
duoti įstojimo mokesčius ant 
J3 mėnesių iki 30 metų am
žiaus. Kurie nori prigulėti prie 
tos draugijos, galės patapti 
nariais už 1.00 dol., kad pra
lenkti visas North Sidės drau
gijas narių skaitliumi. Linkė
tina visiems prigulėti prie tos 
draugijos. Nelaimei pasitai
kius moka 6.00 dol. pašerpos 
savaitėje. Kviečiame atsilan
kyti ir prisirašyti visus my
linčius uiuoti. 

Viršminėtos draugijos 1919 
m. valdyba susideda iš sekan
čių ypatų: Pirm. — Jonas Na-
vitskas, 1723 N. Lincoln St., 
vice-pirm. — Bronislovas Tre
čiokas, .1510 N. Hoyne Ave., 
nutar. rast. — Adolfas A. Ku
prį s, 1860 N. Hoyne Ave,, fin. 
rast. — Elena Rauskiniutė, 
1654 Wabansia Ave., kontrolis 
rast. — P. Raziulis, 1711 N. 
Ashland Ave., iždin. — Juo
zapas Sluksnaitis, 2033 St. 
Paul Ave. A. A. K. 

-
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SAUSIO 26 
Į STASYS ŠIMKUS 
Į Vargonais duos KONCERTĄ 
= Panelė MARIJONA RAKAUSKAITĖ sudainuos prie vargonų Ue-
5 lėtą. parinktų dainų ir giesmių. 
S Pradžia lygčiai 8:15. Bilietus galima gauti Birutės svetainėje, ir 
S Damijonaičio krautuvėje. 

I Dr, A. R. Blumenthal I . D. 
AKIŲ SPECIJAIASTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso balandos: nuo 9 iŠ ryto Iki 
9 vaL vakare. Nedėliomis 9 Iki 12 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Tardą 4SI7 
Telefonas Boulevard 9487 
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^ v ^ S S ^ VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Foundrv Co. 
Baltimore. Md.. U. S. A. 

iiiHiimiiniuiiimiiiiHiiiniiiiiiiiHiiiiiiii 
Reikalinga sena moteriškė padabo

ti mažą vaiką, naminio darbo nerei
kia dirbti. -Gera vieta atsakančiai 
moteriškei. Atsišaukite tuojaus, 

1334 So. Oakley Ave. 

PaieŠkau savo draugo Petro Tarao-
liuno, paeinana iš Kauno gub.f Pa
nevėžio pav., Vabalninku pai'ap. Pir
miau gyveno Chicagoj, dabar neži-
žinau kur, malonėkite pranešti sekan
čiu adresu: 

Jonas Novakas, 
2022 Canalport Ave.. Chicago, UJ. 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paetns 
IS Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Gedmintatto 
po vyrui Dimsklene 

4«0« S. Wells Str. Chicago, DJ. 

ATONIC 
'GKK'TDLiiSnJSat'-V 9; 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EA.TO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

; • : - - - • - - • 

Phone Boulevard 100 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T.StrikoI 
Valandos: 11 ryta iki S po piet 
7 to 9 vakare. 

Nedėliomis 10 ryto iki 9 po 
pietų. " 

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

Phone Seeley 420 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIU8 

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

Taipgi dides
ne dalį grabų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Telephcnas Drover 4119 

> 

i 

K - • 

Iš TOWN OP 

Stambi auka. 
Nesenai tatinoleikietis lietu

vis, Mykolas Vaieekauskis, su
tiko mane vienoje bankoje ir 
besikalbant apie Lietuvos rei
kalus ištraukė iš kišenės čekį 
ant 100 dol. 50c ' i r duodamas 
sako: "Š ta i šimtinė ir 50e. 
Lietuvos laisvės reikalams. Tė-
mijau dienraštyj ir nemačiau, 
kad darbininkas žmogus iš 
mūsų kolonijos butų paauko
jęs tokią auką. Tokiu būdu 
busiu pralenkęs visus Town 
of Lake'e netik prastus darbi
ninkus, bet ir biznierius ir tur
tuolius. Geistina butų, kad 
Tawn of Lake lietuviai biznie
riai, pamatę, kad paliko pra
lenkti, neapsileistų ir pasisku
bintų su didesne auka Lietuvos 
laisvės reikalams. Aš-gi kaip 
rėmiau, taip ir remsiu auko
mis Lietuvę iki nepaliks lais-

Paieškau savo brolio Petro Moc
kaus, paeina iš Kauno red., Raseinių 
apskr.. Naumescio vals., Makių kai
mo. Jis pats arba kas apie ji žino, 
meldžiu pranešti sekančiu antrasuu ž 
ką busiu dėgingra.. 

Ono Mockajtė-Kapturauskienė, 
1343 Prescott St. Waukegan. 111. 

Pajleškau savo broliy: Vinco ir 
Kazimiero ir sesers Teresės Gėčių. 
Paeina iš Kauno srub., Raseinių pav., 
Naumiesčio parapijos, Palendrių so
džiaus. Keturi metai atgal, sesuo gy- J 
veno Philadelphijoje, Pa., brolių ne
žinau kur jie dabar randasi. Jie pa-
tv.« ir kiti. malonėkite pranešti šiuo 
adresu: 

Adomas Gečas. 
4416 S. Hermitage. Av., Chicago, 111. 

Labai svarbiam reikale pa-
jieškau Tamošiaus Sabaliaus
ko. Gyveno pirma Forest Ci
ty, Pa., o dabar Plymouth, Pa. 
Reikalingas labai man jo ad
resas, reikale Amerikos pilie
tiškų popierų, kurias pame
čiau. Susimildamas p. Saba
liauske atsišauk, arba kiti, ku
rie žinote praneškite man jo 

K-

3457 South YVestern Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

' - • • - - - « 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS . 

• . : _ _ 

: • : -

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
OHTRURGAS 

Ofisą* 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 
Iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis nuo 19 

Iki 11 Išryto. 

įfįmmm » » . 

gerieji draugai. 
• 

John Mudrik, 
3438 Belmont Ave!, 

Chicago, UI. 
— 

EYTRA 
ant pardavimo bučernė ir grocernė 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Atsišaukite sekančiu adresu: 

B. Sadzevicz, 
4 812 So. Elizabeth Ave. 

• » » » » » • 

m 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, iLLnrois 
Telefonae Yarda BOSI. 

Valandos:—8 Iki H iš ryto; 
j 6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

mis nuo i iki 8 vai. vakare. 

Mokvkis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu i trumpa 

Mes turime didjiauslus ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jųs mokysite* 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

Jus esate užkviečtaml aplankyt i Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNIKG SCHOOL 
J. F. Krasnicka. Perdėtinia 

113 K. La Salle gat , prieš City Hali 
Atsišauk i t ant 4 -to augšto 

• * * * * » » ' -^^•a 
D r. G. M. GLASER 

* 

va M 

Padėkojęs gražiai p. Myko
lui Vaicekaiiskiui už toki*) 
stambią auką ir suspaudęs 
draugiškai ranką, persiskirta
me. Jonas Balnis, 

T. F . 39 sk. ižd. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Sausio 19 d.,-Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje buvo 
surengtos ristynės. Pelnas 
buvo skiriamas per Tautos 
Fondą Lietuvos laisvės reika
lams. Apmokėjus visas išlai
das, pinigų liko tiktai 65c, 
kuriuos pridaviau " D r a u g o " 
redakcijai, del persiuntimo 
Tautos^ Fondui. 

Dienraštis "L i e tuva" ap
šmeižė, rašydama, buk jie pa
tys, ristikai, norėjo pasinau
doti* 

Dar bus surengtos* antros 
ristynės 1 d. vasario Liberty 
Hali, Kedžie ir 39 PI. ' Bisis 
Bancevičius su~Joe. Valum. 

J. B. 

ANT PARDAVIMO. 
Pirmos kliasos Arbatos ir Kavos 

Krautuvė. Lietuvių apgyventoj vie
toj. Gera priežastis del -pardavimo. 

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

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams Šmotelius nuo 20c iki 
S5c už porą, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c Iki $1.00 už Bvarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikal ir kitokios 
reikalingos tūlSis už labai žemaa kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

• Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 3404 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DEHTTSTAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHLAND AVEIIJ1 
aeti 47-toa Gatvės. į 

!!lll!llll!lllllllllllllll!lllllI!!IIIIIIIIIIUIil!t 

PRAKTIKUOJA 2« METAI 
Gyvenimas ir ofisas 

8149 So. Morgan St.. Kertė 32 S t 
CHICAGO, ILD. 

Specijalistas 
Moteriškų, l yrišku ir Vaiką 

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. 

, 

t 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS ' 
IR . 

• CHIRURGAS 
SS 15 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, IDIi. 

JOSEPH G. WOLON 
Lietuvis Advokatas • 

_ 29 SO. LA SALLE STREET ;: 

S"" Gyvenimo TeL Humboldt 97 2 
« Vakarais 2911 W. 22nd Street g 
- Tel. Rockwell C999 S 
S CHICAGO, ILL. 5 
HllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIIIIItt) 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirorgaa, 

AkoBerls 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; 4—9 
vakare. .Tel . Canal «4367 

•5? 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teisto 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHTNGTO* STREET 
Kambaris «oo 

Tel. Central 547 S 
Ofisas ant Bridgeporto 

S208 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. 33rd S t 
Tel. Yards 4681 

II 

M 
# n » i i ^ i . ^ i ^ ^ o t j ^ ^ - > n • • • •• 

DR. M. HERZMAN 
I i RUSUOS 1 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1926 W. 
18th St., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 So. Halsted 
Street 

VALANDOS: 8—9 ryto t iktai < 

• 

^ 

• o* 
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United States Food Administration License No. 90901 

Dr. LEONARD C. BORLAND 
Gydytojas ir Chirurgas 

209 SO. STATE STR. 
, Kampas Adams gatvės. -
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčlomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 18 ryto. 

llllllllllllilIlIlIlIHIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Reaid. 93S So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas; 3354 So. Halsted S t , Chicago 
' Telefonas Drover 9498 

VALANDOS: 10—11 lyto 2—9 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

IIIIHIIIilIlUUIUttIlHlltItUHIlIlimillllllU 

BANK 
tesimų 

krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 8 5 c 
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COFFEE 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

69c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COOOA 

Geriausia Bankes 
sulyginėtu M m 
bcnLkokla, 1 flp 
H svaro »T"M 55 

v 
• 

ii 
T 
D 
k 
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Geriausias Storage Sviestas, svaras u i S 7 e 
WEST STJDB 

1944 W.Chloago av. 
1873 Mllwaukee aT 

. (M54 Milwankee av. 
1045 MUwamkee av 
MIS W. North av. 

18S6 Blne Islaad av 
1917 S. Halsted st. 
1SSS 8. Halsted st. 
181SW.19thst . 
ŠIOS W. 29nd sC 

1510 WAtadl0oa st. NORTH 8TO9I 
400 W JMvisioa s t SOUTH SIDE 

SOSSWesith«orth a 
9437 S. Halsted st. 
4799 S. Ashlaad av. 

720 W. Nortia ar. 
2«40 Onoote a v. 
MIS N. Clark st. 

pi 
ei 
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