
• • « « . ; 

I 

t 

-

\ 

•m I 

• 

S**5 
LJHĄįf 

r 1919 
S 

-?-t r ?: 

DRAUGAS 
M M AlflAM DAILY FREEVB ' 

robltehed Daily £xccpt Sandara fcy 
DRAUGAS PVBIJSHTBTG OO., ln»., 
1SOO W. 46tn 6t., Chicftįfo, Illinota. 
Pkone: McElnley 6114. EstabL 1»08 
One Year $5.00 
8tz Monthfl $3.00 
Thursday's Edition $2.00 

K — 

-

r-***,* 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

t*'-*!**** t*-*-:' » f 
FIRST EDITION 

PIRMOJI LAIDA 
s-

Published and dtstrilmtod under penai* <Wo. 4M)» »uthorized by the Act of October «, l t t t , on flle M the Post Office of Chlcago, Illinois. By the orde* of tbe President, / *, Burleson, Portmaster GeneraL 

KAINĄ O CENTAI 
D D i r . P M r C M T c PRICE CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, VASARIO, (PEB.) 24 D., 1919 M. 
KKTERED AS SECOND-CLAS8 MATTER MAROH 81, l fM, AT C11ICAGO, ILLINOIS CNDER THE ACT OF MAROH *, I87t. 

' . » • « ! 

METAI-VOL. IV. No, 46 

Budapešte pakilo 

res ministeris ir kiti 
Paderewskis gieda senąją gie

smę del Vilniaus 
ŽUVO PREMJERAS, KA-; PADEREWSKIS REIKA-

RĖS MINISTERIS IR j LAUJA DIDELĖS AR-
ATSTOVAS. i MIJOS. 

SUSEKTAS RADIKALŲ 
SUOKALBIS CHI-

CAGOJE. 

Kiti trys pavojingai sužeisti. Savinasi jis ir Lietuvos sosti-
nę Vilnių. 

Londonas, vas. 22. — Bava- • 
rijos sostinėje Muniche vakari Varšava, vas. 22. — Lenkt) 
pašauta premjeras Kurt Kis- ^usirmkinms (seimas) pripa-
ner, karės minisleris Rosshnp-j *įno gen. Pikudskį, kaipo vy 
ter, vidujiniu reikalu ministe-
ris Auer, vienas seimo atsto
vas ir Įeitu du šalies valdinin
ku. 

Mirė nuo pašovimo premje
ras, karės ministeris ir atsto
vas Osel. Kiti pašautieji ko 
voja su mirtimi. 

Kol-kas negalima tikrai pa-
tirti, ar tai bus monarchistn 
suokalbis, ar gal nepavykęs 
bolševiku sukilimas. 

Ahelnai tečiau spėjama, jog 
tai bus pasekmė nepavykusio 

bolševiku Bava rijo 
Kuomet jiem> 
vyko sukelti revoliuciją, jie 
pradėjo palabinti šalies vai 
din inkus. 

Pirmiausia nušauta premjeras. 

Premjeras Eisner nušautas 
gatvėje, kuomet jis iš užsieniu 
reikalu ministerio ofiso ėjo 
pirmojon steigiamojo susirin
kimo sesijon, anot pranešimo 
iš Munieho. 

Jį nušovė leitenantas grafas 
Areo Valley. Paleido jis i\\\ 
šūviu iš užpakalio i premjerą 
ir abudu pataikė galvon. 

Leitenantą tuojaus nutvėrė 
sargyba ir mirtinai apmušė, 
taip kad jis mirštąs. 

Šita žmogžudystė mieste pa
darė dideli sujudimą. 

Šaudymai susirinkime. 

Kiek palaukus atidaryta 
steigiamojo susirinkimo sesi
ja. Vidujiniu reikalu ministe-
ris AIKM- susirinkusiems atsto
vams ir publikai pranešė a-
pie premjero nužudymą. 

Staiga iš publikos nuo ga
lerijos pasigirdo šūviai. Tuo
jaus krito negyvas Auer. Ki
ta kulipka paguldė atstovą 0-
sel. Be to sužeista dar du val
dininku. 

.Šaudymo metu pakilo baisi 
pasiauba. Susirinkimas per
traukta. Pašaukta karinome-
ne. 

Bet nepešose nieko nemini
ma, kas tie žmogžudžiai ir ar 
jie suimti. 

Kas buvo Eisner. 

riausia lenku armijos vada Ii-
gi tol, kol bus apdirbta Len
kijai konstitueijinė valdymo 
forma. 

Premjeras Padere\vski pra
nešė seimui, jog šalyje stovis 
reikalaująs, idant seimas iš
reikštu pasitikėjimą kabine
tu. 

Kalbėdamas jis pareikalavo] 
Lenkijai skaitlingos armijos, 
kad pasekmingai kovoti prieš 
holševikizmą. 

Padere\vskis pažymėjo, jog 
ukihmo. j ]t*iiksii neturėtu pamiršti, kad 

m*pa-Į Lenkijai priklauso ne tik 

Teisdarystės departamento 
biuro Ohieagoje viršininkas 
Philip J . Barry vakar prane
šė, jog ėionai federaliai agen
tai susekė tarp darbininku 
nnistu platinamus atsiliepi
mus, idant jie prisijungtu prie 
industrijalistų (I. W. W.) ir 
bolševiku ir bendrai su šitais 
pakeltu ginkluotą revoliuciją. 

Be to susekta pienai anar
chistinei revoliucijai Ohrca-
goję, tokiai, kokia andai bu
vo mėginama sukelti mieste 
Seattle, Washingtono valsti
joj. 

Radikalu veikimas Chicago-
je pasmarkėjo tuojaus po nu
baudimo kalėjimu socijalisto 
Bergerio iš Milwaukee ir jo 
keturių draugą. 

Bergeris kalbėjo apie re
voliuciją. 

Prieš pat nuteisimą kalėji-
mau,Bergerini ir jo keturiems 
draugams teisme buvo leista 
pakalbėti, išreikšti savo nuo
monę, kuomet teisėjas neleido 
jiems atnaujinti bylos. 

Bergeris kalbėdamas tarp 
kitko pažymėjo, jogei " y r a 
neišvengtina ir turės įvykti 

BOLŠEVIKŲ REVOLIUCIJA 
BUDAPEŠTE. 

•I 

PARYŽIUS; vas. 24.—Aną 
dieną Budapešte. Utrarijos 
sostinėje, komunistai bolševi
kai sukėlė revoliuciją, anot 
pranešimo iš Zuricho. 

Revoliucija vedama vokiečių 
ir rusų agitatorių. 

Sukilėliai šturmavo laik
raščio Nepzava ofisus. Pas
kui užėmė telegrafų ofisą ir 
geležinkelio stotį. 

Laikinas Ungarijos prvaje-
ras, grafas Karolyi tuojau* 
sušaukė posėdin ministerių 
kabinetą. 

Ministeriai turėjo ilgą po
sėdį. Pagaliaus mieste paskel 
bta- karės stovis'. 

Kiek palaukus geležinkelio 
stotis buvo atimta. 

ŽYMUS ANGLIJOS VYRIAU 
SYBĖS NUSILEIDI

MAS DARBININ
KAMS. 

, 

• 

Darbininkai bus prileisti prie 
tvarkymo dirbtuvių. -

Lenkai gaminasi Konstituciją. 

BAISIOS RIAUŠĖS 
MUNICHE. 

•f 

BERLYNAS, vas. 24.—Vei-
kiai po papildytų žmogžudys
čių Bavarijos sostinėje Muni-
che prasidėjo baisios riaušės. 
Suplaukė į vidumiesti dauge
lis darbininkų iš priemiesčių. 

Pranešama, jog mieste pra
sidėjusi tikra oivilė karė. Im
ta plėšti krautuvės.. Vietomis 

Teschen ( ?), bet ir tokie mies-
I tai, kaip Vilnius. 

Lietuviams su rutenaiš 
i 

(baltarusiais), anot Padere\vs-
kio, bus leista auklėti savo 
kalbą, papročius ir turėti nuo-
savras mokvklas. 

SUSEKTA SUOKALBIS NU
ŽUDYTI MŪSŲ PRE

ZIDENTĄ. 

Lausanne, vas. 22. — Čionai 
ir Oenevoj suareštuota kelio
lika bolševikų, padariusių 
suokalbį nužudyti vyriausias 
taikos- konferencijos galvas 
Paryžiuje. 

Tie suokalbininkai buvo nu
samdė ir Emile Cottin, kurs 
pašovė Prancūzijos premjerą. 

Be kitu suokalbininkai bu
vo manę nužudyti ir preziden
tą AVijsoną. 

šveicarijos-Prancuzijos pa-
rubežiu sustiprinta sargyba. 

Kaip kitur, taip ir Bavari
joje po karaliaus prašąlinimo 
socijalistai pagrobė šalies val
džią. Socijalistams vadovavo 
taigi nužudyti Eisner. J is 
pasiskelbė premjeru, apsista
tę socijalistais ministeriais ir 
valdė šalį. 

Bolševikai kelis kartus mė
gino jo valdžią nuversti. Bet 
tas vis jiems nepavykdavo. 

Taippat gali but ir monar-
Kisner buvo soeijalistas ra-[ehistų suokalbis. Bet kol-kas 

dikalas, bet jis su bolševikais tikrai nežindma. 
atvirai nesusidėjo. Tad tar-į 
pe bolševikų jis pasigamino PIRKITE KARĖS TAUPY-
daugelį priešininkų. |M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Suareštuota daugelis bolševi
kų suokalbininkų. 

revoliucija prieš kapitalizmą j Pasigirdo šaudymai.' 
Suv. Valstijose, Praneuzijoje T u o naudojasi bolševikai. 
ir Anglijoje". Jie pirmiausia paskelbė gene-

Taipgi jis pasakė, jog šita! r a l i darbininkų streiką. 
karė buvo kapitalistų ir šian
die kapitalistai daro taiką. 

Pagyrė jis vokiečių soeija-
listus, kurie pasekmingai pra-
vedę revoliuciją. 

Kaip matosi, Bergerio kal
ba nebuvo tuščia. Nes vakar 
federaliai agentai patyrė, jog 
radikalai tikrai jau pienuoja 
kokį tai ginkluotą sukilimą. 

Kurstomi darbininkai. 

Platinami bolševikiški atsi
liepimai geriausia paliudija 
radikalų sumanymus. 

Atsiliepimuose raginami 
darbininkai tuojaus sukilti ir 
panikinti tą "vergi ją" kokią 
jie dabar velką, būdami ka
pitalistų junge. 

Sakoma, darbininkai ne su 
balotais galį pasiliuosuoti, bet 
ginkluotu sukilimu. Tad aiš
kiai kurstoma prie revolinci-

Teisdarystės departamento 
biuro viršininkas pilnai pasi
tiki, jog unistai darbininkai 
neklausys tą kurstymų. Uni

tai darbininkai turi savas or
ganizacijas, savus vadus. Tad 
tik anų nurodymų klauso. Bet 
neklausvs bolševikišku kurs-
tymų. 

Viršininkas pasitiki, kari u-
nistai darbininkai visuomet 
prisidės prie vyriausybės pa
stangų panaikinti visokią apsi 
reiškiančią anarchiją. 

Nubaustieji turi tylėti. 

Teismo nubausti kalėjimu visi 
penki socijalistų vadai paliuo-
suoti po paranka apeliaiijos 
metu. Jsakyta jiems visas lai
kas turėti uždarytas burnas. 
Nes kitaip jų paranka bus pa
naikinta ir jie atsidurs kalė
jimam 

Vyriausybės agentai juos 
visur sekioja. Podraug ieško 
atsiliepimų autorių ir suokal
bininkų prieš gyvuojančią ša
lyje tvarką. 

Londonas, vas. 23.—Vyriau-
sybės atstovai turi konferen
ciją su įvairių darbo šakų 
darbininku atstovais. Darbo 
ministeris, Sir Robert Ste-
venson Jlorne, pranešė, jog 
vyriausybė sutinka leisti dar-
bininkams prisidėti prie tvar-
kvmo ir valdymo įvairiu vai-
džios darbo įstaigų. 

Tai bus įvesta, taip vadi
nama, \Vhitely sistema, ku
riai darbininkai senai prie-
lankiavo. «• 
Jei taip, tai didelis darbinin

kų laimėjimas Anglijoje. 
Be to, Anglijos anglekasyk-

lų savininkų asoeijaeija nus-
prendžinsi suorganizuoti iš 
kasvklu darbininku ir savi-
ninku • taryba* atskiriuose 
d i strik tuose. 

Tos darbininku ir darbda-
viu tan'bos nustatvtu darbi-
n inkams užmokestį ir vestų 
visus kitus kasyklų reikalus. 

Dar nežinomos baiiiavi^co pa
sekmės. 

Anglekasin l»alsavimo strei
ko reikale pasekmės dar ne
žinomos. 

Bet abelnai spėjama, jog di
džiuma darbininkų stos už 
streiką. 

Vyriausybė deda visas ^pa
stangas sulaikyti tą grūmo
jantį šaliai streiką. Tuo tiks
lu sušaukiama anglekasių at
stovų konferencija. 

i 
KAMPANIJA PRIEŠ RAU-
. DONŲJŲ TERORĄ. 

Bus pravestas visuotinas 
mokslas. 

Varšava, vas. 23.—Lenkijos 
steigiamasis susirinkimas 
šiandie daugiausia laiko paš
venčia konstitucijos gamini
mui. Konstitucija bus pamatas 
visiems naujos lenkų respubli
kos įstatymams. Tas pamatas 
yra didžiai svarbus ir todėl 
tam tikslui pašvenčiama daug 
laiko. Viskas visapusiai ap
galvojama, aptariama. 

Lenkų susirinkime didžiu
ma atstovų yra nacijonalistai. 
Prie šitų priklauso ir valstie
čių partija. Socijalistų ir žy
dų yra mažai. Socijalistai lai
kosi išvien. Bet žydai pasida
linę į kelias grupes po kelis 
atstovus. Nes tarpe žydų atsto
vu vra konservatistu, libera-
lų, progresistų ir kitokių pa
žiūrų. 

Bet jie visi stovi už laimin
gą lenkų respublikos ateitį. 
Kuone visi atstovai sutinka 
su tuo, jogei Lenkuose kaip 
krikščionys, taip žydai turi 
turėti lygias pilietybės teises. 

Neturės but privilegijų. 

onas, vas. 24.— Angli
joje policija areštuoja indus
trijai istus agitatorius, tarpe 
kurių yra ir amerikonų, ir 
kuoveikians deportuoja. 

Kaip Anglijoj, taip Prancū
zijoje ir kitose dalyse prasi
dėjo smarki kampanija, kad 
panakinti visus raudonuosius, 
katrie platina terorą. 

Didžiuma atstovų absoliu
čiai priešinasi pripažinti bent 
kokias speeijales privilegijas 
žmonių luomui, grnj>ei ar kaiti 
kitam. Jie stovi už panaikini
mą visokių bajoriškų titulų, 
išėmus mokslo laipsniais už
tarnautus. 

\ isi atstovai stovi už L";i, 
kad bežemiai kuoveikians bu
tų aprūpinti apdirbamąja že
me. Kiekvienam žemės turi] 
but duota tiek, kad su šeimy
na galėtų pilnai prasimaitin
ti ir pragyventi be jokios pa
šalinės pagelbos. 

Tad manoma, jog bežemiams 
bus padalinti dideliausi že
mės plotai, kuriu Lenkuose 
yra. 

Bus priverstinas visuotinas 
mokslas. 

Šalies konstitucijoje bus 
padėta, kad moterys bus ly-i 
gios vyrams kaip politikoje; j 
taip ir visose industrijos at
mainose. 

Specijalis apsaugojimas* T>us 
pažymėtas namams, šeimy
noms ir moterystės ryšiams. 

Bus pravestas visuotinas 
priverstinas mokslas visiems 
vaikams. Atstovai tvirtina, 
kad butų Įvesta knogeriausia! 
mokslo sistema, kad Lenkija 
neturėtų bemokslių žmonių. 

Bažnyčios klausimas. 
Bažnyčios klausime yra dvi; 

nuoraoni. Sulig vienos, kata
likų bažnyčia turi but valsti
jos bažnyčia. Sulig kitos — 
reiktų atskirti bažnyčią nuo 
valstybės. 

Bet, matyt, ims viršų pirmo
ji nuomonė. Nepalyginamoji 
Lenkijos gyventojų didžiuma 
vra katalikai. Tik menka da-
lis vra kitatikiu. 

Katalikvstė Lenkuose vra, 
senai įsigyvenusi. Tad atida
linamas- bažnvčios nuo valstv-
bės didžiai atsilieptų į visą 
šalies stovį. Liaudyje paliktu 
amžinas nepasitenkinimas. 

Tai labai gerai žino lenkai 
veikėjai ir jie pasidarbuos, 
kad valstvbės su bai-
nyčia bendrumą dar labjaus 
sustiprinti. 
Kitiems tikėjimams bus laisvė 

Bet nežiūrint to, konstitu
cijoje bus užtikrinta pilna'* 
laisvė kitiems tikėjimams. I 
Nebus jokių suvaržymų nei 
mažiausioms tikybinėms gru
pėms. 

Suprantama, protestantai 
darbuojasi už atidalinimą ka
talikų bažnyčios nuo valsty
bės. Bet tas, tikima, nepavy
ks padaryti jau kadi r del to, 
kad Kataliku Bažnvčia labai 
daug gera atlikusi lenkų tau
tai. 

UŽMUŠTA 700 BOLŠEVIKŲ. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
2V!0 ŽENKLELIUI ( W . S S ) . 

Copęnhagen, vas. 22. — Iš 
Berlyno pranešama, jog Ruhr 
distrikte susirėmimą metu j -
vairiose vietose užmuštu 700 
vokiečiu bolševiku. 

Naujos dormitorijos sostinėje Washingtone. Tie bustai paskirti 
mjegruimiams ir pasilsio vietoms. 

moterių darbininkių 

ANGLIJA NEREIKALAUJA 
AMERIKOS " SAU
SŲ JŲ" AGITATO

RIŲ. 

Vyriausybė daugeliui neduoda 
pasportų. 

Washington, vas. 22.—Kuo
met Suv. Valstijose laimingai 
pravesta svaigalų prohibicija, 
daugelis prohibieijos agitato
rių mėgino iškeliauti į užsie
nius, ypač } Britanijos domi-
riijas ir tenai pavaryti agita
cijas prieš svaigalus. 

Kai kurie, be to, norėjo ke
liauti Paryžiun ir ten taikos 
konferencijos atstovų tarpe 
padaryti intaką, kad svaiga
lų prohibicija padaryti tarp
tautiniu klausimu. 

.Visi jie tad kreipėsi. vals
tybės departamentan gauti 
pasportus savo kelionei. 

Neduoda pasportų. 

Bet valstybės departamenv 
te jiems aiškiai pasakyta, jog 
pasportų negalėsią gauti, nes 
Anglija nepageidaujanti savo 
kraštuose matyti amerikoniš
kus prohibicijonistus agitato
rius. 

Anglija yra pranešusi vie-

tos valstybės departamentui, 
kad proliibicijonistai iš Ame
rikos visai nei nepasirodytų 
nei Anglijoj, nei jos domini
jose. : 

Oi taikos konferencija nei 
nemarib užsiimti svaigalų-pro
hibieijos reikalais. Sako, tai 
atskiriu šalių ir tautų klau
simas. 

VAIKAI APKRAUSTĖ BU-
VUSIO PINIGYNO SEK

RETORIAUS NAMUS. 

Baltimore, Md., vas. 21.—Po
licija suareštavo tris vaikus, 
kurie apiplėšė buvusio pinigy-
no sekretoriaus McAdoo ir ki
tus namus Montejey kolionijo-
je-

Sulig vaikų nurodymo poli
cija surado visus paimtus iš 
namų daiktus. 

DU ŠOFERIU PADUOTU 
TEISMAN. 

Grand jury padavė krimi
naliu teisman du "taKieab'* 
šoferiu Abraham Schwartz ir 
Louis Frankel už suvažinėji
mą Žmonių. 
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BTttVIV RATALIKV DIENRAŠTIS 

janiškos Rusijos ofidoz, K a r & i o l o Gibbonso Jubilejus. "Pravda" ir "Izvestija", tai 
šiame atvėjuje pilnai galima 
jomis pasitikėti. 

Nuo sausio 1918 metų iki gerbiamas ir visiems apšvies-
lapkriclo tų pačių metų bolše-j t i e i»s amerikiečiams žinomas 
vikai paėmė į savo kontrolę asmuo. Tai kardinolas Joku-
513 fabrikų ir įvorių kitokių.Pa« Gibbonsas. 

Amerikpįe yra vienas visų Į žmonių. Pasitaikė porai pro
testantų parapijų priimti ka
talikų Bažnyčios mokslą. 

Vyskupas Gibbonsas laimin-

<t DRAUGAS" 
kasdieną tiakyrus nedėhlienius. 

PRENUMERATOS ILUNA: 
^ ^ ^ *».oo 
f ise i Metų S8.00 

Prenumerata mokaai iikalno. Lai
tą skaitosi nuo utairasymo dienos ne 

ho Naujų Metų. Norlat permainyti 
JBrese rlsada reikia prisiųsti ir senas 
l lresas. Piniarai geriausia siųsti išper-
l u u k rasoj e ar exprese "Money Order" 

•ba įdedant pinigus į registruotą 
Mką. 

IRAUGAS" PUBLISHING CO. 
W. 46th St., Chicago, III. 

Telefoaas McKlnley 0114 
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•ugene Clemenceau 
Pirmojo Prancūzų respubli-
>s ministro vardas yra Eu-
mijus, o pavardę lietuviškai 
jikėtų tarti Klemanso, priker-

it baisa prie paskutinės rai-
?s. 
Jis gimė 28 rugsėjo, 1841 m., 
lel jis buvo pabaigęs 74 me-

18 ir 3 mėnesius, kada tapo 
išautas 18 vasario, 1919 m. 
Jo žaizda nepavojinga, bet 
i i i pavojinga jo senatvė, 
ors laikraščiai skelbia jo iš-
jimo viltį, tai bet-gi nereik 
rdaug^ džiaugtis tąja viltim, 

aug jaunesnis už Clemence-
buvo Busijos ministrų pir-
inkas Petras Stolypinas. 

apie aną laikraščiai rašė, 
išgis, bet neišgijo. 

Jeigu Clemenceau mirtų, 
rancuzijoje atsirastų tos pa

bos rųšies ir tų pačių pažiu-
Jų žmonių jo vietą užimti. Bet 
inkai labai jo gailėtųsi. Šian-
ien Prancūzijos politika eina 
inkų vieškeliu. Tam yra po
liškų priežasčhj, bet jas su-

Įtiprina ir asmeniniai Prancu-
Įįjos premjero žvilgsniai. 

Kada jis dar buvo jaunas ir 
liberalizmo obalsius ištikrųjų 
ikėjo, tai jis nekentė Rusijos 
ž jos autokratiją. Carui A-
sksandrui Antrajam apsilan

kius Paryžiuje į dešimts maž-
aug metų po lenkmečiui, Cle-

faenceau, iš tarpo kitų Pary-
iaus Tarybos narių, suriKo 
alsiai carui girdint "Vive la 
ologne", ty. "Lai gyvuoja 

ja". Tą savo obalsį vy-
Clemenceau ir šiandien. 

Šiandien jis jau nebejaunas, 
Laujai patirtos kitų tautų ne
laimės nesukelia jame kilnių 
ausmų, dėlto lenkams, užgrie-

učiams Lietuvą, jis nepasa-
"Vive la Lithuanie". 

pramoninių institucijų (laivų] 
bendrovių ir t i ) . Vietoje pel
no visos socijalizuotos pramo
nės davė milžiniškiausius 
nuostolius. Išviso bolševikiš
ka pramonė ikišiol turėjusi 
virš dviejų milijardų (2,000,-
000,000) rublių* nuostolio. 

Viename numeryj "Prav
eja" paduoda biudžetą septy
nių socijalizuotų fabrikų, ku
rios priverstos buvo parduoti 
prekes už 2,950,000 rublių, ku
rių išdirbimas joms lėšavo 3,-
890,000 rublių. U pirmo 
žvilgsnio nuostolis rodosi ne-
katastrot'iškas, bet atsiminus, 
kad nuo išdirbinio iki parda
vimo prekių praslinko ketver
tas mėnesių, laike kurių rub-
liaus vertė žymiai nupuolė, 
nuostolis pasidaro milžiniškas. 
Ištikrųjų vyriausybė gavo tik 
pusantro milijono už tas pre
kes, kurios jai pačiai kaštavo 
keturi milijonai rublių. Tu
rint tiek daug nuostolių visiš
kai nestebėtina, kad Rusijos 
bolševikai sušilę nuolat muša 
poperinius pinigus. Rusijos fi
nansų komisaras Krestinsky 
savo raporte iš lapkričio 7 d. 
1918 m. pažymi, kad nuo sau
sio 1 d., 1918 m., bolševikai, iš
leido 30 milijardų (30,000,-
000,000) rublių poperinių pi
nigų. 

Sovietų organai atvirai pri
sipažįsta, kad ikišiol tik vie
nos tabokos pramonė tedavusi 
gan gerą pelną. Pramoninių 
mokesčių biudžetas tą patį da
lyką patvirtina. Tą gal ga
lima išaiškinti nepaprastu rū
kymo padikėjimu Rusijoje. 
Esą nekados ten žmonės taip 
daug nerūkė kaip Šiais lai
kais. Kadangi batų, drabu
žių, duonos ir tt. dažnai nei už 
didžiausius pinigus negalima 
gauti, tai rusai praleidžia at
liekamus pinigus "ant du
rnų ' \ 

Kursko, Voronežo, Tambo-
vo ir Tūlos gubernijose prieš 
bolševikų užėjimą buvo 232 cu
kraus , fabrikos, kurios dirbo 
pilną laiką. Bolševikams-gi 
užėjus, tik 40 fabrikų pasili
ko atidaryta, kurios į metus 
išdirba apie 5 milijonus pūdų 
cukraus. To cukraus Rusijai 
neužtenka ir jie žada parsi
gabenti šio saldumyno iš už-
rubežio. Ivanovo -Voznesens-
ke, Rusijos Mančesteryj, visos 
fabrikos esą uždarytos. 

Kainos bolševikų tėvynėje 
esą neišpasakytai augštos. 
"The Economist" sako, kad 
už eilę drabužių (siutą) daž
nai prisieina mokėti 500 rub* 
lių, už pūdą kvietinių miltų 
Petrograde imama 700 rublių. 

įt000,000,000 rub-
li\i nuostolio bol

ševikiškoje pra
monėje. 

dioinift dienomis mums pa
seko | rankas paskutini* nu-
neris vieno rimčiausių finan
sinių laikražčių "The Econo-
nist" (išleidžiamas iš Lon-
įono), kuriame radome daug 
ndomių naujienų apie dabartį-
ų Rusijos pramonės stovį, 

P visos žinios apie Ru-
•amonę viršminėtame 
į yra paimtos iš soci-

CICSRO, ILL. 
' " • ' 

os. 
Pas mus prasidės misįjos, 

Šv. Antano bažnyčioje, Pelenų 
dieną ir baigsis kovos 16 d. 
Pirmą dalis misijų bus del mo
terių, antra dalia del vyrų. 
Misijas ves Tėvai Marijonai. 

įtik 
UŽDRAUS SIUNTINĖTI 

PRIEŠPKOHIBICIJI-
NIUS RASTTO. 

Jubilėjaus Šventė. 
Pereitame ketverge, ty. 20 va

sario, šių metų, Washingtone, 
Katalikų Universitete buvo di
delė šventė. Tat buvo pen
kių dešimčių metų sukaktuvės 
nuo tos dienos, kaip Gibbon
sas tapo katalikų vyskupu. 

Universitete tą dieną moks
las sustojo pagerbti žmogų, 
padariusį daug vnaudos ir 
garbės Katalikų bažnyčiai ir 
Amerikai. 

Į universitetą tą dien suva
žiavo Bostono kardinolas O,-
Connel ir iš Kanados kardino
las Begin, Cjuebecko arkivys
kupas, buvo keturiolika arki
vyskupų ir septyniasdešimts 
vyskupų. Buvo ir tam tikslui 
iš Rymo atvažiavęs Šv. Tėvo 
pasiuntinys, arkivyskupas Bo
naventūra Ceretti. Pasauliš-
kiai katalikai buvo atsiųsti pa
sveikinti kardinolą įvairių į-
staigų vardais. 

Iškilmingąsias Mišias laikė 
pats jubiliatas, kardinolas Gib
bonsas, lygiai 10 valandą. Pa
mokslą sakė Chicagos arkivy
skupas J. V. Mundelein. Jis 
yra iškalbingiausias iš visų 
Amerikos vyskupų. 
Po bažnytinių iškilmių buvo 

pietus didžioje universiteto sa
lėje. Ten valgė 400 parink-
čiausių svečių. Studentų mu
zika taip-gi prisidėjo prie iš
kilmių palinksminimo. 

Jas tik paminėjome, neap
rašydami smulkmenų. Svar
besnis dalykas dirstelėti į gy
venimą to, kurį taip gražiai 
gerbia Katalikų Bažnyčia ir 
Amerikos tauta. 

Pirmutiniai Vyskupavimo 
•tol 

Praleidžiam jauniausias kar
dinolo Gibbons'o dienas. Jos 
buvo panašios į kitų pasižymė
jusių asmenų jaunyste. Pui
kiai baigė mokslus, tapo teolo 
gijos daktaru ir kunigu. Neil
gai dirbęs parapijos darbą 
ėmė vesti Baltiniorės arkivys
kupo raštinę, kaipo jo sekreto
rius, o 1868 m. tapo įšventin
tas kaipo North Carolinos vys
kupas. Tada tat nesivadino 
vyskupija, o tik Apaštalų Vi-
karijatas. 

Vyskupija apėmė didelius 
žemės plotus, bet katalikų tetu
rėjo tik, keletą tūkstančių, ke
letą kunigų ir dvi ar tris baž
nyčias. Vyskupas Gibbonsas 
pasirodė begalo veiklus. Jis 
mokėjo pribūti visur ir viską 
nudirbti, nesidrovėdamas nei 
triobų rūsiuose laikyti pamal
das. Šiokiomis dienomis jis 
platino ir stiprino katalikystę 
paskaitomis, prakalbomis ir ki
tomis priemonėmis. Jis jų 
daug sugalvodavo ir pasek
mingai išnaudodavo. 

Su skaitlingais ir neprielan
kiai^kitų tikėjimų žmonėmis 
jis mokėjo būti ramus ir kuo-
putkiausiais, neįžeidžiančiais, o 
įtikinančiais atsakymais, aiš
kindavo užmetimus. Su kai-
kuriais jU susirašinėdavo. Iš 
tų ant rašto duodamų kataU? 
kų tiksima i|ail3ttnimų išdygo 
stebėtinas veikalas "Tne faitli 
of .our i,atner$". Kei viena 
pn»wwųv apyiajj^ nėra taip 

VVashington, vat, 23-.—Kau
šas vaistijoa atstovai kongre- ( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1 se, Little, padavė kongresui j dainai spauzcUnama ir į tiek 
sumanyme uždrausti por paž-, ̂ ^ verčiama, kaip tas aiS-
tą siuntinėti visctoat prįe& ka*, gilus ir naujų minčių pU-
prombiriįiaius. raltns. Ypae nas Giblx«i*o veikalas, kuris 
tokius, karino** raJomA.priefe rodosi tesato tik senus <*aig-
svaigaių prohibicijos amend-' tus* 
m«nt» ( p r i ^ šaiięs kosfitii-1 Trumpu la*u į katalikų ti 

gai parinkdavo kunigus. Ku
riuos jis pradžioje šventino, tie 
pasirodė geri, darbštus ir uo
lus veikėjai. Vietoje pirmuti
nių dviejų-trijų kunigų, trum
pu laiku jis įgijo keliolika to
kių pagelbininkų. Priėjo sta
tyti keliolika naujų bažnyčių. 
Prie jų išdygo kelios mokyk-
los. 

Katalikų Vedėjas. 
Žmogus su tokiu protu, to

kiu darbštumu ir tokia širdi
mi negalėjo ilgai būti taip 
menkoje vyskupijoje. Jo ga
bumai jį padarė Amerikos ka
talikų vedėju, arba kaip sakosi 
lyderiu. 

Tie ypatingi vyskupo Gib-
bonso gabumai pasirodė pro-
vincijaiėje Bažnyčios Tarybo
je, buvusioje Baltimorėje 18Qi) 
m. Tais pačiais metais Ryme 
susivažiavo visotinė Katalikų 
Bažnyčiqs Taryba. Vyskupas 
Gibbonsas taip-gi buvo joje. 
Jis fen buvo jauniausias vys
kupas. Iš jo straipsnių, ap
rašančių tą Tarybą, matyt, 
kad jis jauno gabaus vyro aky
lumu dėmėjosi į tą nepapras
tą žymiausių katalikško pa-
saulo veikėjų susirinkimą. 

Turėdamas įgimtų plačios 
visuomenės vedėjo gabumų, 
Gibbonsas juos nepratsai su
stiprino Vatikano Taryboje. 
Retam kam pasitaiko turėti to
kią mokyklą. Ir dalyvaudami 
joje vieni neturi reikalingų ly
deriui gabumų, kiti jau būva 
perseni naudotis susirinkusiais 
gausiais pavyzdžiais. 

Iš Vatikano Tarybos Gib
bonsas 1870 m. sugrįžo į Rich-
mondą, ty. į savo vyskupijos 
miestą, kaip buvęs pirma. Bet 
visuose nuo to laiko įvykstan
čiuose Amerikos vyskupų su
sirinkimuose pereina pažiūros, 
kurias apgalvoja ir išreiškia 
jaunas North Carolinos vysku
pas. 

Tų klausimų buvo gana 
daug. X Ameriką ėmė važiuoti 
begalės žmonių iš įvairių ka
talikiškų žemių. Vienų tėvynė
je Katalikų Bažnyčia buvo 
persekiojama, kitų šalyse jos 
matąrijaliai reikalai buvo vieš
patijos aprūpinami. Beveik 
visi atkeliavusieji rasdavo,kad 
čia Bažnyčia netaip gyvena, 
kaip jų tėvynėje. Reikėjo di
delio proto ir takto Amerikos 
katalikų vyskupams, kad Ame
rikos ypatingi santikiai tarp 
Bažnyčios h- viešpatijos nepa
kenktų nepratusiems prie ame
rikinės tvarkos ateiviams. Vys
kupų susiriaikimuose Gibbou-
s*as visuomet mokėdavo išras
ti protingą ir naudingą suma
nymą. Todėl užimdamas žemą 
vietą tarp vyskupų, jis ištik
rųjų daugiau reiškė Amerikos 
gyvenime negu arkivyskupas. 

Gibbonsas Arkivyskupu. 

Popežius matė Gobbonso ga
bumus ir jo naudingą įtekmę. 
Kadangi-gi šitoje šalyje pa
saulinė valdžia nesikiša į vys
kupų skirstymą^tai Šv. Tėvas 
gali pavesti atskančią vietą at
sakančiam žmogui. 

Seniausia Suvienytų Valsti
jų vyskupija yra B^timorėa*. 
Jos arkivyskupas paprastai 
buvo kitų vyskupų vadas. Pi
jus Devintas 20 gegužio, 1877 
m., jauną Ricnmondo vyskupą 
paakirė Bąltimorės arkivysku
po pagelbininkų. Arkivysku
pas mirė spalių mėneiyje tų 
pa$iųm$tų. Jo pagalbininkas, 

•ĮlliOta^^bkms^, lito tik 
kfe$*n« pejrįįb &Wis etottin^'hjoįu tfaltipjorės artevyclmyu. 

Iki šiol jis buvo neoficijalis 
vyskupų vadas. Nuo to laiko 
jis tapo oficijaliai tuomi, kuo
mi iki tol buvo buvęs neofici-
j aliai. 

Darbininkų Užtarėjas. 
Nesiliaujantis plaukimas 

žmonių, nemokančių angliškai 
susikalbėti į Amerikos dirįtu-
ves,davė toms dirbtuvėms pro
gos išnaudoti darbininkus. 
Staigus pramonijos augimas 
sudarė daug nesveikų santi-
'kių tarp darbininkų ir darb
davių. Darbininkai susitarė 
gintis. Per neatsargumą jie 
daugelyje vietų savo Reikalus 
įteikė vesti asmenims, pasižy
mėjusiems tikėjimo neapykan
ta. 

Kapitalstai pasinaudojo 
tuomi. Jie pranešė Bažnyčios 
Vyriausybei, kad bedieviai ima 
vesti darbininkų minias, kad 
reikia pasakyti darbininkams, 
jog jie neklausytų tų vadų ir 
nesitelktų į draugijas. 

Pavojus ištiesų rodėsi dide
lis. Negalima buvo abejoti, 
kad kaikurie to pavojaus i š 
sigandusieji kalbėjo iš įsitiki
nimo. Jų apsakytieji faktai 
buvo tikri, jų išvadžiojimai ro
dėsi teisingi. 

Baltiniorės arkivyskupas J. 
Gibbons'as įsikišo į tą dalyką. 
Jis pripažino, kad daugelyje 
vietų darbininkai padarė klai
dų įteikdami savo reikalus as
menims, kurie labiau rūpinosi 
bedievybe negu darbininkų rei
kalais. Bet Gibbonsas sake, 
kad tų reikalų yra, ir 
kad tie reikalai yra dideli, ir 
kad Bažnyčia yra pirm visko 
skriaudžiamųjų užtarėja ir 
ir neturtingų globėja. Gib
bonsas išdėjo Šv. Tėvui Ame
rikos kapitalistų neteisybes. 

Šv. Tėvas išpradžių atsar
giai priėmė jauno arkivyskupo 
memorijalą, bet atydžįai jį 
peržiurėjo. Gibbonsas uepa-
siliovė dėjęs pastangų ir susi
laukė džiaugsmo. Popežius 
netik neuždraudė darbinin
kams dėtis į vienybės su tiks
lu aprūpinti savo reikalus, bet 
dar palaimino socijalį Gibbon-
so darbą, parėmė jį savo au
toritetu, paskatino Amerikos 
katalikus dar labi aus užsiimti 
darbininkų reikalais, kad leng-
vau apsigintų nuo išnaudoto
jų-

Kaip vyskupas Ketteler'is 
Vokietijoje, kaip kardinolas 
Manning'as Anglijoje, kaip 
gr. De Mun Prancūzijoje, taip 
arkivyskupas Jokūbas Gibbon-
s'as Amerikoje yra padarę 
darbininkams neapsakomai 
daug naudos. Dėlto ir Leo
nas XIII per keletą metų žy
niausią dalį savo darbų pa
šventė darbininkų klausimui 
iki sustatė aplinkraštį apie 
Darbininkų Būvį. To aplink
raščio pasaulis nekuomet ne
užmirš. Kiti čia minėtieji as
menys daugiau už Gibbonsą 
prisidėjo prie to rašto priren-
gimo, bet prisidėjo ir Gibbon
sas. 

Universitetas. 
Mintis įkurti katalikišką u-

niversitetą Suvienytose Vai-|[ 
stijose, nepriklausantį vienam 
kokiam nors vienuolynui, o vi
sai Katalikų Bažnyčiai buvo 
kilusi porą metų prieš Gibboni 
sui tapsiant vyskupu. Bet per 
aštuoniotika niete ta* sroansv 
n w mažai buvo vykįwmjjv; 
Tiki 1884 «L į ^ t o Amfarikps 
V ŝfcupt* Taryba Baltimorėje, 
kur arkivyskupu buvo Gibbon
sas. 

Ta4a susyk universiteto 
klausimas tvirtai stojo ant ko-
jų, J plikis nietus po to ta* 
po užtvirtinti universiteto į-
statai 7 kovo, 1889 m., ir rude
nyje tų pa&ų metf tą/po atu 

darytas teologijos fakultetas. 
Ilgainiu įsikūrė ir kiti fakul
tetai. 

Šiandien Katalikų Universi
tetas Washingtone yra vienas 
iš rimčiausių augŠčiausio mok
slo įstaigų Amerikoje. Vieš
patijos sąrašuose tas univėtsu 
tetas skaitosi po raide A, ty, 
pirmos rųšies universitetai. 

Kardinolas rūpinosi taip-gi 
ir kitomis, mokslo įstaigomis. 
Jam bevaldant Baltimorės ar-
kiyyskupiją, ten tapo pastaty
ta Šv. Marijos seminarija. Ji 
skaitosi geriausia tos rųšies 
mokslo įstaiga Suvienytose 
Valstijose. 

Kiti Gib^mso tobai 
Visų kardinolo nuopelnų ne

galima sutalpinti į straipsny 
Jo gyvenimo aprašymas uži
ma du storu tomu. Bet pa
minėsime iŠ* 44 katalikiškų 
bažnyčių, esančių Baltimorėje, 
24 tapo pastatytos Gobbonsui 
besant to miesto vyskupu; iŠ 
18 kat. bažnyčių, esančių Wa-
shingtone, D. C, dešimts tapo 
pastatyta Gibbonsui bevaldant 
arkivyskupiją. 

apsilpnina senatvė. Turėda
mas Buviršum 80 metų kardi
nolas šiandien dar tebėra stip-
ras šviesaus proto veikėjas. 

Tara gerbiamam ganytojui, 
tam didžiam Amerikos patrijo-
tui ir mes lietuviai katalikai 
išreiškiame didžiausią savo 
pagarbą bei tikimės,kad senat
vė dar negreit jį atims iš mųs. 

Kun. Pr. Bučys. 

i 
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DBL TAKSŲ NUO INEiaŲ. 

Iš visų Suv. Valstijų gy
ventojų, neišskiriant nei lai
kinai apsigyvenusių, dabar y-
ra renkami taksai nuo ineigų. 
Nuo tų, kurie dirba dirbtuvė
se, taksai palaikomi iš algos. 
Kiekvienas darbininkas, ypa
tingai ateivis, kuris nemano 
visados čia gyventi,, mokėda
mas taksus turi - reikalauti 
kvitos, kuri pareikalavus bus 
kiekvienam išduodama. Kvitą 
yra išduodama tuomet, kuomet 
pinigai pasiekia valdžią. Nuo 
užmokėjimo laiko gali praeiti 
keletą savaičių pakol jie val-

. 

džią pasiekia ir tokiu pat lai 
ku nusitęsia kvitos gavimas. 

Čia neminėjome nei patrijo- Į j e į bus nuo kurio nors dau-
tiškų Gibbonso darbų, ne-1 g į a u paimta, neg jam mokėtt 
žiūrėjome taip-gi į vidujinį jo 
sielos gražiųjų ypatybių augi
mą ir stiprėjimą. Prie gyvo 
žmogaus toki dalykai nepritin
ka plaikstyti. 

Iš to ką paaskėme jau leng
va suprasti, kad Gibbonsas y-
ra gabus katalikų visuomenės 
vedėjas, puikus raštininkas, 
darbininkų užtarėjas, augš-
čįausio mokslo įstaigų įkūrė
jas. Arkivyskupas J. V. 
Mundelein Gibbonsą prilygino 
prie didžiųjų katalikystės vys
kupų: Petro Damiani, Šv. Bo
naventūros, Šv. Karolio Boro-

vyskupijos milžiniškai žengė 
pirmyn. Gal Gibbonsas nėra 
taip šventas, kaip trys minė
tieji, bet jis yra ištiesų nema
žiau už juos padaręs įtekmės 
ir naudos savo laikais. 

Kardinolas Gibbonsas pri
klauso prie tų neapsakomai 
retų asmenų, kurių išmintį ne

reikia, valdžia permokėtus pi
nigus sugrąžins. Tokiame at
sitikime reikia kreiptis į In-
ternal Revenue Komisijonie-
rius arba jų deputatus. 

Iškilus kokiam nesusiprati
mui galima kreiptis ir į Lietu
vių Biurą šiuo adresu:\ 

Lithuanian Bureau, 
6 West 48th St, 

New York City. 

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU-
JANTIS AGE»TA& 

mėjaus, po kurių valdžia jų j 
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. 

BERB. "MAUW» SUimUMIS 
SVARBUS PRANEŠIMAS. v 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumerata, ar
ba naujai jį užsisako, įveda nauja, pakvitavimui metodą, apie 
ka, čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo- to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per paftfe Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per naftą, 
ant dienraščio atrandą prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavarde ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligsiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie; 4—3—8; 2—26—9; 7—1&*-9; 1—22—20 ir t. t 

Ką tos skaitlinės reiškiat Joa reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas; gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t t 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už nfyirofrH'iiroa už lai kraiti. 

Kas, pav., afaanjins už, dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d% 1919 m., tasai gaus laikraštį ii 
Šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Taa reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio % d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir nžgJTpnfrfa 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—8, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Adialntstracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie poseaovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiesas 
skaitytojams, katrie būtimi tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakv^vimnose gali pasitaikyti 
klaidų. Ta4 gwb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apis 
uifcemytas klaidas, ar kosiu* neaiškumus. Tada.mes pataisy
sime arba nnr iHenaid psailkfassliiis 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ T » ^ ^ ^ P w ^ ^ * ^ ^ ^ p ^j^swsssssps^^«pesj^si 
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BRADDOOK, PA. 

Aukos, surinktos į Kalėdini 
Tautos Fondą* Bradock, Pa., 

skyriaus 89. 

doL, J. Bal-

Jesaitis, A. 

Visų vardai čia yra garsi
nami, katrie aukojo pirm Ka
lėdų ir po Kalėdų. Pinigai 
kiti buvo pasiųsti pirm Kalė
dų, o kitus dabar pasiuntėm į 
Tautos Fondo Centrą. 

Sekantieji aukojo: 
Šv. Petro ir Povylo drau

gija $250.00 
M, Vitkus 60.00 
M. Vitartas 50.00 
V. Alinskas 50.00 
Kun. J. Abromaitis . . . . 37.50 
J . Brazis . \ . , 25.00 
A. Jakavičia 20.00 
J . Naujokas 20.00 
A. Žukauskas 20.00 
Z. Kantrimas 15.00 

Po 10 dol.: K. Lukšas, K. 
Bartašius, St. Bengaravičia, 
F. Pampi kas, L. Diktonas, J. 
Vinciunas, A. Liudvikas, J. 
Laurinavieia. 

M. Bikinis 7 
eikonienė 6 dol. 

Po 5 dol.: P 
Pampikienė, A. Radzviekiutė, 
K. Petkus, J. Pratašąs, J. Žo 
gelis, J. Skaškauskas, J. Po-
zingis, M. Pozingienė, A, Vi-
tartienė, V. Varnagiris, A. 
Norkus, P. Minotas, J. Rum
butis, J. Rimekis, V. Pampi-
kas, A. Tamasonis, P. Tada-
jauskas, J. Alksnis, M. Trum-
pikas, P. Grigalius, D. Milu
tis, K. Tautkus, J. Karvelis, 
J. Alinskas. St. Norkevifia, F. 
Radzevičių, A. Puskunig is , J. 
Pratašąs, T. Diškevieia, J. 8a-
parauekas, A. Abromavičių, 
P. Bačkauskas. 

Po 3 dol.: S. Vaičikoms, A. 
Gailienė, J. Šubas, P. Jan-

. čius. 
Po 2 dol.: J. Diškevičiutė, 

J . Žukauskas, A. Lesaitis, A. 
Juzupikis, J. Predis, F. Liut
kus, A. Jokubauskas, A. Sap-
kauskas L. (ienutis K. Ado
maitis, L. Andrunas, A. Jurė
nas, K. Prešgintas, P. Vaičiū
nas V. Skrebis, K. Vertelkas. 

Po 1 dol.: S. Diškevieia, B. 
Tautkus, A. Lešinskas, 8. Tn-
bandis J. Beautas, J. Bhihi-
beris, P. Meškauskas, J. Tau-
jinskienė ,L. Brazis, A. Barta-
ševieia, S. Krupas, J. Pusku
nigis, D. Kasputis, M. Žu 
kanskas, J. Zalinauskas, K. 
Cvibas, A. Berčikis, A. Zama-
lius, D. Petraitis, J. Lukošiū
nas, K. Barinauskas, M. Vin-
geris, 8. Siįvickas, P. Stulpi-
nukė, K. Glėbas, B. Alinskas, 
A. Tautkaitė A. Denikiukė, J. 
Micilis, K. Bartašas, S. Ka-
koski. 

COLLINSVILLE, ILL. 

Collinsvillės Prūsų lietuviai. 

Vasario 16 d., 1919 vakare 
buvo Collinsvillėje pirmos 
tautinės Prūsų lietuvių pra
kalbos. Žmonių prisinko 
Miner's Instituto svetainėn a-
pie 500 ir .visi ramiai užsilai
kė. Vakaro tvarką vedė p. 
Mykolas Kazokas. Pirmuti
niu kalbėtojum buyo p. J. II-
gaudas iš Chicagos. Jis pra
nešė gana plačiai apie Prūsų 
Lietuvą ir Prūsų lietuvius. 
Taipojau nurodė, kad Prūsų 
Lietuva tur susivienyti su Di
džiąja Lietuva ir kad iš to
kio susivienijimo butų didelė 
nauda visai lietuvių tautai. 

Antras kalbėtojas buvo p. 
K. Gavėne iŠ Cbicagos. Jis 
kalbėjo apie visą Lietuvą a-
belnai. Nurodė, kad Prūsų 
ir Didžiosios Lietuvos lietu
viai priklauso prie vienos ir 
tos pačios tautos, ti^ likimas 
mus perskyrė. Pranešė, kad 
Didžioje Lietuvoje po caro 
valdžia turėjo daug nukentė
ti ne vien lietuviai Rymo-Kai 
talikai, bet ir ten gyvenanti 
lietuviai protestonai, kuriems 
žandarai, taip kaip ir lietu
viams katalikams, atiminėda
vo maldaknyges ir nedaleiz-
davo atlikti savo tikybines pa
maldas. Ragino todėl visiems 
lietuviams tautiškuose reika
luose laikytis iš vieno, nes tik 
tokiu būdu atgausime liuosy-
be savo tautai. 

Kall)ėjo dar ir vienas iš Col
linsvillės lietinių apie darbi
ninkų reikalus. Jo vardo ne
pamenu. Jis kalbėjo gana 
trumpai, neužgaunamas, nei 
vieną nei kitą pusę. 

Paskui buvo rinktos aukos 
Prūsų Lietuvos reikalams. A-
pie tai bus pranešta vėliaus. 
Taipojau tapo išrinktas ir Col
linsvillės Prūsų Lietuvių Ko
mitetas, kurs su panašiais ki
tų miestų Prūsų lietuvių Ko
mitetais, varys tolyn pradėtą 
darbą. Taigi abelnai imant 
matosi, jog čionaitiniai Prūsų 
lietuviai žino kuo ėsą ir ne
vengia ginti savo tautos rei
kalus. Geistina, kad pradė
tas darbas eitų pirmyn. 

Korespondentas. 

katalikišką spaudą, nes kąs 
jau katalikišką, spaudą yra 
pamylėję*, tam jokio šlamšto 
neinpirši. 

Mielas brolau ir sesute! pa-
žvelgk į tas visas nelaimes, 
kurias pagimdo bloga spauda, 
o pamatysi, kiek ir tau blogo 
daro.' Todėl prisidėk prie pra
platinimo doros spaudos Kata
likų Spaudos Savaitėj, Cice-
roje, kurį prasidės 16 d. kovo 
ir baigsis 23 d. kovo. 

Sp. Savaitės Komisija. 
«-•-

CICERO, ILL. 

augiaus a o ojų. 

Surašąs, kurie aukojo Ka
lėdiniu Tautas Fondan: 
Tadeušas Čeputis $25.00 
Antanina Beinoraitė . . 10.00 
Dr-ja Lietuvių Tvirtybė 18.75 
Jonas Mironas 5.00 
Ant Maskvytis 5-°° 
Ant. Cfabraitienė 5.00 
Vin. Kakanauskas 5.00 
Juoz. Petrošius 5.00 
Juoz. Mikutis 6.00 
Ant. Rabaėauskas 5.00 
D. Naruševičius ...- 1.00 

Vardan tėvynės, Lietuvos 
aukotojams, nuoširdžiausias a-
eių. 

T„ F. 5-to sk. valdyba. 

CICERO, ILL. 

CICERO, ILL. 

Spaudos Savaitė. 
/ 

* • 

A 

Smulkių aukų $6.20. 
Už vėliavukes $6.25. 
L. Vyčių 56 kuopa buvo su

rengusi ' vakarą ir koncertą. 
Pelnas buvo skirtas Tautos 
Fondui. Tu pinigų, dalį da
bar atidavė ($60.00), o kitus 
Žadėjo atiduoti 

Pirmiau* buvau pasiuntęs" į 
Tautos Fondą, prieš Kalėdas, 
$392.95. 

Dabar likusius pinigus 
$560.05. 

Viso labo mūsų kolonijoj 
surinkta $953.00. / -

Vardan tėvynės, Lietuvos 
tariu širdingą aėių visiems 
aukotojams ir meldžiu neatsi
sakyti aukoti Lietuvių Dienoj 
nors vienos dienos uždarbį-
Lįe-ruvių Diena jau CJA pat, 
tai yra 4 kovo, Sv. Kazimiero 
diena. 

M, Vitartas, 

Spaudos Savaitės Komisijos 
pirmas susirinkimas įvyko 
pėtnyeioje, vas. 14 d., Sv. An
tano parap. svetainėje. Iš
rinkta valdyba, iš sekančių y-
patu ; pirm. — Krencius, rast. 
— Tamošaitis, iždin. *— Pa-
c-ankâ ' 

Programui sudaryti išrink
ta komisija. Vakaras bus 
seredoj, 19 d. ir nedėlioj 23 d. 
kovo mėn. Vakaruosna bus 
pakviesti garsus kalbėtojai, 
kurie aiškins katalikiškos 
spaudos galybe ir jos verte. 

Minėta Spaudos Savaites 
komisija atsišaukia į visas 
katalikiškas draugijas, pagei
daudama nuo visų draugijų, 

Lietuvių Diena. 
Tautom Fondo r>9-tas sky

rius laikė savo nepaprastą su
sirinkimą pėtnyeioj, vas. 14 u., 
vakare, Šv. Antano parap. sve
tainėje. Tikslas buvo apkal
bėti, kaip prisirengti prie Lie
tuvių Drenos, kovo 4 d. Pa
tirta, kad bus renkamos au
kos tą dieną bažnyčioje ir sve
tainėje bus vakaras. Kalbė
tojus žadama gauti kuoge-
riausius. Sv. Grigaliaus cho
ras dalyvaus progiaiue. L. 
Vyrių 14-ta kuopa pasistengs 
gauti daugiaus programo da
lių. Tokiu būdu vakaras bus 
indomus. 

Toje dienoje kiekvieno lie
tuvio yra šventa priedermė 
paukoti'vienos dienos uždarbį 
dėlei labo mūsų tautos. Kaip 
visada taip irv tą dieną gali
me tikėties, kad cieerieėiai 
žymiai prisidės prie pastmnė-
jimo raueų tautos prie pilnos 
laisvės. Kuomet sugrįžę savo 
brangion tėvynėn džiaugsimės 
tą brangia laisve, kurią pa-
gelbėjom išgauti. Taigi ne
kantriai lauksime Lietuvių 
Dienos, kuri reiškia mums 
liuosybę. 

Raseinietis. 
—r* 

VVORCESTER. MASS. 

Vasario 13 d., atsibuvo 
Blaivininkų gėrinių paroda. 
Taip-gi buvo sulošta komedi
ja: "Kas bailys". Labai in-
domią prakalbą pasakė kun. A 
Petraitis, kuris ragino visus 
būti blaivais, ne vien nuo 
svaigalų, bet ir nuo visokių ki
tokių negerų įpratimų, kaip 
tai: nuo puikybės, godulystės, 
ir kitų kitokių įpratimų, ku
rie atneša nemaniau skriau
dos kaip ir girtuoklystė. Kal
ba buvo pilna indomumo. To-
liaus kalbėjo vietinis dakta 

mą dovaną glavo—K, Juškie
nė, antrą — P. Sočkienė, tre
čią — M. Ulevičienė. 

Vasario 16 d., L. Vyčių 26 
kuopa lošė komediją,; "Pini
gai, bet ne mirtis"; bažnyti
nėj salėj. Lošimas nusisekė 
neblogai. Jono, ūkininko, ro
lę, atliko J. Baeis. • j i f savo 
užduotį atliko gerai, kaip ir 
ir visada. Onqs atliko p-lė 
EI. Baltrušaieiutė. Šį mer
gaitė komiškas roles- labai 
riaturališkai moka« atlikti. 
Barboros, tarnaitės, rolę atli
ko p-lė J. Balenauskaitė. Ro
lę butų gerai atlikusi, tik vie
toje nuliūdimo, gana linksimai 
juokėsi, kas sugadino upą in-
domaujančiųjų. Kitą. karią, 
tikiuosi, jog jį geriau atlos už 
visus, — nes matyti yra gabi 
ir gana drąsi. Programo ve
dėjas buvo kun. J. Čaplikas, 
kuris taip-gi pasakė pui
kią prakalbą apie jaunimą ir 
vyčių organizaciją; jų pra
džią, tolimesnius siekius ir 
kokią naudą gali atnešti sa
vo tėvynei ši jaunimo organi
zacija. Muzikalį programą iš
pildė bažnytinio choro nariai. 
Kvartetą dainavo sekantieji: 
E. Doininaičiutė, J. Alekšiu-
niutė, J. Žemaitaitis, St. Vaš-
kelevičius. Duetą: P. Puišys, 
A. Purvinskas. Gi ant smui-
kos solo, pritariant pijanu, 
broliai: Ona ir Albertas Vasi
liauskai grajino kiekvienoje 
pertraukoje. Žmonių buvo pu
sėtinai, nes pas mus kiekvieną 
šventadienį būna kokia nors 
pramoga, tai žmonės, taip į-
prate, kad, jeigu jau kada nė
ra vakaro, tai nerimauja. , 

Gluosnis. 
• 

WORCESTER, MASS. 

ras Puskunigis. J is kalbėjo 
bent po 3 atstovu^, kurie l au - | apie kenksmingumą svaigalų 
kytųsi kožnos pėtnyčios vaka
rą į Spaudos Savaites, komisi
jos susirinkimus aptarimui 
svarbių reikalų. Taip-gi pa
geidaujama skaitlingo būrelio 
pasišventusių veikėjų, platini
mui spaudos, spaudos, sveikos, 
rimtos, suteikiančios kiekvie
nam zmo$ųi pajįeco? atsįpKk 
mui prieš vito|įos rųįies 
šlamštu*. Mūsų priedermė y-
ra atsisaukt į brangius brolius 
Lr sesutes, kurie skaito visp-
lWč iUttčtu*. l̂ ad sjpylėtu 

ir kokią blėdį atneša ant žmo 
gaus sveikatos, kuris vartoja 
tuos svaiginančius gėlimus ir 
kiek dau# li#ų kilsta iš svai
ginančių gėrimų priežasties. 
Paskiau buvo sprendimas 
blaivininkų padarytų gėralų. 
Sprendėjų komisija buvo: kun. 
J. Jateitifc kun- J* Čaplikas, 
kum A* Be4įraĮMs> E>r. Pušku-

A„ Visminas, J. Vaitkus? 
A. Rimša- Iš Bostono A. 
Strakauskieuė. Vietinės: V. 

Mažai iki šiol 1 ivo rašyta 
apie AVorcesterio Tautos Fon
do 30 .skyrių, taip lyg jojo ne
būtų visai. Bet ar taip yra? 
Visai ne. Worcesterio 30 
skyrius Tautos Fondo neap-
sileidžia. Kaip kitų, taip ir 
jųjų širdyse dega Lietuvos 
meilė. Nežiūri į sunkenybes ir 
visokius išmetinėjimus, o la
biausia ant tų, kurie darbuo
jasi Lietuvos labui. Mato 
laikraščiuose visokių šmeiži
mų ir užsipuldinėjimų ant ka
talikų ir jųjų veikėjų. Tokis 
užsipuldinėjimas "VVorcesie-
rio Tautos Fondo 30 skyriaus 
nariuose uždega didesnę, Lie
tuvos meilę, didesnį paragini
mą prie veikimo. Bar įnėne-
sis nepraėjo kaip apvaikščio
jom *'Laisves Savaitę", ku
rioje, kaip pasaulis jau žino, 
per uolų veikimą minėto sky
riaus, Worcesterio kolonija 
suaukojo $16,000. Dabar ka
soje savo turi jau netoli 
$2,()U0. Ar jau tuomi užsiga
nėdino Worcesteris \ ^ o . Tai 
tik pradžia. Pabaigos - gi dar 
nematyt. 

Štai artinasi 8v. Kazimiero 
diena, tai Lietuvįų Tautiška 
šventė. Tą dieną Tautos Fon
do 30 skyrius, bažnytinis cho
ras, vadovaujant p. Ar Vismi
nui, Lietuvos Vyčiai, Moterių 
Sąjunga ir kitos draugijos, 
kaip paeelpinės, taip idėjinės, 
rengiasi kuoiškilnūngiausiai 
apvaikščioti su programų k* 
aukų rinkimu.Broliai "vvorceste-
riečiai, atsilankykite kuoskait-
lingiausiai, nes ši pramoga y-
ra didžiausia ir puikiausia vi* 
sų metų. 

Didžiausią dalį j>rogtamo į$. 
pildys 6v. Kazimiero parapi
jos choras, tam tyčia iš anks
to prisirengęs ir prigeibfamas 
visiems žinomos Lietuvių or-
kęst ros, susidedančios iš 10 y-
pitų. Bus dainuojama naujos 
tautiškas dainos vi grojami 
nauji muzikos šmoteliai. Vi
sas pelnas eis kovai už nepri-

Lietuviai, per keturis metus 
mus gimtinė buvo baisenybių 
kraštu, kur kovėsi milijoninės 
vokiečių ir rusų armijos. Tie 
priešai nuteriojo musę. kraš
tą. ; O dabar mūsų tėvynės pa
de jimas d^r j^baisėjo: ten už-
viešpatvimo barbariškas tero
ras. Lietuviai budėkite. Vi
si, kas gyvas privalo stoti 
tėvynei talkom Lietuva aud
rą pergyvena. 

Valio Laisva ir Neprigui-
minga Lietuva. 

Vakaras įvyks 2 kovo, 1919, 
Plaza teatre, Front Str. 

Lietuvos Juozelis. 

[ • • • • • • » » » • • • • • • » • • • » » • ' — • 
T ALEX. MASALSKIS 

GRABORIC8 

Lietuvi* irra-
bornis Atlie-
k a v l e o k i & B 
laldotuTM ko-
piriausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipffl did*«. 

patys dirbam* 

NORIMA PANAIKINTI FE-
DERALIUS DARBO 
GAVIMO BIURUS. 

. i 

Kongrese tomis dienomis 
bus svarstoma federaiių dar
bo biurų klausimas. Gauta ži
nių, jog kongresas tų biurų 
palaikymui nenori skirti pini-
gu-

Jei nepaskirs pinigų, tuo
met trumpu laiku darbo biu
rai turės but uždaryti. Darbo 
biurus išnaujo pradės vesti 
privatiniai žmonės. 

Tad kongresan siunčiami 
protestai prieš norėjimą, pa
naikinti federalius darbo biu
rus 

Tik Chicagoje federalis 
darbo biuras yra atlikęs dide
lius darbus. Sugryžtantiems 
kareiviams veltui suieškomas 
užsiėmimas. Privatiniai biurai 
to nedarys. Nuo kiekvieno 
reikalaus atlyginimo. Pakils 
naujas išnaudojimas. 

Federaliai darbo biurai rei
kalingi ypač rekonstrukcijom 
metu. < 

REIKALINGAS. 
• 

pardavėja* del labui geros propozi
cijos. Gali lengvai uždirbti $400 ir 
aiiffičiau J rnėneaį. Atsišaukite nųo 
9:00 D ryto iki 12:00 išryto. 

10 8o. U Sallc St. 
3 330 kambaris, klauskite Mr. Gotlieb 

Reikalingas vargonininkas su nuo 
klebono paliudijimu. 

Kun. K. Skrypko. 
Detroito Sv. Jurgio parapijos kleb. 
381 "VVestmtnster Ave., Detroit, Mich. 

_ _ — . . . . • • 
• 

Paieškau draugų ir pažįstamu, pa
einančiu iš Kauno gub., Telšių pav: 
A* dabar sugrįžau iš Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mel
džiu atsiliepti ant sekančio adreso: 

Private Leo Katarski 

POVYLAS^E. KRAULEIDIS 
V Pirmas Lietuvis Išradėjas 

WBT WASH LAUNDRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Telefonas Yards 5635 
Inkorporuota Gruodžio 17, 1014. 

Šiuomi pranešu visiems sa
vo kostumeriams, l^td nuo šios 
dienos priduotas drapanas iš
plauname tą, pačią dieną ir 
pristatome. 

Pamėgink) o persitikrinsite. 

•»,»— 

8807 ATTBURH AVE. 
Phone Drover 4139 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Resld. 9tt So. Ashland Blv. Chioaeo 

N 

Telefonas Haymarket 1644 

DR. A. A. ROTH, 

S E R I ^ T E SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenU nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą., 

Valandos: nuo 9 vnl. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
rvtt* ilrt II valanda^ diena 

Dr. M. Tl Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

General Hospital 36 
Detroit Mich. 

Paieškau savo švogerio Juozapo 
Pilkio, girdėjau, kad jis dirba West 
Sidej karčiamoj. Jeigu ka» apie jį 
žinotų, meldžiu pranešti sekančiu ad-
dresu. 

George (Gedvilas) Getman, 
R. R. 3 E. Bluff St.. Pekin, UI. 
—u 

Paieškua savo giminaičio Antano 
Kujso, paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės parap., Nor-
kaičių Sodos. Apie 20 metų kaip 
gyveno Amerike 1915 metais girdė
jau, kad dirbo Ottawa, III. Kas apte 
jį praneš, gaus $5 dovanu. Atsišau
kite sekančiu adresu. 

. . . . Nikodemas Kujšis, 
4443 So. Wood St., Ohieago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas greit ir pigiai 

ant 2 pagyvenimų ir 16 priešakio Sto
ras. Pardavimo priežastis, turiu 2 
namus ir biznį, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

Cicero, m. 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 
Daug šios kolionijos Lietu

vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
' 'Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per* 
leisti diena tai ir yra nemalo-
au. 

0, kam nemalonumą.kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į namus, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaitė. 

JUOZAS MOZERIS. 
1817 SI Un% Av. Cfcicagv, JH 
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Y. W . RUTKAUSKAS, 
• 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose Teisinuosi 

Ofisas Didraiestyj: 
• • W. WASHUfGTOM ttTHKKT 

Kambaris M9 
Tel. Central 54T8 

Ofisas ant Brldseporto 
S908 SO. MORGAN STREET \ 

Tel. Tards 710 
• 

Gyvenimas, 811 W. SSrd 84. į 
Tel. Tards 4181 

— - i w ^ 

-iiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiii'-
E DR. S. NAIKELIS 
E į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS S 
E 4712 So. Ashland A\o. j 
~ Vai. 9—11 a. m. 6—6 p. m. 68 
E Nedėlioni'..-• *<*••-* 2 •• .^ 
~ Plione l>rover 7042 > 
E Cicero office ~ 
= 4847 W. 14tfi St. 3 
S Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut g 
= Phone Cicero 3» -
E Rezidencija 3336 W. 66th St. E 
E PlMJine Prospeet 8585 ~ 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKVTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVĖKITE 
arti 47-tos Gatvės. 

> ! • • • • ITT •— — - - - — . . » » ^ Į 

UllllHllllllinillllllll!IIIIIIIIIIIIIIIUHIill» 
JOSEPH 0. V70LON 
Lietuvis Advokatas 

: M SO. LA SALLE STREKl 
Gyvenimo T*l. Humboldt 91 

Vakarais 881X W. ttnA StrMt 
Tel. Rockw«n 8988 

. CHICAGO. LLL. 
lllllllllllilHIIItllIlIimiilIllIlUMIiilIi' 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas MoteriSky, Vyriškų 

Vaiky ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 9093 
VALANDOS: 10-^-11 ryto 8—1 po 

pietų 7—8 vak. Nedėllomie l t—11 d. 
«>nnmnmiiiiiiiiiiiiiiiiiini«imiiiiMiMf 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, n iJKOl* 
Telefonas Yards MSI. 

Valandos:—8 iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nsdėlio* 
oiis nuo B iki S vai. vakar*. 

« 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 TIETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3148 S. Morgan S t Kertė 82 St; 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškkų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 

4 ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 
vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 087. 

„.....« 
Dr. A. E. RUTKAUSKAS 

Teleflnac McKinley S784 
* GYDO VISOKIAS I1GAS . . 
4457 South CTesftern Dooloruni 

! 
Kampas W. S5-v»» gatvAa 

•- 81 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai? 

Mūsų sistema ir ypatiskas mokini
mas parodytas jus žinovų į trumpa 
laiką. 

Mes turimo didžriausius ir geriau
sius kirpimo-designing lr siuvime 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet Jus mokysitės 

Elektra varomos ma&mos mūsų sto
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkvieciami aplankyti lr 
pamatyti mūsų mokyklą, bile laika — 
dieną lr vakarais ir gauti apeolj&a*-
kal pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mla-
rą — bile stallės arba dydiio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNEf G BOHOOL 
I. F. Krasnickm, Ferdėtinls 

118 N. La Salia gat., prieš City Hali 
^«.^*«,Tv«t unt 4-te augi to 

Dr. A. R. Blumentlial 1 . 0 . 
AKIŲ 8PECIJ ALBTAB 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4848 S. Ashland Ave. kamp. 4T 8*. 

Telefonas Tards 4817 
Telefonas Boulevard 848T 

DR. LEO AW0TIN 
GrOrtoJas, Cklrurgms, 

tf^* 
Telefonas Pul/man 88 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 Hichigaa Ave. 

Adynop 8:80 iki 8 išryto — Į 
Ik i? po pietų — 8:88 iki 8:88 
vąkara. Nedėliomis nuo 18 

iki 11 taryto. 

t*- m m m • PI ' 

PIRKITE KARSS TAUPY^ 

l»ao So. Halsted Bi., ChsaacP. 
Kalba lietuviškai, latriikal 

lr ruatakaL 
Valandos: 18—18 rytą; 8—8, 
vakarą. Tai. Canal 4887 į 

įjįmmm • • • • * » » » » • » • mm • • • • • • • » ^ 

mm 

PUSPADŽIAMS SKŪRA, 
Mes siūlome geriausio ąržuolo skn-

roa padams šmotelius nuo 20c iki 
86o už porą, geriausio aržuolo akure-
les nuo 78c iki % 1.88 už svarą, vinie, 
ylas, guminiai apoacai, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite, 

Leather & Findiug Stort 
K* Fiiplftn & Sons 

4608 8a Ashland Av* 
Tele/onas Yards 8484 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, vasario 24 d., 
jšv. Priraitiva Modestas. 

Antradienis, vasario, 25 d., 
Sv. Motiejus Apašt. 

RYTOJ PRIMARY BALSĄ 
VIMAI. 

Bu y nuskirti kandidatai i 
miesto valdvietes. 

IŠ GHICA60S LIETUVIŲ 
K0L0NUĮĮ. 

_ j 

m TOWN OP LAKE. 

ŽMOGŽUDIS JOHNSON 
BUS NUGALABIN 

TAS. 

Susektas jis e.̂ ąs 
proto. 

sveiko 

Albeit Johnson už nužudy
mą poliemono .Martin Torc>-
ran pralaimėjo paskutinę ko 
vą teismt* u/ savo gyvastį. 
Teisėjo Civ>\v<* kambaryj |>ri-
sieknsioji galuiinai nu<proml«\ 
kad Johnson yru sveiko proto 
imogns ir snlig 1 eismo nus
prendimo turi Imt im.jrnlaom-
tn* (pakartus). Suli>? m»s 
prendimo Imsiąs pakart;^ a 
teinantį penktadieni. 

Johson jau seniau turėjo 
Imt nugalabintas. P>et jo a<! 
vokatai nuo gubernatoriaus 
gavo leidimą atidėti egzeku
ciją, kad ištirti žmogžud/io 
proto sveikumą. 

Dabar tas atlikta. Tad ad
vokatai ir vėl ėmė darbuo
tiem, kad atnaujinti bvla. 

Paskutini teismo nuspren
dimą žmogžudis sutiko ramiai, 
su rezignacija. Tik pažymėjo, 
jog jis aiškiai matąs, kad jam 
neduodama proga. 

RUSIJA LAISVESNĖ UŽ 
AMERIKĄ. 

Rytoj, vasario 25 d., Chiea-
goje įvyks primary balsavi
mai. Piliečiai pasiskirs kan-
didatus j miesto valdininkus. 
Paskui už tuos kandidatus 
balandžio l d. bus balsavimai. 

Rytoj bus skinami kandi-
datai i miesto majorus, alder-
manus ir kiti. Kiekviena par
tija pasiskirs kandidatus. 

Vpaė majoro vieta pilie-
ėiams svarbus daiktas. Kaip 
demokratu, taip ivpublikonu 
parti.ji turi net po kelis žmo
nes, katrie darbuojasi pate
kti kandidatais. Kiekviena 
partija pasidalinusi į l'rakeijas 
(dalis) ir kiekviena frakcija 
kita prieš kitą veikia. 

Po primary balsavimo kiek
viena partija turės tik po vie
na kandidatą. Tad šiandie ko-
voja partijų frakcijos, gi p a 
kui kovos paėios partijos už 
nirmenvbe. 
i • *. 

Piliečiai patys turi numanyti, 
ka statyti kandidatais ir ką 
paskui rinkti. Valdininkais 
turi Imt renkami tik gerai 
žinomi žmonės, katrie nesi
dangsto tuščiais pažadėji
mais, bet katrie tikrai darbuo
jasi darbo žmonių gerovei. 

Nuo nedėlios, vasario 
vakarais p. J . Elias svetainė
je prasidės vietos Labdariu 
fėrai. Apart praeitos nedė
lios, dar tęsis per tris dienas: 
Utarninką, ketvergą ir snba-
t$. Patart ina vietos parapijo-
nams skaitlingai dalyvauti. 

L. Vyčiai praeitą trečiadie
nį turėjo susirinkimą. Išklau
syta įvairus raportai, iŠ ku
riu pasirodė, kad kuopa juda, 
kruta ir tarpais žengia pir
myn, 

hftai 26 d. vasario, Davis 
Square svetainėje a.tsibus šei-
miniškas vakarėlis. Vėliau 
vyčiai mano turėti paskai
tas, gi kovo 80 d. vėl surengti 
teatrą. 

Fondą.' Cia pa t buvo Vietinio 
skyriaus narys, p, J . Vilimas, 
kuris ir priėmė pinigus. 

draugijos Šv. 2>etro ir ?o-
vylo įgaliotines užkvietė L. "f. 
K. "Lie tuva" , sulošti kokį 
nors mažą veikalėlį gavėnios 
laike, kurio pelnas bus pas
kirtas Lietuvos laisvės reika
lams. Vienbalsiai nutarė pa
kvietimą priimti. Reziserius, 
J . J . Palekas,V&tarė lošti " š v . 
Agnietė." Veikalas kaip tik 
bus labai tinkamas lošti ga
vėnios laike. Patarimas vien
balsiai priimtas. 

Komisija pranešė, kad yra 
nusamdyta School Ilall svetai
nė del 6 d. balandžio, š. m., 
Nutarta sulošti vieną iš pui
kiausiu veikalu *'šv. Cecija". 
gitas vakaras bus rengiamas 
susidėjus su vietines parapi
jos &v. Cecilijos choru, giedo-
riu. 

III H*|M> .. »1 * » . ; • > p . * i.jkia fą 

25 d. vasario, 
parapijos svetai-

i H a minkė, 
Nv. Kryžiaus 
nėję, žada T. Fondo o!) sky
rius sušaukti su atvirutėmis 
susirinkimą. 

Geriau*; keliauti sau Rusijon. 

14Aš keliausiu i tikrai lais
vąją Rusiją, kur darbininku 
teisės yra. šventos ir kur ka
pitalizmas sugriautas. Ameri
ka — ta šalis nebuvo laisva 
Ir joje nėra lasvės". 

Tai žodžiai Morriso Stolar, 
rusu bolševiko, spaustuvės 
darbininko, dirbusio p i . ' 
laikraščio Labor \Vorld. 

J is taip pasakė, kuomet IV-
deraliai agentai pradėjo ji 
kamantinėti ir pavedė ji immi-
gracijos valdininkams de 
portuoti. 

Stolar reprezentavo žvdu-
J » 4. 

rusu sovietą ir bolševiku 
draugiją (liicagoje būdamas 
atstovu radikalu suvažiavime 
New York e. 

Pasisakė, jog jis Amerikon 
atkeliavo 1!)()!) metais su neti
kru pasportu. Xes Rusijoje 
jis buvo gaudomas už dalyva
vimą sukilime ten 190.")—f> me
tais. 

; 

y 

U2 DĖVĖJIMĄ UNIFOR
MOS GAVO KALĖ

JIMĄ. 

Federalis teisėjas Carpen-
ter trimis mėnesiais kalėjimo 
nubaudė Franka Farrell, kurs 
dėvėjo S. V. armijos majoro 
uniformą prigavingais tiks
lais. 

NUBAUSTAS UŽ NEŠIOJI 
MĄSI GINKLO. 

Aną dieną municipalis tei
sėjas McKinley už ginklo ne
šiojimąsi $200 pabaudos nu
baudė Joe Mickų ar kokį tai 
Miekų iš North ('hicago. 

NUBAUSTAS VOGEL'IO 
BROLIS. 

$10,000 ATLYGINIMO. 

Pas Alfred Nelsoną burdin-
gieriavo apie (JO rnetų senas 
Orlando Rex. Vieną kartą 
Nelsonas pamatė, kaip seni* 
!>urdingierius bučiuoja Nelso
no moters, 29 metu amžiaus, 
fotografiją. 

Nelsonas tuo jaus burdin-
gierini atsakė burda. Bnrdili-
gar ins išsikraustė ir, kiek 
palaukus, paskui jį išdūmė ir 
Nelsono moteris Nina. 

N'elsonas danu ieškoti. Bu
vusi burdingierių su pabėgu
sia nuo jo moterimi atrado 
gyvenant miestelyj A ubu r. \ 
Ind. 

Tuojaus suareštavo senį. 
Teismas už moters pavilioji-

mą Nelsonui pripažino $10,-
000 atlyginimo nuo buvusio
jo biirdingieriaus. { 

Moterių ir Mergaičių Vielai 
draugijos rengiasi surengti 
pagerbimo vakarėlį karei
viams, sugrįžusiems iš Dėdės 
Šamo kariuomenės. Draugi
jos, prisidėjusios tam tikslui 
dėjo pinigus, gi sudarytas 
Komitetas, nemažai reikalau
ja ištekliaus, mat paims erd
vą svetainę, orkestrą ir ištar
šys puikia vakarienę, regis 
pašaliečiams nebus galima ten 
lalvvauti. 

I š BRIDGEPORTO. 

Klaidos pataisymas. 

T lipusioje " D r a u g ę " kores
pondencijoj, aprašančioj Al-
torinės draugijos vakarą, įsi-
briovė -klaida. Parašvta, kad 
skambino ant pijano Zopija 
ir Anumis Petkai, gi ištikrnju 
skambino ne Petkai, tik Zopi
ja ir Antanas Vaitkai. 

Žemės Dulkė. 

Paskui reziserius, J, J . Pa
lėkus, pranešė, kad Susi
vienijimas Lietuvišką Organi
zaciją ant To\vn o f Lake 
rengia vakarą 30 d. kovo, 
J . J . Flias svetainėj. Pusė va
karo pelno taip-gi skirs 
Lietuvos laisvės reikalams. 
Kliubas sulos "Ka t r iu te" . 
P-lė J . Vasiliauskaitė paaiš
kino, kad tfO d. kovo L. Vy
čiu 13 kuopa turi nusamdžius 
School Hali svetaine del sa-

4-

ves. Pasakė, kad butų labai 
nepatogu rengti du vakaru tą 
pačią dieną, o rankpinigiai 
jau įmokėti ir vyčiai negali at
mainyti dienos. J . J . Pale-
kas prižadėjo apie tai praneš
ti Susivienijimo Pengimo 
Komisijai, kad jie, jeigu bus 
galima, savo vakarą perkeltu 
į vieną savaite ankščiaus. 

Paskui buvo perskaityta ko
respondencija, tilpusi "Drau-

4.93 
4,93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
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B Y T " D A l Rytoj Klein ftros mmm\J\ I R H i Išpafdavimas 
Vilnonio Seržo ir Puikių Šilkinių 

Moteri-, nu.sidi.aags šita naujienai 700 Visokių Nauju 
rųAiu, VUnoncs, sariHn^s ir Šilkines Stebės už labai priei
namas kainas, tokias kurių jus jau senai lankėte! Ma-
tcrijolas šitose šlebosex yra nepaprastai geros rūšies, bet 
kadangi tas materijolas buvo labai suvėlintas prisiimti
nu- kad fabrikas kuris jas išdirba jau negalėjo dalaikyti 
kontrakto ir padirbti darbą j laika. Užtat tos šlebes bu
vo nuims parduotos.' 

Materijolas vienas yra 
vertas tą 

" Lotas i. $8.T5 Geros Vilnos Saržines glebes no $1.01*. 
Labai gfa4ia.ua styliaus vilnoniu saržiaus šlebes 
moterims ir mergaitėms. Gra
žiai išsiuvinėtos su rauki
niais, šilkintas kalneriais 
grąžose spalvose. Mergaičių 
didžio ifi, 18 ir 20 metu. 
Moterims didžio nuo ?,t» iki 46 
Jūsų Pasirinkimui. 

lx>tas 2. $15 Prancūziško Keriaaiis ir šilko filebes. 
J^abai pražus modelini moterims ir . juergai ten 

geros rūšies vilnonio sar-
žaus (serge) .šilko ir taf-
t'eta arba šalinos; gražiai 
aprėdytos fSražus kalnieriai ift 
georgette a rba satinos ske<-
petinio stylinns. Didžio S6 
iki I I . 

Inonlc saržiaHS šlebes 

4.93 
TŽaaus ir šilko filebes. 
oterUns ir . mergai tėms 

8.87 
KLEIN BROS. 
HALSUI) & 201h SIS. 

Dubeltavos stampos Utarnink. 

STOROMS MOTERIMS. 
Šitas išpardavimas, netaip kaip kiti, 

jame rasite ridelame pasirinkime 
storoms moteris draužių 
tra. didžio už tg pačia 
Kaina ••.-. • 

Ex-

S8.87 

8.8f 
8.87 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 

>» 

PALIUOSAVO ŠOFERĮ. 

Vienas poliemonas suareš
tavo šoferį, kurs vežė kažko
kį vyrą, už pergreitg važia
vimą. Tam vyrui prašant ir 
prižadant, jog šoferis anįryt 
stos , teisman, poliemonas 
leido toliaus važiuoti. 

Ant rĮ'tojaus šoferis atėjo 
teisman. Teisėjas Moran ji 
pal mosavo. Paaiškino, joc jo 
automobili.us važiavo tik 2(i 
mylias valandoje. Tad prasi
žengimas yra vientik teebnika-
lis, važiuojant tokiuo greitu
mu atviroj miesto dalyj. 

Paaiškėjo, jog tai teisėjo 
Olsono šoferis. .Jis buvo vežvs 
patį teisėja Olsomj, kuomet 
poliemonas sulaikė automobiliui. 

INFLUENZA — SENAS 
DAIKTAS. 

Aną dieną Sherman viešbu 
ryj kažkokios broliškos pa-
šelpos organizacijos atstovai 
turėjo susirinkimą. Kalbėjo 
A. L. Herfortl. 

J is pažymėjo, jog influenza 
Hnglewoodo teisme penkiais esanti labai sena epidemija, 

dolieriais pabaudos nubaustas J 338 metais vienas arabas, 
AVilliam Vogei už pasiprieši- Avicenia, buvęs parašęs ilgą 

I nimą policijai. 
William yra brolis George 

straipsnį apie inflnenzą. 
Saliamonas turėjo tiesą sa-

Vogei, kur andai nužudė de-Akydamas, jog pasaulyje nieko 
tektivą Hosna. 

* 
nėra nauja. 

Nelaimingas atsitkimas. 

Ona Macaitė, gjrvenanti po 
nu;u. 922 W. 33-rd PI. ren
gėsi prie vestuvių su M. Bra
žinsku, kurios turėjo įvykti 
nedėlioj, vas. 23 d. Praeitą 
pėtnycią jinai bevalytlama 
langą nukrito žemėn nuo tre
čiojo augšto. Nelaiminga nu
silaužė ranką ][ ir įlaužė ke
letą šonkaulių. Nugabenta 
tapo į Merey ligonbutį ir ran
dasi blogame padėjime. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Penktadienio vakare, 14 d. 
vas., š. m., Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėj, Liet. Teatr. 
Kliubas "Lietuva'• laikė savo 
susirinkimą. Susirinko gra
žus būrelis jaunimo. Šis susi
rinkimas buvo ir tuomi svar
bus, kad prisirašė 14 nauju 
narių, tarpe kurių buvo gerb. 
p. V. Daukša, vietinis vargo
nininkas, Dr. . C. Z. Vezelis, 
Dr. Naikelis, nesenai sugrįžęs 
iš kariuomenės ir daugelis ki
tų. 

Perskaityta protokolas iš 
praeito i susirinkimo, ir vien
balsiai priimtas. 

Komisija nuo vakaro, kuris 
buvo 19 d. sausio, 1919, išda
vė raportą. Pelno, kuris bu
vo skiriamas Lietuvos laisvės 
reikalams, išmokėjus visas iš-, 
laidas, liko $51.15. 

Pirmininkas davė nariams 
nubalsuoti į kokį fondą pas
kirti tuos pinigus. Nubalsuo
ta pinigus pasiųsti į Tautos 

go ' 38 num., kuri labai ne
teisingai užgavo mūsų kliubą 
ir narius. Korespondentas 
sako, kad kliubas vietos L. 
Vyčių 13 kp. kenkia, o ėin pat 
prie kBubo priklauso apie 
daugiau kaip trečdalis vyčių. 
Taigi kilo klausimas, kas to
kią korespondenciją parašė. 
L. Vyčiai aiškino, kad ant jų 
kuopos susirinkimų tokių kal
bų nėra buvę ir kad čia yra 
keno asmeniškas piktumas, 
kad vienus su kitais supykin
ti. Gerb. Lietuvos Vyčių 13 
kp. nariaix prižadėjo pakelti 
tą klausimą sava susirinkime, 
gi Liet. Teatr. Kliubas "Lie
t u v a " nutarė pareikalauti, p. 
pseudo Vyčio, kad tą netei
singą korespondenciją atšauk
tų per dienraštį "Draugą" . 
Taip-gi paprašyti gerb. 
" D r a u g o " redakcijos, kad 
daugiau tokių korespondenci
jų netalpintų. Parašymui at-
sal^ymo liko išrinkta komisi
ja iš trijų ypatų. Vienas iš 

CHICAGOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VALDYBA, 

komisijos narių prašė, kad 
butų išrinkta į komisiją ir 
priklausanti prie L. Vyčių 
ypata, kas ir buvo įvykinta. 
Komisija korespondencijoj pa 
reikalaus, kad P. Vvtis netei-
sybę atšauktų. 

Nebūnant daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas buvo už
darytas. 

J . J . Palekas. 

PRANEŠIMAS 
ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčių 8-tą kp., Rosc-
land, III. buva užkvietusi kuopas 
j šei,misišką vakarėlį ant 25 d., 
vasario, j Pallmer Park svetainę. 
Šiuomi pranešame, kad vakaras 
neįvyks;, mes tą vakarą svetainė 
užimta kitam tikslui. 

- L. V. 8-tos., ku., valdyba. 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO. 
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

gyv. 511, 58 East \Vashington 
Str. iš Generolo Adjutanto gavo 
Užklausima apio žemiau surašy
tuosius asmenis, kurią vardai ne
įtraukti į Direetory ir dėlto Kra-
808 Departamentas negalėjo jų 
rasti. Yra. viltis, knd patys tie 
asmenys atsišauks i Raudonąjį 
Kryžių, virs paduotu adresu, 
kaip perskaitys šitą užkvietimą1 

laikraščiuose. 
Willinm Streeker. I 
Charles J. Piskaem. 
Panangiotis Tampanes. 
Mieke Žuke, 
John Kamougas. 
Joseph Kavatski. 
John Yurezak. 
Pietro (.'rudeile. 
Josepn Stanley Lynn. 

Steve C Dooley. 
Samuėl Haye. 
Smajo Kravieh. 

-
Adolph Stulginskį.' 
Mr. Justan Peterson, 915 So. 

Wabash Ave. 
Mrs. Mary Vondriska. 43 Ame

ba Ave. 
rast A. Tampanes, 321% H a r " 

lison Str. 
Mr. Alex Žuke/3833 — 33-rd 

Str. 
Mrs. Helen Kanonlis, 528 N. 

Peoria Str. 
Mr. Mike Kavatski. 3017 Me

ilėn ry Str. 
Mr. Jaeob Yurezak, 38 Colum-

bia Str. ^ 
Mr. Mike T ra valo, 2404 Iowa 

Str. ! 
Mrs. Anna Lynn, 3852 Chris-

tiana Ave. 
Mr. William Dooley, 2118 Oon-

gress Str. 
Mrs. Lizzie Stewart, 4433 

State Str. 
Mr. Ahmet Kravieh, 2435 N. Ash
land Avp. v 

Mr. Benjamin Stulginskį, Ge
neral Delivery, Chicago. 

PRANEŠIMAI. 
Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

igaliojame p. MOT. VITAR
TĄ, buderių (937 Washington 
Ave.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
1 'Draugo" numerius ir abel-
nai atstovauti ''Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jųs, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo Store po keliasdešimtys 
"Draugo" numerių dėl kas
dieninio paradavinėjimo. 

"Draugo" Adm, 

. 

• -

Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuota Mažiausia—Pamėginkite 

-

J US visuomet galite turėti gerą sviestą ant savo duo
nos jeigu pirksite Wilson's Nut Margarine. 

Yra grynas riešutinis sviestas. Neturi savyje nei jo
kios gyvulio riebumos. Jis yra padirbtas iš aliejaus, 
baltos mėsos cocoanuts ir kitų daržovių, kurios sumai
šytos su gryna smetona ir pienu. 
Turi puiku skonį, goriausios r 
dina—už daug mažesnę kainą. 

' • -
sviestas Ir lygiai visus užganė-

. 
Ir atsiminkite—kad galite vartoti del virimo, kepimo ir taippat del 
valgymo. 

įpraskite pirkti WILSON' grynu maisto produktu. Jie yra geri ir 
visuomet Jus užganėdins. Paklauskite savo groeerninko apie Juos. 
Paprašykite jo, kad parvežtų jums jeigu jis neturi savo stoeke. 

"Jhiftmoftk 
£L 

VVILSON & CO. ynu ętmšmmt 
~ f 

\ 

Wilson's 
' 

CHICAGO 

'THE WILSONLABELPROTECTS YOURTABLE 

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

J. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę . .* 30e. 
2. Patarmės Moterims -. 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris , ." , - 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo T 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis ^ 20c. 
6. Katra neįmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti : 5c. 
7. Marksas Antrasis , \ . . . . ' . . 8c. 
8. Ara yra Dievas ¥ ; 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus . . 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c. 
13. Revoliucijonierių tarpe : 5c. 
14. Apie Apsvietą , ;..\ 25c. 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas ».. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 464h STREET, CHICAGO, ILL. 

. \ »»j į? 
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