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PABALTI JOS PROVINCIJOS APSAUGOTOS^ 0 1*™.*" k a " 
Bolševikai pradėjo riau

šes Berlyne 
Ukrainoj pakilusi revoliucija 
Taikos kongresą n vokiečių 
atstovai bus įleisti sausio 15 

ANGLŲ KARĖS LAIVAI j BERLYNE JAU RIAUŠĖS. 

Bolševikai ima pildyti savo 
grūmojimus. 

ANGLIJA STOVI UŽ TEL 
SIMĄ KARĖS KAL

TININKŲ. 

Visiems mirties bausmė, kas 
tik bus atrastas kaltas. 

II m II 

Amsterdam, vgr. 6. — Da
bartino Berlyno valdžia pas
kelbė, kad imperijos arehivuo-
se, buvusio kaizerio rūmuose 
Berlyne, ji-suradusi dokumen
tus, kuriuose kuoaiškiausiai 
parodoma, kad šitos baisios 
karės pakėlimui yra kaltas 
buvus i s Vokietijos kaizeris su 
kaikuriais savo ministeriais. 

JAU SUAUKOJO' 
$12,500. 

Pabaltijos provincijos bus ap
saugotos. 

Londonas, <jrr. 7.—Vokietijos 
bolševikai, kuriems vadovau
ja radikališkiausias socijalis-
tas atžagareivis Liebkneclįt, 
vakar jau pradėjo nerimauti 

PARYŽIUS, gr. 7.—Estoni-
jos vyįausybė. rašo Petit 
Journal, buvo prašiusi talki
ninkų apsaugoti ta šąli nuo 
rusu bolševiku indukimo pa-1 Berlyne, Liebkneclįt pirm ko-
sitraukus iš ten vokiečiams. Ii" dienu grūmojo dabartinei 

Tuoraus į ten pasiųsta Bri- valdžiai, kad ji turi griūti, 
tanijos karės laivai, kuriejl""! ^a l i e s valdymas turi tekti 
šiandie yra jau Revelio uoste. I bolševiką uis. 

Tokia pat pagelba bus duo- Atrodo, kad dabar tasai 
ta, rašo tas pat laikraštis, ir 
kitoms mažesnėms Pabaltijos 
tautoms, jei tik jos prašys tai 
kininkų. 

UKRAINOJ PAKILUSI 
REVOLIUCIJA. 

Londonas, gr. 7.—Vos spėjo 
iš Ukrainos išsikraustyti teu
tonai, tuojaus ten pakilo re
voliucija. 

Kokia ta revoliucija ir prieš 
ką ji veiiama, žiniose iš iiusi-
jos nepasakoma. 

Kiek žinoma, Ukrainoje tal
kininkai turi savo kariuome
nės. Seniau buvo pranešta, 
kad ta kariuomenė marguo
janti ant Kijevo. 

i grūmojimas jau pildomas. 
Pranešama* kad vakar Ber-

' lyne prasidėjo riaušės. Kai-
kuriose gatvėse buvo girdimi 

i šaudymai. Kaip šiandie Ber-
i lyne bolševikai turi pakelti ti-
| k ra jį terorą ir paimti viską 
] savo rankosna. 

Teks nugirsti dideliu indo-
mvbių iš Berlvno, kuomet ten 
susirems socijalistai ir pradės 
skersties. 

Patys vieni tegu skeYdžiasi. 
Tik gaila civiliu nekaltų žmo
nių, kurie turės nukentėti nuo 
oeijalistu padūkimo. 

L. Simučio pranešimas 

ter'is "ŽADA" $12,000, 
yra klaidingas. Worces-
ter'io lietuviai ne "ža
da" , bet jau surinko $12,-
500, gi žada suaukoti dar 
daugiaus. Įr jeigu Chįca-
gos lietuviai neaukos 
smarkiaus, tai Worces-
ter'io viena parapija su-
kirs visas Chicagos para-
pijąs. 

T. F. 30 Skyriaus 
Iždininkas. 

VEIKIAI BUSIĄS PANAI
KINTAS ŠNIPINĖJIMO 

ĮSTATYMAS. 

i Washington, gr. 7.—Karės 
pradžioje kongresas pravedė 

"Užraugė", kad Worces- į s t a t y m ą apie šnipinėjimą. 

: 

:•: 

Londonas, gr. 6. — Brita
nijos ministerių pirmininkas 
Lloyd George vakar vakare 
išaiškino Britanijos politika 
vienam susirinkime. Jis kal
bėdamas neatmainomai pažy
mėjo, kad neišvengs bausmės 
visi tie, katrie yra kalti už da
bartinės karės pakėlime. Ne
žiūrint to, ar jie bus karunuo-
čiai, ar paprasti žmonės, visi 
bus turės but pašaukti tadp-
tautinin teisman ir teisiami, 
kaipo paprasti prasižengėliai. 

Llovd (JeoFge taippat pasą- i ^ ^ W *** le l io t i pa
ke, jog jis visuomet stovįs už p l a u t i , id*nt visoj Euro-
tai, idant iš Britanijos butu H°J b ? ^ *w n* , .k , n t«« P1'1™*" 

tinas kareiviavimas arba kon-
<lr riYV*i in ** " 

Be to, Britanija parcika-vvrai, kaip buvusis i ,. . . r . . A.. . • . - . . . m liausianti, idant Yokietnos v okietijos imperatorius, Tur-1 
k i jos Knver-paša, buvusieji 

išvyti visi svetimšaliai prieši-
* • * 

mukai. 
Tokie 

Bulgarijos ir Austrijos aldo-
vai, bus pašaukti tarptautinin 

taip vadinamą Espionage 
Act. Toks speeijalis įstatymas 
buvo reikalingas, kad sutruk
dyti šios šalies priešininkų 
veikimą prieš vyriausybę ir 
kary, prieš karės vedinio tru-

I kdymą ir kitokius prieškari
nius apsireiškimus. Su to įs
tatymo pagelba su koneveikta 
šioj šalyj visdks provokiškų 
gaivalų veikimas. 

Dabar čia kalbama, kad tas 
įstatvmas ateitu laiku busins 
panaikintas, (lai jį palaidos 

Į dabartinė paskutinė šito Kon
greso sesija. 

Senatorius BoraH iš Tdalio 
valstijos andai senate pažy
mėjo, jogei jau butų- laikas 
nuo generalio postmasterio 
atimti teises cenzūruoti laik
raščius. Tuo reikalu senato
rius Borą h jau yra padavęs 
ir sumanymą, Jei toji teisė 
butų panaikinta, tuomet ir vi
sas įstatymas netektų legali
zuotos vertės. 

kvlva*p tik (laba** ..pribaigė 
karė", — pasakė senatorius 
Borali, "esu toi< nuomonės, 
kad visokie spaudos ir žodžio 
laisvės apribavimai privalo 
but panaikinti". 

ralians valdžią 
Amsterdam, gr. 7.—Tik da- paskelbė pasauliui, kad kaize-

bar išvilkta aikštėn, kad viso-1 ris jau abdikaves. 
kie formališkumai, sujungti su Tuo tarpu kaizeris su ta ša-
buvusio kaizerio abdikacija,! vo abdikacija buvo ramus. Ir 
buvo supainioti. Nes nei jis! tik paskui patyrė iš laikraščių 
pats, nei Vokietijos valdžia ne j kad be jo žinios jam buvo ant 
buvo apsipažine su tikrais ta-į mesta abdikacija. Apie tai pa
ine reikale formališkumais, i tyręs kaizeris tuojaus paspru-

BRITANIJA STOVI UŽ 
KONSKRIPCIJOS 

PANAIKINIMĄ. 
• 

it>rh ag, _ 

Dundee, Anglija, gr. 7. — 
Aną vakarą eia kalbėdamas 
Winston Cburchill pareiškė, 
kad Britanijos atstovai taikos 

Kuomet kaizeris vieną nak
tį apleido Berlyną ir iškelia
vo vyriausiojon karės stovyk-
lon, tuomet jis turėjo mintyje 
abdikuoti tik kaipo Vokieti
jos imperatorius. Gi prūsų ka
raliaus titulą ir vyriausią ar
mijų vadovystę norėjo ir to-
-liaus pasilaikvti. 

Tečiau vvriausioji vokiečių 

komendantūra <lel smarkaus 
išsivystATno stovio visoj šalyj 

do Olandijon. Jam ten iške
liavus, kaip jis, taip vokie
čių valdžia buvo manę, kad 
abdikacijos reikalas tikrai pa
baigtas. 

Bet kiek palaukus vokiečių 
revoliucijonierių valdžia pri
siminė, kad ji neturinti jokio 
abdikacijos dokumento, kad 
be to kaizeris posenovei skai
tosi Vokietijos valdovas. 

Tą patį suprato ir pats kai
zeris, kuomet jam "Olandijoje 

įsitikino, jog kaizerio pilna ! prisiėjo legalizuoties. Tad tik 
abdikacija būtinai reikalinga.; tuomet klaida buvo pataisyta. 
Ir apie tai pranešė valdžiai. į Buvo pagamintas abdikacijos 
(Ji pastaroji tą komendantu-»dokumentas, po kuriuo kaize-
ros pranešimą paskaitė tik- ris pasirašė ir pasiuntė voki/»-
rąja kaizerio abdikacija ir čių valdžiai. 

BOLŠEVIKAI NUGALABI
NO VISĄ CARO ŠEI

MYNĄ. 

Cariutė Tatjana buvus 

VOKIETIJA TUJII DUOTI 
ATLYGINLMĄ. 

primušta. -
mgm^r^^m^^mm, • U^ĘC+Ą^.. **m9 

sala-tvirtovė Helgolaml butų 
pavesta Britanijai. 

Pačioje Anglijoje, Churclfdl 

gr. 6. — Pasi 

sake, bus suvisuomeninti ge-teisman. Jei teismas juos at- . v. , ,. . . -A . . . . . lezinkeliai 
ras kaltais ir nubaus ,iuos mir
ties bausme, teismo ištarmė 
turės but išpildyta. 

Pašaukti bus teisman 

Copenhagen, 
sekė iš Kusijos pasprųsti vie
nam buvusiam nužudyto rusų 
caro tarnui, kurs pasakoja 

Tad teisdarystėA departa- j baisenybes apie bolševikų pa-
mentas privalo kuoveikiausiai :siel""ima. 

>< 

KADA BUS ĮLEISTI TAI 
KOS KONGRESAN 

VOKIEČIAI. 

Paryžius, gr. I.1— Ecbo de 
Paris praneša, ka<l taikos kon
gresas čionai prasidės gruo
džio 17 d. Tai busią kaipir j -
žangiamieji posėdžiai, kuriuo
se dalyvausią tik vieni talki
ninkų atstovai. 

Tikrasis kongresas prasidė
siąs sausio 15 d. Tuomet kon
greso durys bus atidarytos 
jau ir Vokietijos ir jos talki
ninkių atstovams. 

Anot to paties laikraščio, 
taikos kongresas prasitęsiąs 
ligi balamIžio pabaigos arba 
gegužės pradžios. 

Prancūzijos atstovais taikos 
kongrese busią vyrjausybės 
nariai, kurie apsipažine su ka
re iš techniškojo atžvilgio. 

BRITANIJOS NUOSTOLIAI 
JŪRĖSE. 

Londoųas. gr. 6.— Karės 
metu Britanija neteko štai 
kiek savo laivų: 2,475 laivai 
nuskandinta su savo įgulomis 
ir 3,147 laivai nuskandinta be 
įgulų. Pastarųjų laivų įgulas 
vokiečiai buvo palikę valtyse 
atvirioje jurėje. 

96ą ŽYDAI PALAIDOTA 
LEMBERGE. 

Stockholmas, gr. 7.-966 žy
dai jau palaidota Lemberge, 
Austrijos Galicijos sostinėje. 
Tai skerdvniu aukos. 

Bet dar daugelis žydų lavo
nų guli namų griuvėsiuose ir 
nuodėguliuose. 

Apie tai praneša K ra kovo 
lenku laikraštis Xowv Dzien-
nik. 

pastūmėti pirmyn vjsussu tuo 
New Haven, Conn., gr. 7. įstatymu surištus | .reikalus. 

Yale universiteto studentų \ Kas pagal to įstatymo yra a-
X1M nuostoliai karėje vra sekan- reštuotas ir bvlos dar nepa-

piktadariai, katrie, įsigriovus ūe~. m l l ž m i l A t a i r l l 7 s u . 
jiems Į svetimas.šalis, išdari- ž e i s t a i r neiaisV(->n p a į m t a . 
nėjo baisiausius daiktus su ei- į # , 

gyventojais — šituos' — Wasliington, gr. 7.— 

TALKININKAI PASIUNTĖ 
VOKIETIJAI SĄSKAITĄ. 

Už vieną okupacijos mėnesį 
reikalaiVa $22,560,000. 

Amsterdam, gr. 7.— Talki
ninkų kariuomenės užėmė Vo
kietijos miestus ir žemės plo
tus, kuriuos palaikys, kol ne
pasibaigs taikos kongresas, 
kol neivvks taika. 

Sulig laikinos santaikos su
tarties tos okupacijos lėšas 
tuci padengti .Vokietija. Tal
kininkai faktiškai jau bus 
mėnuo kaip pradėjo okupaci
ją ir todėl už visą mėnesį pa
reikalavo iš Vokietijos išlai
dų $22,560,000. 

Tuo tikslu Vokietijai induo-
ta sąskaita. Sulig sutarties, 
Vokietija tas išlaidas tuojaus 
turi atlyginti. 

vinais 
kankino ir žudė; katrie kan- Karės laivyno sekretorius Da-
kino karės nelaisviusk užpuldi- niels įsakė kuotrumpiausiu lai 
nėjo iš oro miestus, žudė mo- ku iš ' tarnvbos palmosuoti 
teris ir vaikus. Visi tie su- 100,000 jurininkų, 
si lauks bausmės.* Nes tik to
ki uo būdu bus užganą padary
ta teisvbei. * 

Taip maždaug politikiniani 

baigtos, kuoveikiausia bylas 
reik pravesti, kad paskui ne
būtų tuo žvilgsniu jokių ne
susipratimų, jei įstatymo apie 
šnipinėjimą gyvavimas butų 
panaikintas. 

Po . nugalabinimo buvusio 
caro praeitą pavasarį, visa li
kusioji caro šeimyna — žmo-
na, sunūs ir keturios dukterys, 
uždaryta vienan aptuštintan 
vienuolynai! Jekaterinburge. 

Prancūzija vokiečių lėšomis 
turi but atstatydinta. 

— 

— Wasliington, gr. 6. — Re-
zignuoja A. Bruce Bielaski, S. 
Valstijų detektivų biuro vir-

NOBELIC DOVANA 
' VVILSONUI. 

Londonas, gr. G. — "Pasi
šventimas, kokį Prancūzija y-
ra atlikusi šitos karės metu, 
vra milžiniškas. Mirusiu 
žmonių skaitlius tiesiog neap-
skaitomas. Mes užtikriname 
kaip įnirusius, taip gyvuosius, 
kad mūsų pasišventimas ir 
nuostoliai nenueis v^tui. ĄJį 
tą visą turės but atlyginta. 
Vokietija padengs visas mūsų 
karės išlaidas ir jos lėšomis 
bus atstatydinta, Prancūzija.' 

Visi šeimynos nariai paskirs- Taip kalbėjo maršalas Foch 
tyta po vieno atskiriuose kam- vienam karės korespondentui, 
bareliuose, kur taip per porą knomet jis buvo klausiamas 

• susirinkime kalbėjo Lloyd šminkas. 
George, Si r Auckland &edde^ 
ir kiti. Visi Anglijos diplomą- — Lima, Peru, gr. 6.—Šitos 
tai ir politikai stovi ypač už respublikos vyriausybė Suv. 
buvusio kaizerio tesimą ir nu-, Valstijose norėtų pasiskolinti 
baudimą. $33,600,000. 

Stockholmas, gr. 6. — Čia 
Nobelio dovanų dalinimo ko
mitetas turi savo sesiją. Pas
kirsto dovanas už 1918 metus. 

Kalbama, kad viena dovana 
feksianti prezidentui Wilso-
nui, kurs daugiausiai pasidar
bavęs taikos reikalais. 

dienų ir naktų buvo laikoma. 
Tuo meiu kambarius sergė

jo raudonosios gvardijos sar
gyba. Tie bolševikiški ka
reiviai pačią sergančią carie-
nę ir jos vaikus begalo bjau
riojo ir įžeidė. 

Vieną naktį kareiviai buvu
sia carienę su vaikais nusive-
dė vienuolvno rusin 

taikos reikalais 

POPEŽIUS LIEPIA MELS-
TIES UŽ TAIKOS KON

GRESO ATSTOVUS. 

Rymas, gr. 6. — Viso pa
saulio vyskupams Šventasis 
Tėvas ^Benediktas XV išsiun-

/ski0_!tinėjo enciklikalį raštą, ku-

Alzaso provincijos sostinė Strassburgas. Provinciją, ir miestą paėmė prancūzai, ku
riems vačovanfa čia matomas prancūzų gen. Mangin. 

pan), tenai visus paeiliui pri 
statė prie sienos it sušaudė. 

Duktė Tatjana nuo šovimo 
buvus tik sužeista, 
reiviai ją paskui primušę šau
tuvų apsodomis. 
" Nugalabintų lavonai pas

kiau sudeginti Jekaterinburgo 
apylinkėse. 

riuomi pasiūlo rengti viešą
sias pamaldas ir visus tikin
čiuosius katalikus ragina mel-

rr A"ū"« Isties'UŽ taikos kongreso atstoj au . 
vus, kad šitie padarytų pa
sauliui taiką, paremtą ant 
krikščioniškos teisvbės ir ar-
tymo meilės principų. 

PRINCAS HENRY DAR
BUOJASI UŽ SOSTO 

SUGRĄŽINIMĄ. 

Londonas, gr. 6. — Monar
chinis kontrrevoliucijos suo
kalbis platinasi Vokietijoje. 
Suokalbiui vadovauja prin
cas Henry, buvusis kaizerio 
brolis. 

Vokietijos socijalistai reika
lauja princą Henry suareš
tuoti. 

Taip apie tą praneša Daily 
Express .korespondentas iš 
Washingtono. 

BUVCS KALINYS PALIUO-
SUOTAS. 

Teisėjo (iuerino bute prisie
kusieji teisėjai pateisino Pa
rneša George Ingoldsby, kurs 
buvo kaltinamas mėsos vogi
me. 
Kaltinamasis prisipažino, jog 

jis yra jau išbuvęs kalėjime 
15 metų. Bet dabar vogęs, kad. 
pagelbėti savo sergančiai žmo
nai. 

Jis taip intikinančiai ir nuo
lankiai atsiliepė į teisėjus, kad 
šitiet buvusį kalinį be niekur 
nieko ėmė ir paliuosavo auo 
atsakomybės. 
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LIETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 

slaviškų tautų atstovais ir 
vis-gi nesusitardavo su jais 
vesti vienos slaviškos politi
kos. Už šitą lenkų atsiskyrimą 
nuo slavybės daugelis kaltin
davo Rusija^ Carų viešpatija 
buvo slavų viešpatija, o bet
gi slavus lenkus nesąžiningai 
spaudė. Tai-gi lenkų visuome
nė mažai tebrangino slavybę. 
To pasekmės atsiliepia dabar 
lenkų neprisidėjime prie Vi
dujinės Europos Tautų Są
jungos. 

Gal yra ir kitų priežasčių, 

Iš Rochesterio Negarbi. 
^ ^ — w m \ i .•iim imu m m • • i » ^ 

Nedėlioję, 24 lapkričio, šių Į tiesa, kad Leninas su Troc 
metų, Gedimino svetainėje, 575 kiu liepė išžudyti Petrograde 
Joseph avenue, Boehester'yje, 500 asmenų, ar tai netiesa, 

ir Laisva-
manija. • . 

Vienas laisvamaniu tauti-

Eina kasdieną Išskyrus nedė klieni as. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Memms , $s.oo; bet viską sunku susekti. 
Pusei metų $3.00 Į J 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sm-
sti iiperkant krasoje ar exprcsc 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
{ registruotą laišką. 
"DRAUGAS" PUBUSHING CO. n i n k l 1 , a i k r a ž t i s tvirtina, kad 
1800 W. 46th SU Chicago, III. Jie v i s i . «f* kalikų kunigų 

THpphtne M<-Kiriiey oii4 krikštyti ir, girdi, nei vieno 
laisvamanio nekrikštijęs žydų 
rabinas. 

Gerai, kati nors laisvamanių 
saulė šviečia Amerikoje o šiai}) 
tamsus katalikai mintytų,'kad 
labinai krikštija. Visos re
formos, visi pagerinimai ir pa
taisymai visam pasauliui eina 
iš laisvamanių. Iš jų vienų te-
gavome patirti tokią negirdė
ta naujienų, kad rabinai ne
pakrikštijo nei vienų lietuvį 
laisvamani Amerikoje. 

Iš to paties laisvamanių 
laikraščio išskaitome, kad ka
talikų Bažnvčios duoto krikšto 
niekas negali atimti nuo žmo
gaus. Taip mes buvome gir-

Lietuva ir vidujines 
Europos tautų 

Sąjunga. 
Skaitytojai žino, kad susi 

darė sąjunga tautu gyvena?; 
ėiu i rvtus nuo vokiečiu ir ap 
riečanti juos, nors nevisai iš t įėję pirma negu atsirado pir-
šiaurių bei iš [>ietų pusės. ri a matinis lietuviu laisvamanių 
sąjunga vadinasi Vidujinės laikraštis. 
Europos Tautų Sąjunga. J ją Taip pat senai mes girdėjo-
jsjtbjo jugoslavai, arba pietiniu nu-, kad krikšto negalima at-

• uiti nei nuo vieno atsimetė
lio, perkrikšto, išdavėjo, nei 
apostato. 
Vienas mokintas laisvamanis 

apgarsino mums pirams dvi 
tiesas 'kodėl jis mums užtylė
jo trečiąją. Jug šioji mums 
nemažiau naudinga žinoti už 

žvdų rabinas ji 
krikštijo. Jug pilnesnis butų 
mus žinojimas tiesų apie krik
štą. 

Kerenskį*. 
Dar tik metai tepraslinko 

nuo to laiko, kada Kerenskio 
skambėjo visame pa

saulyje. W i su džiaugsmu ji 
minėjo, visi jį garbino. Sian-

slavų tautos: serbai, siaven 
cai, chorvatai, prie jos prisi
dėjo cechai, slovakai, ir Uk
rainai. Buvo neprisideda len
kai, bet atsimetė. Prie tos Są
jungos prigulime ir niei«. 

Jos naudingumas uiatvt iš 
to, kad daugybė sutarusių ma
žu tmitū irali padaryti viena ta, kad m 
didele kariuomene įu visu ir 
•kiekvienos laisvei apginti. 

Lenkams atsimotus iŠ tos 
Sąjungos, pasidaro keistas da-
Ivkas: Lietuva atskirta nue 
kitu tos Sąjungos tautu. Mus 
žemė tieftog nesusisiekia su 
l'kraina, nei su Čekais. 

Tas lenkų atsimetimas ver- vardą 
ste mus verčia kelti baltgu-
džiu tautini, susipratimą ir 
kalbinti juos prisidėti prie ,iion Kerenskis jau išrodo lyg 
Sąjungos. Lietuva suseina su m m s praeities atminimas. 
Baltgudija, o toji su l'kraina. Popiežių karūnavimo laiku 
Tokiu būdu Sąjungos dalys bažnyčioje degina pakulas, 
vėl susisiektų viena su kita. kalbėsimi sic transit fjforta 

Sąjunga butų susidėjusi \Z\miturH (t. y. šitaip nyksta šios 
dviejų nelygių dalių. Didžioji į žemės garbė). Kai}) pilnai 
butų iš slaviškų tautu su ser-i tie žodžiai išsipildė Kerenskio 
b a i s ir balt<rudžinis { i m t i n a i . į ̂ ryvei i imo! D a b a r n i e k a s j u o m i 
M a ž o j i d a l i s s u s i d ė t ų i š k e t u - j n e s i r ū p i n a , r e t a s l a i k r a š t i s re -
r i n i»Pi?laviškn : l i e t u v i ų , l a t v i u , ; ta i j i m i n ė j a . K a i k u r i o j į a p -
l y v ų ir e s t u . P i r m u t i n ė s dv i j k a l t i n a buk t a p ę s t a l k i n i n k ų 
tautos aištiškos kilmės, o ant-1 priešu. 
ros dvi suomiškos. Tai-gi nes-! Kuomet visi garbino tve-
laviškoji Sąjungos dalis butų; renskį, mes" nematėme šešėlio 
kurkas silpnesnė už slavišką-j ant jo vardo, nes nenorėjome 
ją. Mažinant tą skirtumą bu- kenkti jo ir talkininkų tiks-
tinai reikėtų rūpintis prie Są-jlams. Kad šiandien kaikune 
jungos pritraukti Vengrus ir balsai jau rengiasi jį pasmerk-
Rumunus. Lenkų atsimetimas! ti, mes drįstame ištarti, kad 
iš Sąjungos išeitų jai ant imu- jis nėra didelis kaltininkas. 
dos. j Mums jis išrodo visai nekal-

Het lenkams jis dideliai tas. 
kenksmingas, nes jie vieni nė- . Gana gražiai išmokintas ir 
ra taip stiprus kaip Sąjunga, į išauklėtas jaunas nestiprios 
nei taip kaip Vokietija. Bu- sveikatos teisininkas su viduti-
dami įgniaužti į tarpą Vokie-1 niškais iškalbos gabumais, si; 
tijos ir Sąjungos lenkai turėtų I įtikėjimu į revoliucijos obal-
neinaža vargo. Slavių idėjai1 sius kaip beveik visa rusų hi
tas lenkų atsimetimas taip-gi j teligenti jos jaunuomenė, ne
kenkia, nes atitolina slavų su- turėdamas nei tam tikro prisi-

New York'o valstijoje buvo 
soeijalistų sušauktas susirin
kimas. Numanu, kad buvo 
daug žmonių. 

Labiausiai^ pasižymėjo Ma
tas Duseika, kuris oficijališ-
kai raSosi Matthew Dusenrl-
czas. Štai ištraukos iš 'jo kal
bos. . 

Taiką pasauliui at
nešė Rusija ir bolševikai, 
labiausiai Leninas ir Troc-
vkis. Juodu užsipelnė di
džiausią, garbę pasaulyje. 
Su jiedviem negalima" lygin
ti nei buvusius prezidentus 
Roosevelt'ų ir TatVą, nei da 
bartfinį Wilsonų, nei Angli : 
jos karalių Jurgį, nei Pran
cūzijos prezidentą. Pojncar-
re, nei Foch'ą. Leninas su 
Troekiu dviese atvedė pa
sauliui taiką, numetė Kaize
rį nuo sosto, o Suvienytos 
Valstijos su savo armija tik 
tiek vertos kiek gatvių pur
vas. 

Dabar boševikai jau valuo 
visą Rusiją, Austriją, Vo
kietija ir yra smarkiai sus
tiprėję* Anglijoje bei Pran
cūzijoje. Raudonoji vėliava 
veikiai plevėsuos Ryme ant 
Vatikano, kur sėdi popie
žius, tas netikęs lošėjas. Mes 
turime rengtis ir žiūrėti; ne
ilgai truks il̂ i kol šios šalies 
valdžia bus numesta ir rau
donoji vėliava iškils ties 
New York'u." 
Paskui Duseika kalbėjo, kad 

dabar geležimis yra apkaltos 
mus rankos ir sprandai, kad 
jis pats buvęs pašauktas į ka
rišką valdybą ir turėjęs atsa
kinėti klausimams. Toliau jis 
tvirtino: 

Suvienytų Valstijų ir tal
kininkų armijos, pasiųsto
sios j Siberiją nuversti bof-
sevUcus, sutirpo lyg sniegas, 
nes kareiviai perėjo po rau
donąja vėliava ir susivienijo 
su bolševikais. Amerika ne-
ineis į /Reino žemes (Vo
kietijoje), nes tenai viešpa
tauja raudonoji vėliava, A-
merikos kareiviai nešaus ] 
anuos, nes ir jie jau prisidė
jo prie bolševikų. 
Prakalbai pasibaigus vienas 

klausytojas, turbūt Jonas Le 

kad Amerika ir jos preziden
tas Wilsonas išgelbėjo pasau
li iš Vokietijos jungo!" Tada 
Duseika atsakė. 

- "Draugai, jus nežinote, 
kad prezidentas Wilsonas ir 
valdininkai tiek tereiškia, 
kiek žvirblis ant šakos, kad 
tik Leninas ir Trockis tą pa
darė, jog taika galėjo įvyk
ti. Tai juodu reikia laiminti 
ir garbinti kaip šventuo
sius. Mes turime didžiuotis 
jiedviem ir garbinti už jų
dviejų kilnų darbą. Veikiau
siai Leninas ir Trockis at
stovaus Rusija taikos tary
boje ir juodu padiktuos tai
kos sąlygas. Kitų viešpati
jų atstovus rinks taip-gi bol-

k ševikai, o prezidentas Wil-
sonas nieko nereikš taikos 
taryboje". 
Po kalbos i tą dalyką įsikišo 

Suvienytų Valstijų vyriausy
bė. Komisijonierius PI C. 
Smith, išklausinėjęs liudinin
kų ir prisaikdinęs juos liepė 
policijai Duseika suimti. Bet 
jo draugai pažino ateinantį po-
licijantą \r kalbėtojas pabė
go. Tarp akmenų, kurių pri
siekdinti liudijimai tapo užra
šyti, yra ir Jonas Levickas. 

Savaitei praslinkus, pane-
dėlyje, 2 gruodžio po pietų po-
licistas \Villiain AValters suė
mė M. Duseika. Jam pasakė, 
kad iki teismui jis gali Imti 
liuosas jei užstatys kaucijos 
$3<00t) dolerių. J is atsakė gana 
lengvai galys gauti pinigų kiek 
tik reikia, bet tų pinigų neda
vė, todėl tapo nuvestas į ka
lėjimą. Po draugei jis pridė-
jo, kad nežino, ąr darysiąs ba-
lfcdonę advokatift ar apseisią* 
be jo. Paklaustas, kada nori, 
kad butų jo perklausinėjimas 

— 
Net if Gedimino vardas ap
taškytas. Dienraštis "Roehes-
ter Democrat and Chroni<## 
(3 Gr'uodž. 1918 r a šo : " Coni-
plaints of įmmoral practices 
are said to have beeii lodged 
with the eity authorities a-
gainst the place'V tat 
reištįa, kad, mieste val
dyba nu juto, jog Gedimi
no salėje buvo paleistuvybė 
įsigyvenus. Tat įvyko, kada so-
oijalistai tą svetainę samdo. 
Taip jie pagerbė Gediminą r 
Dabar jie jau tvirtina, kad sve 
tainė ne jų, bet paskutinis ne
garbingai garsusis atsitikimas 
24 lapkričio vis-gi jų buvo 
surengtas ir jų veikėjo išpildy
tas. 

Ta nelaiminga darbininkų 
rūbuose įsiveisusi partija 
rankpelniams naudos dar ne
padarė, o tautoms nuostolių 
ir negarbės pridirbo begalės. 

Bežadindami tautos susi
pratimą mes - tvirtindavome, 
kad Lietuva gera ir graži. Ret 
mus žmonės, atvykę į Ameri
ką, ėmė eiti paskui socijalis-
tus ir kitus idealo gesintojus. 
Veikiai susilaukėme iš lietu
viškų šaltinių tiek šlykštaus 
purvo ir kenksmingos nedoros, 
kad turime liautis kalbėję ap/e 
lietuvių grožę ir dorą. 

Nejaugi jau mes tapome ne
labi? 

Ne, bet mes paklydome. Be
eidami paskui nelabus variui 
subridome į purvą ir susiterš-

»»»»»»' 

DARBAS 
K — i < » i » > » i —K 

KAIP PRANCŪZIJA PADE
DA BEDARBIAMS. 

eme. 
Iš Duseikos bvlos kiekvie-

nas turintis gerą protą ir svei
ką širdį lietuvis turi suprasti, 
jog socijąlistai negali būti lie
tuvių vadai. Perdaug aiškiai 
jie tarnauja slapčioms ir mus 
teršiančioms jiegoin.-. 

Yra skirtumų ir tarp lietu
viškų socijalistą. Gal ne visi 
jie apsiimtų taip žemą ir taip 
žeminantį lietuvius uždavinį, 
kaip apsiėmė Duseika. Bet 

Nesenai išleistais įstaty
mais ineina galėn naujos tai
syklės link davimo valdiškos 
pašalpos apskričių ir departa
mentų bedarbių fondams. Pa-
šelpa duodama tik tada, kaua 
apskrityje, arba keliuoso aps-
kriciuose sykiu paėmus, Kame 
bedarbių fondas yra sudary
tas, skaičius siekia ne mažiau 
kai 5,000. Pagal taisyklės tik 
tiems bedarbiams teikiama pa-
šelpa, kurie per paskirtą ilgu
mą laiko prieš likimą bedar
biais yra dirbę kokiame nors 
apmokame darbe. 

Asmenys, kurie be tikros 
priežasties atsisako stoti į 
jiems teikiamąjį darbą, tie, 
kurie nuolatos nedirba ir tie, 
kurie gauna atlyginimą pagal 
įstatymus, kuriais dtiodama 
pašei pa šeimynos paimtųjų į 
kariuomenę narių įš tų fondų 
pašalpos negauna. 
Bedarbiams pašelpą išmoka 

komisija, susidedanti iš darb
davių ir darbininkų lygomis 
dalymis, kuriuos paskiria vie
tos viršininkas. 

• 

NEMESK SAVO DARBO! 
— 

taigų turi daug vargo, kad iš
laikyti kiek reikiant darbinin
kų, nes jie' nori eiti į ramiųjų 
laikų darbus. 

Charles M. Schwab ir Ed-
\\ard/ N. Hurley išsiuntė atsi
šaukimus laivų statytojams, 
ragindamas juos pasilikti prie 
savo darbo ir nurodydamas, 
jog bus ten jiems darbų dar 
per daug atfijnanįių metų, iųes 
iš 15,000,000 tonų laivų, kurie 
turi būti pastatyti tik 2,000,-
000 tėra pastatyta. General 
Majoras Williams taip-pat iš
siuntė pranešimą artilerijos 
departamentui perspėdamas 
darbininkus, jog užtektinai 
bus laiko manyti apie taiką, ka 
da bus pasirašyta po taikos su
tartinų. 

Tas pats ir su kitais karės 
reikmenų darbais, ir Darbo 
Departamentas laikysiu savo 
karės programo* pakol jo rei
kalingumas nepasibaigs. Vyrai 
dirbanlieji karės darbuose turi 
pasilikti pakol darbo Departa
mentas nepaskelbs pienų dar
bininkų demobilizacijos. Dirb
tuvės bus su laiku perdirbtos 
į ramiųjų laikų darbų dirbtu
vės, tečiau dar neatėjo laikas 

| tokios permainos daryti. 
- ^ - - — • 

Kalbos apie taiką nereiškia,; Laivų komitetas (Shipping 
kad karės reikmenų darbas Board) sakoma, reikalauja 
turėtų apsistoti; karės pro- daug žmonių netik stalyti lai

vus, bet jiems parūpinti dar-gramas tebeina. 
bininkų, kad juos užbaigti sta
tyti. Pasiskubinus apie tai pra 
nešti prasidėjus kalboms apie 

Pranešimai, kurie pasiekė 
Darbo Departamentą parodo, 
jog besitikint greitos taikos įtaiką iš laivų statymo dirbtu-
daugely vietų vyrai metą dar- vių mažiausiai teiš'ėjo darbi-
bą ir kad daugelis darbo is-į ninku. • • • 

• 

Duseika atsakė su paniekini- d o r o s f T P » n ™ " taip savųjų 
mu, lyg nesirūpindamas tuomi. 
*'Vis tiek, kada norite, bile 
diena ateinančioje savaitėje ' . 
Jo tyrinėjimas paskirtas 13 
gruodžio šių metų. 

Duseika yra nevedęs 35 me
tų vyras. Pirma gyveno Bos
tone, Mass. o liepos mėnesyje 
persikėlė j Roehesterį, N. Y. 
Čia jisai daug prisidėjo prie 
sukėlimo streiko tarp Amalga-
mated Clothing Workers of 

ir pagerbimo to, kas lietuviui 
darbininkui brangu, būtent, jo 
įsitikinimų ir jo tėvynės Lie
tuvos, mes nematėme nei iš 
rimčiausių lietuviškų soeija
listų. ' 

Tautos Fondo Reikalais. 
* 

PAOUONOCK, CONN., ) Mikutavi<% ir Ajitanas rONOCK, CONN., 
"QUOTĄ" PADVI 

GUBINO. 

> Kun. Pr. Budys. a n k 3 Lietuvai. 

J . Juškevičius prisiuntė 
Kalėdų Fondui $154.20. Iš 
taip nedidelio miestelio, kaip 
Paquonock, Conn., tai didelė 

viekas, 40 St. Jacob St. pa- America (Mišrių Rūbų Darbi-
klausė kalbėtojo: " A r tai ne-

siviemjimų. 
Lenkų atsimetimas nuo dau

giausiai slaviškos sąjungos iS-
roilo sunkiai suprantamas. 
Bet nesistebėine žinodami, kad 

rengimo nei genijalių gabumų, 
Kerenskis lyg šūvis iškilo au-
gštyn. J j© rankas suėjo milži
niškai didelės, bet jau nelai
mingos; Kusi jos valdžia. J is 

Austrijos parlamente lenkai negalėjo, nors geidė, sulaiky-
susidurdavo su daugelio ki tų ' t i jos griuvimą. Tos idėjos, į 

kurias jis tikėjo, visai netiku
sios kokią nors viešpatija, gel
bėti iš griuvimo pavojaus. 

Šiandien iš to žmogaus šir
dies per jo akis spindi nekal
tai p o r g y v e n t © s k a u s m o g*"©-
žybė. Didelė buvo Kerenskio 
įjfarbo, i l i f lol is b t ivo j o b e v e i k 
nayvis įtikėjimas į jo idėjų 
teisingume dar didesnis tapo 
nepasisekimo skausmas. 

Lenkiamė8 prieš tų skausmo 
daugybę. 

Pats Kerenskia, greičiausiai, 
kaltina asmenis už savo nepa
sisekimų. Už tatai, greičiau
siai, jį kiti vadina talkininkų 
priešu. J is perdaug mylėjo sa
vo idėjas, kad galėtų matyti, 
jo į | jų klaidingumas jį pražu
dė drauge su Rusija. Mes, iš 
šalies stovėdami, ne Kerenskį 
kaltiname, tik jo pažiūras. 
Prancūzų socijalistas Aulard 

sako, kad Kerenskis padaręs 
vieną klaidų, nenorėjęs krau
jo pralieti. Kraujo pralieti 
jis, tiesa, tiek nenorėjo kiek 
kiti, bet ne ta buvo jo klaida. 
Kerenskis tikėjo, kad soeija-
lizmo teorijas įvykinant gali
ma išgelbėti Busiįų, o gyveni
mas parodė, kad nuo to Rusi
ja žuvo. Ne Kerenskis čia ka
tąs. 

ninku susivienijimas Ameriko
je) ir kad iš nežinomų šaltinių 
turėjęs daug pinigų. 

/Ateivių valdybos inspekto-

kokios šalies pavaldinys yra 
Duseika, ir kų jis veikia Ro-
e b o s t e r y j o . & p ė j a m a , k a d D n -
seika taps išgabentas ten, iš 
k u r y r a . 

Suvienytų VulstijV, įstatai 
ir tokius darbus kaip Dusei
kos. skiria bausmės ikį dešim
ties tūkstančių dolerių arba 
iki 20 metų kalėjimo, arba la 
ii* ta. -

Duseika apseina taip, kaip 
nenaudėlis, kuris jaučia, kad 
užpakalyje jo yra gana daug 
kitų negeresnių už jį. Kas-gi 
galėtų būti užpakalyje j o ! Su
vienytose Valstijose dabar su
siėmė dvi galingos jiegos. Vie
nai jiegai reikia, kad pervers-
mės burbulai imtų kilti iš dug
no į viršų. Ta . jiega kreipėsi 
prie lietuviškų socįjalistų ir 
jų- tarpe atrado gana gerų 
ir gana daug tinkančių jai as
menų. Duseika drąsiai užė
mė pirmutinę vietą tarp tų 
nuodingų purvo įfcfrbulų. 

Jis gal džiaugiasi pragar
sėjęs ir atlikęs savo nelabą už
davinį. Bet ką-gi jaučia'Lietu
va, kurios vardą valkiojo po 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. .». 

Kur yra pragaras? 
Ponui Z. P., Kenoshą, Wis. 
Tarp rimtų tikėjimo ty

rinėtojų šiandien nėra 

• 
i 

Mlkutavieia ir Antanas Kra-
sauskis. • 

mažas 
bet la-
Tautos 
laisvės 

SPRINGFIELD, ILL. 

rius Isaac Martin tyrinėja klausimo apie pragaro 
vietų. Dievas apreiške 
kad pragaras yra, bet neap
reiškė, kHr jis yra. Kuiiigai 
neturi teisės užtylėti Dievo 
a p r e i k š t u t i e s ų , d ė l t o s k e l b i a 
pragaro buvimų. Bet jie ne
turi teisės iš savęs pridėti, 
žingeidumų pasotinančius at
sakymus, dėlto neatsako no
rintiems žinoti, kur pragaras 
yra. 

iškas' susirinkimas at
sibuvo svetainėje ir tapo iš
rinkta Tautos Fondui valdv-
ba: prezidentas — Kazimie
ras Čivinskas', vice-prez. —• 
Jurgis Vižniauskas, pfotok. 
raštininkas — Motiejus Tri-
bicus, Finasų raštininkas — 
Aleksandras Tribicus, kasie-
rius — Bonifacas Gabalis, o' 
kasos globėjais — Antanas 

_ 

Susirinkime nors 
būrelis buvo žmonių, 
bai gausiai aukavo 
Fondui del Lietuvos 
išgavimo. Aukavo: 
Kun. Jonas , Čiuberkis $10.00 
Leonard. Naumavičius 10.00 
Kazimieras Rubšlaukis 10.00 
Antanas Karanauskas 10.00 
Ign. Oerdžiunas 5.00 
Ant. Mikutavičius 5.00 
Kaz. J a st auta s 5.00 

Po 2 dol. — Mat. Jastau-
tas, Vincas Budraitis, Julijo
nas Čuinis, Mateušas Kuzis, 
Cipr. Kacinauskas, Adomas 
Grinius, Juoz. Mikalauskas. 

Po 1 dol. — Petras Rubš
laukis, Ant. Krasauskis, Jur-

(Tęga ant 3 pusi). 

* 

; 

I 

Priešpaskutinėje lapkričio 
savaitėje AVashingtone D. C. 
buvo suvažiavimas Katalikų 
Amerikos Arkivyskupų ir žy
miausių katalikų pasauliečių. 
Pirmininkavo kardinolos J: 
Gibbons. Sutarta pastatyti 
yfashing'tone D. C* marmuro 
bažnyčių milijono dolerių ver
tės, kad ji butų bažnyčių sta
tymo meno grazna. Jos didu
mas nutarta skirti tr.inis tūk
stančiams sėdinčių vietų. Kar
dinolas Gibbons išleidžia tam 
tikrų atsišaukimų, kviesdamas 
Amerikos katalikus paminėti 
tėvynės ir jos kariuomenės 
pasisekimus. Bažnyčia bus 

Kovoja už Suteikimą 
Prie daabi'tinių sunkių aplinkybių gyve

nime nestebėtina, kad daugybė žmonių nupuo
la fiziškai ir protiškai. Jie greičiausiai nu-
uola ir susirgę ieško priežasčių skausme ne
tikruose atsitikimuose, tankiai skaito save ne
išgydomais. 

Jie žino jau, kad prio-sugadytų vidurių, 
užkietėjime ir abelnani susinervavime reikia 
paimti PARTOLA, saldainius išvarytojus 
kraujo ir vidurių. ;Tai geriausia pagelba del 
suaugusių ir vaikų. Turime padėkavonės laiš
kų nuo šimtų tūkstančių žmoniū. 

, PARTOLA neperskiriamas draugas kiekvienoj šeimynoj 
ir vartojasi visuomet ir visur del išvalymo kraujo ir vidurių. 

Paimkite 3 saldainius pirm gulsiant ir ant rytojaus atsi-
kelsite nauju žmogumi. 

pašvęsta Nekaltam Ss. Mari-
purvus Amerikos laikraščiai f»jos Prasidėjimui. 

Gydytojas pavydale saldai
nių Partola apsireiškia geriau
siu draugu vyrų, moterų ir vai 
kų. Kiekviename name turė
tų but PARTOLA. 

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse skrynutė
se, kainuoja tik vienas doleris; 
6 Skrynutės už 5 dol. 

DYKAI. 
Graži ir tinkama dovana 

kiekvienam prisiuntusiam už
sakymų ir pinigus #sykiu su 
š iii6 apgarsinimu. 

Pinigus ir laiškus adresuo
kite į: 

APTEKA PABTOSA, 
160 Becond Avęime, 

(100) I N«* York N. Y. Bepi t . 4 

M i ^ H M ^ H ^ ^ I ^ H I j^^^H^I^H 

file:///Z/miturH
file:///Villiain


Šeštadienis, Graod. 7 1918 D R A U G A S 
«•-*»•• 

TAUTOS FONDO REI
KALAIS. 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 
Vyšniauskas, Juoz. Šeiris 

ic. Skerstoms, A d. Raske-
vičia, .A^ota Budraitienė, K. 
Lanriuavieia, K. Civinskas, 
Mot. Tribieus, AL Tribicus, 
Bon. Gabalis. 50c. davė An
tanas Valaitis. 

Viso surinkta $81.50 Pini
gai paduoti kasiorini Boni-
Parinjliabaliui del pasiunti-

io į Tautos Fondą. Toliaus, 
tikiinės, surinksime daugiau. 

Aleksandra Tribicius, 
Fin. rast. 

KANKAKEE. ILL.. BAKS-
STELĖJO CHICAGOS 

PAŠONĖN. 

Pranas Žebrauskas iš Kan-
kakee savo laiške sako: " P r a 
nešu, ka«l turėjome "Laisvės 
Savaite". Kadangi negalėjo
me surengti nei vakaro, nei 
prakalbu, tai buvau privers
tas eiti po namus ir prašyti 
aukų, kad surinkti mums pa
skirtus 75 dol. Po sunkaus 
darbo surinkome su V. Šap
ranausku * 173 dol. Dirbome, 
bet savo tikslą atsiekėme. 

Draugija Šv. Jurgio auka
vo 25 dol. Sukolektuota il
ki tos į ei gos 148 dol. Viso su
dėta $173.0Q. 

CHICAGA DARBO 
PRADŽIA. 

Tautos Fondo 32 skyriaus 
surengtose prakalbose lapk. 
26 d. suaukavo j Kalėdinį 
Fondg sekantieji: 

M. E. Ž. 
I\ T ̂  

J. Preikšą 
J. Pauža . . 
J. Pauža . . 

Po $3.00 

$15.00 
• • • • • • • • • • • i " " • " ' ' 

5.00 
5.00 
5 OO 

— K. Vaitekunie-
nė ir P. Murauskaitė. 

Po $2.00 
* Balsaitė, J . 
, kaitis. „ 

Po $1.00 
; Varkalienė, 
Šlienis, 1*. 

— F>oitikaitė, 0 . 
špinatas, A. Jan-

— J: Žakas, P. 
P. Tolusis, D. 

A rci janskas, A. 
Sfumbris, L. Ruibis, J. Pau- sudėjo $1,600.00. 

nė, T. Kraueiunienė, A. *Phm-
gienė, A. Leiminas, M. Vili-
maitis, K. Vilimaitis, V. Kia-
kis, M. Brazauckienė, Braz
deikis, E. Juškevičius, J. Vir-
šulis, J. Strazdas,, A. Maže
lis, T. Markauskas, A. Kup
čiūnas, J. Kiedikas, J. Sta-
sionis, J. Griškevičius, J. Pa
kalniškis, H. Pikarskiutė, A. 
Lurskas, A. Savickas, J. Juš
kevičius, K. Juzėnas, A. Vit
kauskas, J. Morkevičius, J. 
Cikulckas, A. Mickus, A. Ve-
riga, M. Sirvinskas, J . Paru
lis, J. Mjįckus, M. Mickuvie
nė, U. Mickiutė, D. Pakal
niškis, J . Šeškus, T. Rudo
kas, A. Babonas, J . Višniaus 
kas, M. Penkevičius, P. Žei-
kus, A. Mickevičius, M. Ra-
mašauckas, J . Jegelevičius, 
J. Juškevičius, J . Aleksand
ravičius, J. Navickas, Am. 
Navickienė, E. Biarkialis, J. 
Kraučiunas, J. Katelinas, J. 
Agentienė, O. , Juškaitė, S. 
Juškevičienė, A. Padegimas, 
P. Padegimas, M. Jasioniu-
tė, J. Jasionis, J. Butėnas, 
A. Butėnas, R. Jokšis, M. 
Jurgelevičiūtė E. Tamošiu-
tė, F. Biarkelis, Z. Simanavi
čius, V. Kraučunas, P. Blaz-
nialis. 

Viso, su smulkiomis auko
mis, surinkta $142.50. 
\Vorcester, Mass., sako 

turįs $2,700.00 
Brighton, Mass., 1,600.00 
Pereitu sykiu buvo pa

skelbta 7,323.feo 
Per savaitę surink. 13,218.70 

Viso Kalėd. Fonde $20,542.35 
Jei pridėtume Philadelphi-

jos kunigu auka $4,200.00 — 
pasidarytų $24,742.35. 

Tai vienos savaitės darbo 
pasekmės. Turime gerą pra
džia. Varykimės pirmyn. 

Lai T. F. skyriai tuoj pi
nigus siunčia į Centrą. Čekį 
ir "money orderius'' rašy
kite vardu B. Vaišnoros, gi 
siųskite 

BRIDGEPORT, CO * N . 

Irgi per L. Šimučio prakal
bas lapkričio 24 d. po pietų 

lauskas, J. Rimkus, A. An-
rešiunas, .1. Andrešiunas, V. 

eika, K. (Janiekas, A. Gi-
lenė, A. Rokas, ,1. Augusti-
nienė, B. Tarvidienė, O. Frei-
tikienėj M. Juškaitė, J . Rim
kus, S. Milkevičius, F. Vait
kaiti, O. Balčiūnaitė, J . Sa
dauskas. K. Varkalas, K. 
Tvarkunas, J . Dimša, P. Ale-
liunas, I*. Gretienis, L. Vili
mas, B. Paulauskaitė, V. Mi
leris, L. Butkunas, P. Bal 
t utis. Smulkesnių aukų $13 
Viso $101.00. 

Žymesnes aukas davė: 
Kun. Pankauskas $100.00 
Jonas Švedas 100.00 
Jon Kramanauskas . . 100.00 
Ant. Morkūnas 50.00 
Jonas Savaitis 50.00 

AUKOS IŠ PAQUONOCK, 
CONN. 

Surašąs aukavusiųjų Ka
lėdiniu Tautos Fondan. 

M. Leišiutė $10.00 
Po $5.00 — J . P. Kranaus-

kas, P. Kranauskas. 
. Po $2.(K) — J . Dabužins-

kas, A. Vitkevičius, F. Bačis 
1). Grakauckas, A. Simkevi-
če, A. Muleronka, M. Straz-

,A. Xaiva, A. Padegimai 
A. ^Pilkonis, J . Matulevičiū
tė, BĮ. Bradauskas, I. Juške
vičius, S.' Tamašauskas. 

M. Padegirųas $3.00. 
M. B. Juškevičius $2.50. 
Po $1.00 —, J . Kraučiunas, 

M. Geląžinis, K. Kareiva, K. 
Romančiko, B. Romančiko, 
P^Bagdonas , M. Bagdonas, 

Oiapas,* F. Lesiavičius, A. 
Saranauckas, A. MXicho, | $ 
inonis, P. Krikščiūnas, A. 
pudis, A. Petrulis, J . Navi

kas, M. Grakauckienė, A. 
(Jrakauckas, A. Grakauckie-

Kaz. Šimkūnas . . . . 
Vinc. Urbanavičia . . 
Ver. Alinskvtė . . . . . . 
J. Marcinkevičius . . 
K. Petruškevičiutė . . 
i\.az. t) asas 
Juoz, Juodis 
Jonas Zalba 
Kl. Ignatavičius 
Jurgis Genevičius . . 

L. šimučiui, 

• • 

• • 

• • 

# . 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

456 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

> 

• 

Nedėlioję 24 lapkričio 
VVashingtone D. C. pusiau 
vienuoliktą prieš piet didžiau
sio su Suvienytose Valstijose 
ligonbučio sužeistiems karei
viams vadinamo Walter Reed 
Hospital tapo atidaryti Ko-
lumbo Vyčių (Knights of Co-
hunbus) barakai. Juos paš
ventino kardinolas J . Gibbons-
'as Dabar prie to ligonbučio 
dirbs net penki tos draugijos 
sekretoriai. 

Iš Rymo pareina žinių, kad 
šio Advento laiku taps pas
kirto nauji kardinolai. Tarp jų 
busiąs ir lenkas Varsa vos ar-
kivyskupas Ateksander Ka-
kowski. 

PIRKITE KAR4S TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

AR RUPI JUMS DIEVAS 
IR TĖVYNĖ, 

(Skiriu Chicagos apylinkės, 
moksleiviams). 

Brangi, tu jaunoji karta, 
šiandiena žiuri žmonija į ta
ve, atkreipusi akis ir daboja 
tavo kiekvieną žingsni, tavo 
kalbą ir tavo išauklėjimą. Jei
gu esi išauklėta da ir pavyz
dingai, žmonija džiaugiasi ta
ve pamatyclama, nes tiki atei
tyj susilaukti rimto veikėjo Tė 
vynei Lietuvai. 

šiandien jaunoji karta, Lie
tuvos branduolis, tai vra S. R. 
R. K. A. Moksleiviai. Norė
dami išauklėti savyje dorą 
pavyzdingai, mes turime tu
rėti kantrybės. Be ištvermės 
nieko nepadarysime tokio, 
kuomi kiti galėtų pasidžiaug
ti. Jeigu tu švilpauji ant 
gatvių arba praeivius užkabi-
nėji šiurkščiais žodžiais, tai 
užsipelnai paniekinimą. Nors 
ir pataisytum savo klaidas, ta-
Vo įtekmė ant žmonių bus 
menka. 

Jeigu mes norime, Tėvynei 
ir žmonijai atnešti naudos, tai 
turime 'pakol esame mokykloj 
išmokti rimtumo. 
Užtenka mums šiandien pri

sižiūrėti į nekuriuos profesio
nalus, išauklėtus be religijos, 
darančius mums negarbe, bet 
dar ir Tėvynei kenkia. 

Jie jauni būdami -atmetė 
draugų geras patarmes ir sa
ve augštino be tiesos 
ir be priežasties tuščiai 
svajodami apie nebū
tus daigtus. Gerai uždavinio 
parašyt nemokėdami, statėsi 
mokintesniais už visą pasaulį. 

Draugės ir draugai mokslei
viai ! Kol mes esame mokyklo
je, tol turime duoti vienas ki
tam naudingus patarimus ir 
matant negerai pasielgiantį 
perspėti jį, nes ir mūsų ©bal
sis skelbia vienybė, galybė, 
Dievas ijr Tėvynė. 

Kada turėsime #erus išauk
lėjimus, musų *varginga Tėvy
nė kada mus pamatys savo a-
kimis, sakys, sūnau, duktė, 
eik čia, aš tavęs išsiilgau, ̂ ke
lis metus jau tavęs nemačiau 
kaip tu augai pas manę, aš 
per dienas, naktis supau, ne
šiojau tave ant savo rankų, 
bet šiandien man tu esi rei
kalingas, nes suteiksi savo 
broliams ar sesutėms la'imę ir 
linksmybę. 

Ar nebus malonu kada mus 
pašauks Tėvynė prie darbo. 

Lietuvos kūnai ir dukterys 
žiūrės į mus ir klaus, brolau, 
iš kur gavai ta neišpasakytą 
rimtumą, tu atsakysi, parsi
vežiau iš anapus Atlantiko, ii 
geros mokyklos, branginusios 
idealą ir sugebėjusios jo meilę 
įkvėpti jauniems. 

Jeigu tau rupi Tėvynės dar
bas, tai nebūk apsnudęs. Chi-
cagos apylinkės S. L. R. K. 
Moksleiviai turės gruodžio 
dvidešimt septinto susivažia
vimą Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje. Pribuk ir tu pasi
kalbėti apie vargus, susitarti, 
kas reikia ? daryti, kad išmok
tume juos mažinai. Surask 
kelias valandas laiko, atvvk i 
susirinkimą, prisirašyk prie 
augštų idealų pildytojų vieny
bes. Dievas ir Tėvynė jug ir 
tau rupi. 

V. J. Beisogalietis. 

PUSPAD2IAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c. už porą, geriausio aržuole sku-
reles nuo-70c iki $1.00 už svarą 
vinis, ylas, guminiai apeacai plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
ėemas , kainas ateikite ir persitik
rinkite. v 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Tefefonas Yards 3404 

Ponas Antanas N. iVTasiulis pirmiaus buvęs Ma 
nagerius Bridgeport Clothing Co. Halsfrd ir 33j 
eios yra "musų Gencralis Pardavėjas ir siunčia] 
visiems savo buvusiems kostumieras ir dtau 
gams geriausius su jumis pasimatyti. 

KLEIN BROS. 
HALSTED & IMi SIS. 

Mes turime geru vietų del 4 ar 5 Lieiuvhj 
pardavėju merginu ar vyru. Atsišaukite tuojaus 
Pirkite Anksti, nelaukite iki vėlumai 
Taupykite maistą'ir padėkite pavalgyti ba-
daujančy Europa. T 

EXTRA SPECIALIAI 
Pradedant su Gruodžio 9 d. Klein Bros. 

Didelis Atidarymas 
ŠVENČIU. IŠPARDAVIMO 

Švęskite šia Calėdu Diena atsimindami savo draugus; savo narna savo mylimiuosius Klein Bros. padės jums duodami 
jums proga nusipirkti aug-štus rušiesc dalykus už žemesnias kainas kitur. 

DVIGUBOS STAMPOS 
« — • l — M — — — — i M I M M M ^ M H i i M M B M l ^ 

Kiekviena diena kita savaite. Pradedant su panedeliu 
gruodžio 9-ta, 2 stampos su kiekvieniu pirkiniu 10c 
duodamos 

PYKAI FOTOGRAFIJA 
• i ^ H B D t M H B M & n H i a H M — Į — M — ^ — — • — — — — 1 — ^ — K . I .1 Į M I ^ — — 

Jusu vaikučio su Santa Claus Tiktai Kita savaitė! Nuo 
9:30 iki 5 vai. vakare. Viena atvirute dykai jusu vaiku
čiui. 

Graznos, Sidabriniai Dalykai, Tualetiniai Setai 
Auksinis laikrodėlis, 
branzalietas, 15 jewcl 
ootagron, styliaus ant 
20 motu viršelis gva-
rantuotas $22.50 
tiktai 

Cameo auksiniai žiedai 
su ' tikra išpjaustyta 
salva, 
dabar 
tiktai 

kaina o $4.50, 

$1.75 

Mesh Bafjs sida
briniai ar auksi
niai labai s t a " 

tės 

Vaiku auksiniai bran-
zalietai, labai srazaus 
styliaus, g-cros vertės 
nuo $2.50 • $J Q0 
ikt * 

EUin laikrodinis bran- i* 
zalietas 15 jewel, gva-
rantuotas ant 20 metų 
specijaliai $17.50 
dabar tiktai 

Kūdikiams žie 
dūkai, gryno auk 
so signet žiedai, 
specijaliai Kalė-

žaus styliaus v e r - l d o m s n u o $ 1 5 0 

!M» $1.95 dabar 5QC 
iki *iki 

Arbatiniai Teas, ąuadrup-
le sidabro, labai gražiai 
podirbtas. specijaliai, da-
bar tiktai $ 8 . 5 0 
yra w.%/w 

La Vallieres, 
aukso 

10 
laka rat 

bai gražus pasi
rinkimui nuo 5 
dolieriy $ 1 . 0 0 

liki 

Paryžiaus Tuale
tinis Setas.su di
deliu veidrodžiu 
šepečiu ir suko-

se- $5.00 mis, 
tafe 

Manlcurc Setai • 
Baltos šlapio ka-l 
ulo 7 šmotu, pil-l 

$ 3 . 5 0 Siuvimui setas 
\ pilnas japoniško liktai 

26 šomtu Sheffield £ida
riniai dalykai del stalo, 
painus setas CJK QO 
dabar titkai 

V'aikučiams se tas ? ž i a u d o š i l k o Pa" 
balto šlapio kau-imušalu. specija-
lo susidant iš ke- liai ant šito- iš
turiu 
Šmoteliu 

Sidabrinė cukrinyėia. 

69c SEd*- $2,50 vimo 

la
bai gražiai padirbta, spe-
rijaliai ant šito OO OQ 
išpardavimo _ 

' 

26 šmotu Rogers 1847 sta 
Ittl sidabriniai, Columbia 
styliaus, $20.00 ĮM 1 QC 
vertės dabar 

GRAŽUS KALĖDINIAI RAKANDAI 
Ietimi *rmži o1cktrtkl»o Seklyčios lomp), 
su * dideliais, rėmai**, išiaušta, gražaus šilko 
tiktai 

$13.75 
• 

SupaniOHkis Kctlt's, gražinus styliaus Išmu
štos su velour ar šilku labai gražiai nupa-
lišiuotos 

$18.75 

Kėdės gaunamos pritaikintos prie jų. 
Mu/ikai Kahitirtits, su v<«idrodMu didens ir 
gražus, gaunamas aržuolo ar raudonmedžio 
daabr tiktai 

$ 9 . 7 5 
CiHlrhiio medžio kuferai (ohests^ padirl»(i 
iš raudono eedros modžio 
36 coliu ilffio — stipriai 
padirbti. 

ŽAISLAI 

$12.83 

Pianai — su dešimts 
raktu, aržuolinia fi
nišo, turi gaidų kny
ga, .dabar JCr 
tiktai ; " P * 
Vaikams automobi
lius, labai gražiai 
nudažytas, turi^ ra-
borinius ratus, spe-
SST S3.38 

4«̂  coliu po $14.50. 
45 colių po ilt&O. 

:°»>ęrv 6 ti 

Raudonas vežimėlis 
šienui, specijaliai, o 
dabar 1 n p 
tiktai l u l / 

Arkliukai, dideli la
bai gražiai apipiešti, 
kaina ant šito iš
pardavimo <CQ QO 
tiktai ipo.yo 
Vnclo S»m re*fiste-
rio abnka del de-
šltųttmų irt nikelių 

89c iktai 
SiMlcdamas vaikams 
ve.ijuėlis i-u x 
ni.iij r:-.;ars .speci-ci- • 
Iii'i dabar CQp i Mažos kėdutės 

0 " ° j tiktai tiktai G8c 

ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS 
"0T,"S,v"«r"Ų DRABUŽIŲ 
$32.50 ŠILKINIO PLUŠO KOTAI $24.95 

Moterių ir mergaiėių Kotai augštos rūšies Salts šilkinio 
plušo, su dideliais kalnieriais, ęu dirželiais ir geru pamu
šalu Kiti iš vilnos, velour, kersey ir burlla. .Naujausių 
spalvų ir įuodos. 24 

Madniaosles šlebės »3.88 mo^&iclų
 lr 

franeuzlškos vilnos iš satinos šlebės 
labai gražiai aprėdytos su tunies; 

UM 

tiktai 

Vaikučiams 
šlebės rožavos 
ar mėlynos su 
rankovaitėms 
nuo 1—4 me
tų ragui iarė 
kaina $1.89, o 
dabar $]uĄQ 

Georsrette Jeku- T/kfo Muskrat 
tės, moterių ir Muftos, Cantėen 
mergaičių, gero ą r b a . melon labai 
silkinio georgette ffražios JOR 0 0 
gražiai aftavotos dovanai V"-liJPH 
didžio 36 iki 46. i 
kaina 0C "7C Tikro Mūskrat 

kalnierlai 

tiktai 

Vaikų coney 
fur setai di
delės muftos ir 
kalnieriai ver
tės $4.00. da-
bar $2.95 
tiktai 

Vaikų 

$22.50 

svete-
riai megsti.ru-
žavi, žali ir 
rauodni, su ki-
šeniais ir dir
želiu visokio 
didžio 
tiktai 

$4.98 

C. ^^«™ : - . . ;A4 

W Wp i : l^ Vaikinų 
%k 2 ^ > V Overkotai ; r

h ^ ^ 
*-y/^į / ^ 9 Į\ \ \ aų vaikinu — kiti IP.< 

s • \?Ąi \Ą\ A mus del suaugusiu. K 

Vilnoniai Siutai 
ir O v e r k o t a i 

Vyrų ir Jaunų tjktaj $ ^ 5 

Siu ai 

hesterfield, su siūle per juosta 
militariško styliaus del jau-

odeliai kerseys ir vicu-
uppenheimer ir Society 

brand Overkotai gaunami. 
visokio didžio ir styliaus ir spalvos. 
Šitie Siutai yra geriausios rųšies, o 

dabar šiame specijaliame išpardavime $25.00 
šilkiniai marškiniai, 
gražios spalvos, nau-

$2.55 
Vyru šilkiniai marš
kiniai, — Japoniško 
ir crepe gražiose ba-
xose .sulyg vėliausio 

$5.50 
kaklaraišiai 

$1.00 ver-
dabar 7 ^ r 

\ tiktai ' J U 

•*v Balti ir spalvuoti 
» muft'lers, $3.00 vertės 

o dabar 01 7R 
tiktai * l . f O 

Vyru Blanket Robes; 
30 visokiu styliu, la
bai gražiu spalvų su 
sKepetiniais kalnie-

t!kSi"abar $6.75 
$1.50 vertės dabar $1 
Varo svetertniai Ko
tai tamsios ir šviesios 
spalvos, padirbti su 
skepetiniais kalnie
riais, dabar <£Q OC 

Aryru mėgsti sveteliai 
ligus$12 v e r - 3 9 5 0 
tes tiktai W'*sv 
V>TU Pibre šilkiniai 
mufflers naujausios 
spalvos ^Q "7C 
tiktai * v&'l*! 

y 

•j* 

Telefonas Boulevard 7179 

DE. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

IR 
CHIRURGAS 

8315 South HaLsted Gatvė 
CHICAGO, HiL. 
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1 VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
i BARGENAS 

Nauji neatimti, daryti ant ui 
r eakymo siutai lr overkotai, rvr 
I tės nuo $30 iki $50, dabar par 
* siduoda po $16 lr $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
3 iki flf siutai ir overkotai, nuo 
S $7.50 iki $18 
^ PtlD"" pasirinkimas kailiu pa 
S jnušti erkotų 
r Visai nažal vartoti alutat Ir 
S »verkotai vertėm nuo $25 lk< 

$35 Dabar $5 t* augščiau Keli 
oės nuo $1.50 iki $4.50 Vaik\ 

S «iutai nuo $8.00 iki .17 60 v» 
M«O* lr Kuporat 

ATDARA KASDIEH4 
Z MedėUomis lr vakarai* 

I S GORDON 
S 1416 8. HaJated 8C, Ohicago,JH 

fillllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllim 
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DIDŽIAUSI* [1ETUVISKI KRAUTUVE RHICAGOJE 

• -•*-<> QUBBN HOIHCbK I < t * 

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
fiuzų krautuuvė — viena iš-didžiausią Chicagoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip Begausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbains yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius^ žiedus, šliu-
binius ir deimantinius; gramaionuš lietuviškais rekordai^ 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš-
Hrbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame yisokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus intiiimentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklj, gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlnwski' 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

.Telefonas: DROVER 7309 
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"ZflIBLr LffDElIS. 
Garbinpriausis ir Gražiausis 
pone Dėde Jackau: 

Kantrybės netekom. Matom, 
kad iš mūsų laikraščių teisy
bė į dangų įsikraustė ir kp-
pieeias paskui save įsitraukė. 
Tai nėr ka nei ieškot jos. Ar 
gal ne tiesę kalbu f Pažiūrė
kit, ka rašė laikraščiai apie 
seimus ir seimuojančius žmo
nes, žmonas ir paneles. Ne
pamiršo nei pienburnių tik a-
pie mus nei šnapšt! O mus te
nai buvo tiek, kiek ir dė
džių. Kur teisybė! Ar tai mes 
ne žmonės, ar mūsų darbai 
visuomenei nenaudingi ? Kad 
ne mes, dėdžių neturėtumėt! 

Bet ir aš kaip kokia boba 
plepu, o reikalingiausio daik
to nepasakau. Jau senai mes 
Butvėrėm auspiperienių juni-
ją. Tarp mūsų grinorkii nėr; 
daug, teisybė, nei lietuvių, ot 
tokio čia daikto, tai ir kalba
mės daugiausiai angliškai ir 
anglišką vardą sau pasirin
kom, daug gražiaus. Na, ar ne 
gražu — auspiperienė! Mes 
drauge su dėdėm važinėjam į 
seimus ir kitur, vieno nepa
leisi, gali pablusti. Jie daro 
savo seimus, mes savo. Turim 

v 

UETOV0S ATSATT 
BENDROVĖS REI-

KALEi 
Daugelis mūsų žomnių vis dar 

negali suprasti kodėl mūsų tautai 
šioj valandoje yra svarbu ir buti
niai reikalinga spiesti savo taftą* 
i krūvą investinti atliekamus #kfi-
tikus j lietuvių pirklybos ir pra
monės įstaigas, — organizuoti mū
sų tautos ekonominį gyvenimą. 

Tiktai prisižiūrėkime kokiame 
padėjime randasi šiaądien lietu
viai, Lietuva kur gyvena bran-
duolis mūsų tautos, — yra pilnai 
suardyta. Kaimiečiai, lygsiol pa
laikanti mūsų tautą, vokiečiu iš
naudoti, apiplėšti, — liko betur
čiais. Gi mūsų miestuose buvoja 
pasislėpę turtingi svetimtaučiai 
— vokiečiai, žydai, lenkai,—lauk
dami valandos, kad vėl sugryžtų 
ramus laikai, kuomet bus galima 
paleist apyvarton savo turtus Lie
tuvoje ir tokiu būdu traukt už 
darbius iš mūsų krašto savo nau
dai. Butų gerai, jei svetimtau
čių uždarbiai liktųsi Lietuvoje., 
ir jei su jų pagelbą susidarytų 
mūsų krašte pramonė. Tuomet 
visiems jbutų naudinga, nes Lietu
voje galėtų rast sau darbą tūk
stančiai lietuvių ir reikale nebū
tų reikalo keliauti už marių-jurių 
del uždarbiavimo. Bet svetimtau
čiai netur nioko bendro su Lic-

ir konstitucija, tik jos paša- j tuva ir josios žmonėmis. Jiems 
tiečiams nerodom. Matot, kaip į rupi tik jų asmeniniai reikalai, — 
puikiai mes juniją ir sekretus | i* pr°*ai pasitaikant jie visuomet 
nžlaikom! Pildom savo parei-l"*™* 8V1>tur' «**™utu8 Lietuvoje 

- j r «:„w„ b«;„^ .m turtus, paliekant lietuvius varge gas ir užduot}, viską kaip nu-

UOONIAMfi SIRGUSIEMS 
INFLUBNZA. 

Dauguma įjš tų, kurie per
sirgo influenza ir nuo jos gy
dosi yra labai silpnus, ir gali 
labai, greitai ir vėl atkristi su 
influenza arba pneunomija. 
Užtat yra reikalinga apsisau
goti iškalno ir prirengti savo 
plaučius prie stipraus darbo, 
o geriausia tai* turėti savo vi
durius išvalytus. Visose vai-
stinyčiose $1.10 — dar du la
bai reikalingi vaistai dabar 
gatavi: Triner Cough Seda-
tive del šalčio ir kosulio (25ą 
ir 50c), visose vaistinyčiose, 
per pačtą 35c ir 60c). ir Tri-
ners Linimentas del reumatiz
mo, neuralgijos ir kitų ligų 
(35c ir 65c), visose vaistiny-
eiose, (per pačtą 45c ir 75c). 
Joseph • i n e r Conffcmny, 1333-
43 S. Ashland A v. (Ap.) 

Paieškau brolio Antano Stankaus 
Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapijos. Turiu 
labai svarbu reikalą pas jj. Prigel-
bėkite man jj surasti. 

Jieva Brazaitienė. 
4600 So. Wells St., CMcago, 111. 

rodo konstitucija, su meile, ir skurde vergauti svetimiems. 
Ir čia, Amerikoje negeriau. Lie-

k a i p s n n o h a i . A r m i s l i j a t , k a d ^ ^ , ^ _ ^ ^ ^ ^ m d m i n . 

musų pareigos lengvos? Su- ̂  l I i r b a i l t s t u i ^ a i n 8 _ kitatau-
praskit: visas madas tarp gri- ^iams}> Turtingesnrujt?, savyato-
norkii mes turim pravesti: viu biznierių pas mus beveik ir 
Lemrva ta pasakvt, bet ne lcng nėra, m i>e j u, juk- kiekvienas su-

" r ' ? kcsfečiŲ- O era vieta laikyti viSta», 

v a p a t l a r v t . N a , n a , p a s a k y s i , pras , neturi l i e tuv ia i nei p a m a t o , | kiaulei* karve ir lurėti daržą. Mc-
eia sunkaus? Taid kinu- nd paramos ginimo savo tautus 1 

Paieškai! vietos už vargonininką, ga
liu ir chorą vesti. Butų malonu, kad 
netoli C&tcagos kur. 

su informacijomis kreipkitės su 
laišku 

Vargonininkas c-o "Draugas" 
1800 \Y. 46 Str., Chicago, 111. 

Paieškau savo brolio Juozapo Jon-
čos Kauno Gubernijos Raseinų Pa
vietą Naumiesčio para* Kaimą Makųi 
Girdėjau buvo N e w , York. Tai pat 
pačios parapijo Joną Leleike Kaimą 
Juskalču Gyveno Phtladeiphia taip-
pat Juozapo Spičus gyveno New York. 
Labai norėčiau ji pamatyti. 

Petronėle Jončnke 
Po vyrui Jurgutaitienė 

10727 liurley a ve. §©. Clijeago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Naujas 6 kambarių namelis art k 

Aivher Ave. Summit, IU., dar nepu 
bai*?taa, $1,300.00 ant lengvų iSmo-

kas 
syk, imu mažmožį kitos ne reikalų, piieš svetimųjų užpooli-

mus. 
Mums reikia būtinai padėt vi

sas pastangas, kad sutvarkyti su
irusį mušu tautos gyvenimą; — 
••Lietuvę atstatyti. Gi potam 
mums reikia būtinai susiorgani-

I zuoti ekonominiai, tai yra į»i-

drįstų, o mes turim ir del dai
lės ir del meno giliai iškirp
tus ties nugara ir krūtims, pa
rėdus nešiot. Mums nieks ne-
gal nieko pasakyt, Tegu pa
bandyti]! Daugiaus ne glamo
nėti}. Turim ne mažai pasi- j steigti savo prekybą pramonę 
darbuoti, kol nuperka kokio! kaip Lietuvoje, taip ir čia tkme-
puikaus žvėruko kailiuką,, kad | rikoje. Tani viskam turime tu

rėti bankinę paramę, — nes tik 
su bankų parama yra atliekami 
tos rūšies darbai... Užtat dabar
tės organizuojasi tos rūšies ban-
kin: įstaiga — LIETUVOS ^AT-
STATYMO BENDROVE. Broliai 
ir seserįs, — aiškiai supraskime., 
kad LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE, tai musų visų gy-
vasai į-eikalas. Sukruskime LIE
TUVOS ATSTATYMO BEND 
ROVĖS BANKE milijoną Uolie
nų, tai su juo milžiniškus darbus 
atliksime lietuvių tautos ekono
mijoje, — augštai pakelsime, pa
tobulinsime musų tautos gerbūvi. 
Ir kas svarbiausia, — nereikia ta
me mums save aukauti. * Nes pi
nigas Įdėtas i LIETUVOS AT
STATYMO BėNDROVE juk ge
rai uždarbiaus ir tokiu būdu pa
darytas pelnas, eis in kišenius šė-
rininkų lietuvių, o ne pas sve
timtaučius. 

Lietuvos vyrai ir moterys— 
dėkitės prie LIETUVOS AT
STATYMO BENDROVĖS! 

vasara nuo karščio pridengi 
nuogus pečius. Nuo saulės pa
raduotu. Kailiukas gali būti 
IT šunies, bet gražiai pentuo-
tas ir apsiuvinėtas, su gražių 
snukučiu ir vuodegaite. Dre-
ses vel tankiai turim trumpyt, 
tarp mus senų nėr. Kiek pri-
vargstam, kol dėdes nuo to 
paiko poteriaus atpratinant! 
Kaip atpratinam, tai į mus 
tik žiuri ir visame klauso.. Se, 
ir tas senis, suskhj dėdė, kaip 
gaus nors galiukų katrų mu
sų pavėžyt, žiūrėk jau ir lai
žosi, nors šiaip tankiai jis 
mus apkalbinėja. Jam galim 
dovanot, nes jis visais galais 
suskius. O kiek mes kenčiam? 
Tik biskutį su dėde nustrak
sėk, pasiglėbesčiuok, tartum 
nieks nematė, tuo girdi auspi
perienė šiokia, auspiperienė 
tokia. 

Gana jau to! ir musų kai-
trybė išsibaigė! Jeigu pone 
dėde Jackau ne tarsi teisybės 
žodžio ir musų nuopelnus nc-
iigarsysi, pamatysi kas bus! 
Surasim budus, kad musų nuo
pelnai žibėtu ir kad musų vi
sokį suskiai ne terštu. Lau
ksim kitų metų ir žiūrėsim, 
ka padarys laikraščiai- Jeigu 
taip bus, kaip šįmet, streikų, 
boikatų, linsevymų paskelbsim 
visiems! pamatys, kad žodžiai 
iiuspiperien^s daugiaus verti. 
negu daugelio dėdžių. 

Eni, auspiperienių junijos 
Sekretorė 

Dėdės Jackaus pastaba: 
Teisingus reikalavimus reik 

išpildyti, kadangi Žvirblis su
džiūvo ir pasimirė, Jūsų raštų 

TRINERIO PERGALĖS 
KALENDORIUS 1919 

LABAI GRAŽI 
DOVANA. 

T ri nerio Sieninis Kalendorius 
1919 metams "Pergalės Kalen
dorius' bus labai graži dovana 
musų vaikinams ''tenai". Colum-
bia laiko vainikus ant galvų jū
reivių ir kareivių, užpakalį to A-
metikonų laivas. Paveikslai Wa-
shingtono, Lineolno ir Wilsono, 
ant viršaus namas Triners Ameri
can Elixir of Bitter Wine. Pri-
siuskite 10c padengti krasos lėšas. 

JOSEPH TRINER CO., 
1833-1343 So. Ashland Ave, 

Chicago, I i i (Apg.; 

meilužių auspiperienių dar
bus iki debesiu iškelti. 

veikėjams, kad jie pasirūpintų; 

Tikėdamasis iš meilužių aus-
siunčiam visiems lietuviams piperienių visokių malonių, 

dvilinkas. Dėdė Jackus. 

GERAS BIZNIS. 
Kontraktas pumpuoti siuilčius, nuo 

140 iki $50 uždarbio J diena. įteikia 
$1.500 kad dapirkus maSinas. In-
vestmentas yra urvarantuotas per Ro-
yalities. Bonus ir pelnas mokamo 
kas mėnuo. 

A. L. T. 
- 615-139 N. Clark St. 

r • Chicago, 111. 

Jicškau vietos už IVatchniona. Ap-
simu ištikimai patarnauti- už visai 
pigu užmokesti. Kreipkitės tuojaus. 

A. Baukmans, 
1800 W. 46 St.. Chicago, III. 

mm—mm*—•——mmmmmmmmmmm^mmmm$m_f— 

m SIPMA msi. 
Laikrodininkai, Auk

sininkai ir Optikai 
Pilname pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai ir a u kil

niai daiktai 

11110 MICHIGAN AVENUE 
R O S E L A N D , ILL . 

Visokia pataisymai pas R I S specljaiičiturnas 
•• 

'! 1 ' ' " | 

Dr. M. Stupnicki I 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, uxnrois 
Valandos:—8 lkl 12 1! ryto; 
B po piety lkl 8 vak. Nedėlio- ' 

Telefonas Vardą 6082. 

įįm* » i • » • ! » • i 

I 
P-le E. G, MAKAR 

PIANO MOKYTOJA 
4515 So. Wood 5t. 

Duodu lekcijas «luunblniiiio 
iMana pagal antaatt 

8 1 — M -

DR. LEO MOTIN 
Gydytojas, Chirargaa, 

AlaiSerls 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba l icuutikaJ, latviškai 
\ ir rusiškai. 
Valandos: 10—12 ryta; f — t 
vakar. t Tvl Ganai 4S87 

160 Višty—1500 Kiaušiniy 
Mrs. H. M. Patton, VVaverly, Mo., ra
šo, "As sušt'riau savo vištoms au 
IKIMIS 'More BPKB' ir sumušiau visa 
kiaušiniu rekordą. AŠ gavau 1.500 
ktau&inivi n u o 1 6 0 v i š t ų i 2 1 diengi ." 
Jus galite ta pati padaryti. Kiek
vienus paukščiu ausjtniojas gali pa
dvigubinti savo pclna, padvigubinus 
dojipiu. kiaušiniu- Soicntifiškas to 
nikas tapo Išrastas, kuria priduoda 
gyvumo pnukšiMums ir priverkia vir,-
tas visa kuka, dirbti. Tas toniica.-. 
yra vadrnru.iiis "More Eggs". ' Duo
kite savo vietoms už koletą eentu 
daugiau "Mor^ &ffs". o nusistebėsite 
ir džiaugsitės iš rezultatu. LTI dolie-
rį "More Kggs" padvlgkblna jusy ši u 
metu pelną ant kinuširny. jeigu nori 
namėtrinti šita. tai rašyk paukšeiu 
augintojui E. J. Keefer, 200«J Keefer 
BJdg.. Karisus City, Mo.. Jis jums 

•prisius pakelį "More K*gs" Tonikas 
u?. $1 (krasa apmokama). Bet ge
riausia pasiųskite |2 .25, o gausite 
spėriiali nm>ftimtl ir gausite 3 pake-v llus po $1.00, su apmokama k rasa. 
Trijų pakeliu jums užteks ant v*so 
sezono. Tjfcip užsitikrinęs yra ponas 
Heefer iš rezultatu, kad už jį gva-
rantuoja milijonine dolieriu banką, 
Jeicu jums nepatiktu Jums pinigai 
DUS sugražinti atgalios, ir pakelis 
"More Eggs" nieko jums nekainuos. 
Kasyk šiandien ir prašyk pono 
Reefer, kad prisiųstu jums dykai 
savo knygą apie paukščius, žmogus 
savo pinigus yra padaręs iš paukščiu 
auginimo, _ 

• Paieškau vargonininko, gero kata
liko ir bažnytinėj muzikoj užtektinai 
prasilavinusio. Pageidaujama, kad 
butu blaivininkas. % 

Rev. A. Jurgutis, 
Box 105, 

Export, Pa. 

t 
Reikalinga mergina ar moteriškė, 

prie namu darbo — du šeimynoj. 
Atsišaukite vakarais. 

Mrs H. A. Kapelye. 
239 West Swissvale Ave., . 

Hdgevvood, Pittsburgh, Pa. 

A a | #%• 

JUOZAPAS PULEIKYS 
Mirė 4 d. gruodžio 1918. iš 

sužeidimo nuo arklio prie 
darbo, 27 metę amžiaus Ame-
rike išgyveno 5 metus paėjo 
iš Kauno Gubera. Raseinių 
Pavieto, Kvedainės Parap. 

Laidotuves atsibus subatoj 
gruodžio 7 d. 8:30 išryto iš šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Kaži-
miero kapines.. 

Kviečia į •laidotuves visas 
gimines ir prietelius. 

Brolis Prane. Puleikys ir 
pusbrolis Ant. Paulikas 914 
W. 32 St. 

— 
*/ 

roa V6ua STOMAOfs SAKL? 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sios vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. ( Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus apttekorius. 

AR ESI VARGINAMAS 
VIDURIAIS? 
. 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakelį "Heia Pilis" 26c ir 60c 
pakelis. 

Pnsiųskite krasos ženklelj, o gau 
site dykai sampelį. Ant pardavimo 
pas 

Hecht's Cut Rate Drug Store 
3469 So. Halsted St 

Priskripcijos Ir kit i ' raistai par 
duodami pigiau negu kitur. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo-
darni veiklus darbas. iCndrews & Co., 
108 So. La Salle St., uždėta 1900 m. 

. The Rosątand State 
Savings Bank 

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

Kajjitalas ir Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida
rys jums savings' accounto 
pradekiįe dabar 

Atdara Seredos vakarais nuo 
7 i M 8 

Taip šeimynoje, kaip ir kokioj nors gaur 
siausioje turtais šalyje yra taupumas. 

• 

Kad šalyj turėtų viešpatauti gerbavis, būtinai yra reikalingas 

taupumas. Tai neužginamas faktas. 

Kas palyti šalį, tas palyti ir šeimyną. Kuodaugiau šeimyna tu
ri taupumo, tuo ji yra laimingesnė, nes šeimynos nariai žino 
tai, kad jei pasitaikytų kokia nors nelaimė, ligas arba bedar
bė, galės pragyventi su savo sutaupytais pinigais. 

Kiekvienas tėvas, kurs rūpinasi savo šeimynos gerbūviu, ne 
tik patsai privalo taupyti, bet turi žiūrėti, kad ir vaikai taip-

• pat taupytų. 

Tik per taupumą, eina kelias į gerbūvį 

Padėkite savo taupiamus pinigus bankon, kuri jums duoda pil-
ną apdraudos gvarantiįįą. 

• 

-B 

. 

MOKAME 
, 

• 1 

TRIS DOLERIUS NUO 
PADĖTUS PINIGUS. 

t> 

Musu turtas siekia virš 9 milijonus doleriu 

« * ' 

feb-

ST0CK 
YARDS 
STATE 

ASHLAMO AVENUE, Kampas 47-tos Gatves 
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s A. A. SLAKIS, Š l 

f. Lietuvis Advokatas 
" i LAWYER 

OflMM mieste: 
tS-tų lnbą — Kambarį* ĮSOS 

Association Blclg. 
l t So. LaSalle St. 

CbJcago, m . - | 
Telefonas Randolpb 2898 

Z 
Utarninko Ir Pctnyoioa vaka 

raia nuo 7 iki 0 vai. r 
S255 So. Halsted Street, £ 

i Tel. Yarda 8481 
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X 
HERZMAN 

U RUSIJOS 
Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, cni-
rurgaa ir AKUŠERIS. 

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

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

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 
Street. u 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Dllaa Vifaoae Teiamnosv 
Ofisas Dldmleatyj: 

• 9 W. WASJHDf GTOH 8TRJCB7 
Kambarls 609 

Te. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S205 SO. MORGAN STREE1 
Tel. Yarda 7S9 

Gyvcnfmas 819 W. SSvi 84 
Tel. Yarda 4881 

* 

' IISKŲ IKSTRUvENTŲ KRAUTUVE 
ANT TOWN OF LAKE 

MARYAN I. AST į 
4618 So. Ashland Ave., Chicago 

Jaigru nori gerą, laikrodėli, čysto 
so šliubinius žiedus, Signieta, Auksoriub' 
Moteriškų Špilkų ir gražių šukų į plau
kus, abelnai viskas kas yra iš aukso. 
Pas mane vieninteliai galima gaut vi
sokį Deimantiniai daigtai dideliam*pasi
rinkime. Turiu taipgi visokių muzika-
liškų instrumentų, Grafafonų, vokiškų 
Armonikų ir Konoertinų, Smuikų, Var
gonų ir tt. Gvarantuotų Britvų, geriau
sio plieno ir daug visokių kitų daigtu. 

Taisome Gerai ir Drūtai. 
Su pagarba 3IARYAN I. AST 
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OIOŽIAUSU LIETUVIŠKA JUBfLtER SKA IR MUZIKA- T 
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§ Kur Tamsta Perkate? Koitel ne pas mos? 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t ; 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Graf ono 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Kcsid. 933, S. AsHland Blv. Chicago 
„Telefonas Haymarkct 2544 

0B.A.A.R0TH, 
Bušas gydytojas ir chirurgas 

Specijalisas MoteriSkų, Vyriškų, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų 

Ofisas; 3954 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALAJJDOS; 10—11 ryto 2—8 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėlioma 10—12 d. 

Telefonas Puilman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GO>VT ,OJAS IR 
CHĮJtCKGAS 

Ofisas 1171* Michigan Ave. 
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po.pietų — 6:30 iki, 8:80 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 11 išryto. 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. ' ' 
Arti Ashland Ave. Chicago 
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S JOSEBH 0. WOLON f 
I LietBvts Advokatas § 
i M SO. LA SALLE STREET E 
S Gyvenimo Tol. Humboldt 97 s 
: Vakarais 8911 W. 82nd Straet - ; 

= Tel . i Rockwel l 6999. = 
= OHICAGO, ILL. r 
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H. L. PEARSGN & CO. 
AUKSORIAI IR OPTIKAI 

11340 MIOHIGAN AVENUE; 

Telefonas Puilman 1541 
Pirkite savo Kalėdų dovmuas čionais 

mes viską g\ arantuojame. 
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NEW PHILADELPHIA. PA 

Laisvės Savaitė. 
Vietos lietuviai smarkiai 

pradėjo ruoštiem prie Lietuvos 
Laisvės Savaitės apvaikšeioji-
ino. Gruodžio 1 d. įvyko pra
kalbos, kalbėjo Dr. J . Biels
kis, pranešdamas mums labai 
džiuginančias žinias iš Lietu
vos padangės. Kalbėjo taip-

i vietos* klebonas kun. M. 
uriekas, kun. F. Augustaitis 

ir J . Karlauskas Buvo ir de-
klemaciji]. Aukij surinkta 
$510.00, o Tautos Fondo buvo 
•paskirta tik 300 dol. surinkti. 
Iš stambesnių aukotojų buvo 
kini.^M. Duriekas, kuris pa
klojo 100 dol., Andrius Fereu-
ea 50 dol., kiti aukojo po 10 
dol į ir po 5 dol. pasižadėdami 
vėliaus daugiaus paaukoti. 
Tautos Fondo skyriaus val
dyba nutarė dar parinkti au
kų pereinant per visus vietos 
lietuvius. Matyt, kad New 
Pluladelphieeiai suprato ir at
jautė Tėvynės reikalus ir kad 
jųjų širdyse Lietuvos meilė 
neužgeso; galima tikėtis, jog 
jie Lietuvos laisvei iškovoji
mui aukų surinks tris svk dau 

iau negu jiems buvo paskir-

• 

vilas, J . Žiūraitis, J. Kondro-
tas, S. Aidikonis, J . Gudonis, 

9 j J . Petrošius, A. Sirbikis, 8, 
Varnas, S. Petruška, J . Bokus, 
J . Dapkus, F. Sederevičia, V. 
Paskauskis. Smulkių 1 dol. 
Viso suaukojo d-jos Šv. Balt
ramiejaus nariai $102. 

Garbė lai būna jums, Lietu
vos mylėtojai. Lai būna pa-
vyzdis ir kitoms dr-joms. Bu
tų labai gražų, kad ir visos 
draugijos, draugijėlės, ta patį 
padarytų, kad savo susirinki
muose prisimintų tą prakilnų 
darbų ir kiekvienas narys au
kotų į tų Tautos Fondą. Jei
gu mes taip darysime, tai, be 
abejonės,, mūsų aukos paga
mins mūsų pfiešams tokias 
bombas, kad sutrupės visi jų 
pageidaujami siekiai. Neno
re* nei prisiminti daugiau a-
pie Lietuvą ir norų vižgriebti. 

S. Cadeikis. dr-jos rast. 

SPRINOPIELD, ILL. 

mųs, kad mūsų mylimas mo 
kytojas susirgo. 

PėtnyČioje, lapkričio 29 d. 
Šv. Margarietos ligonbutyj 
Spring Valley, 111. dafrė jam 
operaciją ant "appemlicitis". 
Bet, aeių Dievui, operacija bu
vo pasekminga. Tikimės, kad 
neužilgo pasveiks ir vėl mums 
išguidinės lietuvių kalba ir 
lietuvišką istorija, 

Čia gyvuoja L. R. K. M. S. 
A. III-čia kuopa. Turime su
sirinkimus kas mėnesis ir per 
juos turiamės apie organiza
cijos reikalus Taipgi turime 
kas savaitę literatiškus susi
rinkimus. Tuose susirinki
muose lavinamiesį kalboje ir 
ginčuose. 

Pereitą nėdėldienį buvo gin
čai "Lietuviai ištautęs'Ame
rikoje". vAff. pusę laikė J* 
Čeputis ir St. Slavėnas. Ne
gatyve pusę gynė A. Peldžius 
ir P. Mačiukaitis. Afformaty-
vė laimėjo. 

Nemunėlis. 

ELIZABETH, N. J . 

kad labai išsiskirstė i įvairias 
partijas. Nesant vienybės, 
negalima daug ko nuveikti. 
Tečiau yra keletas ir labai 

ta, ty. apie 1000 dol. ir kad j darbščių žmonelių, kurie pa-
toliaus nepaliau: 
Tėvvnės. 

(Aukotojų surašo tąsa). 

E. Unguris, S. Goštautas, D. siaine mieste yra nemažas i r . . , , . , , . . - n ,. .. A., . . . . Kazlauskas, v. Akuhoms, r . >urehs lietuviu, tik visa beda, a . . T T , . T ~ Savickas, J . Lubis, J . Paulavi-
čia, V. Karaliauskas Sal, A. 
Makutenas Sal, Itf. Brazauc-

# 

šelpę save 

Patriotas. 

WAUKEGAN, ILL. 

Geras pavyzdis. 
Gruodžio 1 d. draugija Šv. 

Baltramiejaus turėjo savo me
tinį susirinkimą. Kaipo į me
tini Misi rinkimų susirinko be
veik visi nariai, kurių d r-ja 
turi apie 200, kad aptarti 
svarbiausius reikalus. Taigi 
daug kas ir liko nutarta. 1) 
Nutarta ir kiekvienas patikė
tino, tapti nariu Labdarin
gosios Sąjungos. 2) Nutar
ta prisidėti prie Spaudos Sa
vaitės ir išrinko iš savo tarpo 
atstovus, kurie veiks išvie^su 
kitų draugijų atstovais. Se
kančios ypatos išrinktos: T. 
Baronas, A. Bakšys ir J . Ja
kutis. 3) Nutarta remti Ka
talikiškų spaudą ant kiek ga
lima ir paimti "Darbininką" 
už organą. 4) Nutarta sau
sio d. 1919 m surengti vakarą 
su programų. Programą pri
rengs S. Gadeikis, kuris ren
gia perstatyti didelį ir gražų 
veikalą, 4-rių aktų "Valka-
tą ' \ 5) Prieita prie svar
biausio iš visu reikalu, t v. 
kasi ink gelbėjimo mus bran
gios Tėvynės Lietuvos. Svar
stant ta reikalą, būtent Lietu
vos likimų, pas kiekvieną ma
tėsi didis troškimas išvysti 
laisvą Lietuvą. Buvo, žino
ma, ir kreivai žiūrinčių jų į 
tai. Bet tokių buvo mažai. 
Kad ir geriausių tėvų vaikai 
vienok pasitaiko gan dažnai, 
kad nekurie iš jų nueina sa
vais keliais ir užmiršta savo 
tėvus. Plačiai apsvarstę nu
tarė ir pasižadėjo gelbėti tą 
numylėtą tėvynę ant kiek ga-

/ Įima. Ir štai bematant suda
ro šimtinę, kaip ripką. Au
koja šie. Po 10 dol.: V. Čia-
pas, J . Murkunas. Po 5 dol,: 
L. Žigas, P. Navardauskas, J . 
Daekevičią, J . Švitorius, J . 
Juzikas, P. Debašinskis, 
JBarouas, F. Janulis. 

i š v e n č i a save veikimui tau
tai naudingo darbo. 

Praeitoje nedėlioj parapiji
nėje svetainėj buvo sušauktas 
susirinkimas del sutvėrimo 
Tautos Fondo skyriaus. Su
sirinkimai! atsilankė tikri 
Lietuvos sunai, kurie atjaučia 
s*ivo tėvynės reikalus. Nor< 
nedidelis būrelis susirinko, 
bet liko sutvertas Tautos Fon
do skyrius. Sprlngfieldiečiai 
už tai verti pagyrimo. Val-
dybon pateko šie asmenys: 
Kaz. Civiliškas — pirm., Jur
gis Višniauskas — pirm. pa-
gelbininkas, M. Tribičius — 
prot. rast., A. Tri bučius — 
fin. rast., ižd. B. Gabalis ir iž
do globėjai: A. Mikutavičia 
ir A. Krasauskis. 

išrinkus valdybą, tuojau 
pasirodė reikalas dėjimo au
kų Lietuvos laisvės reikalams, 
ir štai springfieldiečiai pasi-

kas, P. Macis, J . Kranglevi-
čia, J . Šarkas, J . ViČius, M. 
Butėnas, J . Ribinskis Photo, 
R. Dziovalis, A. Vaičiulis, A. 
Aikevičia, Al. Alkevičia, l t 
Stapinskas, V. Voliunas, A. 
Raudonis, K. Kazeliavičia, J. 
Krasauskas, J . Mockevičių, J . 
P. Skendeliutė, F, Raudoniu-
tė, J . Lazauskas, v J . Savickas, 
Iv. Julkauninkas, A. Šoliuna>, 
T. Oriška Sal, M. Mišeika, K. 
Jakštaitis, 

Po $4,00 J . Savickas, J . 
Bernotas,^J. Sikorskas, J . Sa-
viekas. 

Po $3.00. J . KubiHus, V. &e-
meekis. A. Norvičiuįė, J . Sa
ra finas, B. Kapustas, J . Ma-
tuza, J . Baržuskas, J . Vabila. 

Po $2,00. M. Brazaitis, L. 
Pranckiečiutė, M. Jeskevičia, 
J . Povidis, J . Storkutis, R. 
Kašėta. K. Petravičia, J . Si
maitis, V. Senkus, K. Baltro-
maitis, F. Naujalis, A. Ošku-
tis, B* Valiūnas, V. Toniuliute, 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS LENKTY

NIŲ REIKALE. 
Sekantieji LIETUVOS ATSTA

TYMO BENDROVĖS įgaliotiniai 
lapkričio 1 d. pradėjo plačiojoj 
Amerikoje lenktynes prirašinėji
me mūsų organizacijai naujų na
rių : 

1) K. Abyshell, Dctroit, Mieli. 
2) K. Aksomaitis, Alliance, O. 
3) J. Alenskas, Wilkes Barre, 
Pa. 4) ;8. Ambrasas, Amsterdam, 
N. Y. 5) J. Ambraziejus, Brook-
lyn, N. Y. G) L. Apscgo, Cleve-
land, Ohio. 7) J. M. Baltruko-
niutė, Cleveland, Ohio.. 8) J. M. 
Biliūnas, Sioux City, Ia. 10) L. 
Braškis, Grand Rapids, Mich. 11) 
J. Butkus, New Havcnj Ct. 12) 
P. Gudas, Brooklyn, N. Y. 13) 
J. A. Janulis, Pittsburgk, Pa. 14) 
J. Kadaras, Wyoming, Pa. 15) 
M. Kasparaitis, Raeine, Wis. 16) 
A. Kazlas, Wakcfield, N. Y. 17) 
V. Kerševičiuk Dctroit, Mich. 18) 
R. Kruopis, Cleveland, O. 19) F. 
Kupstas, Nanticoke, Pa. 20) B. 
$undrataviela Plains, Pa. 21) P J 
Lalas, Amsterdam, N. Y. 22) ,1. 
Lingis, Chicago,. 111. 23) J. Lie
tuvninkas, Baltimorc, Md. 24) J. 
O. Lubauskis, So. Boston, Mass. 
25) J. Montvila, Cleveland Ohio. 
26) J. Mikalauskas, New Britain, 
Ct. 2 7 ) A . P . Osteika, W a t e r b u -
ry, Conn. 28) K. A. Orlauskas, 
.Rochester, N. Y. 29) P. A. Rač
kauskas, Dctroit, Mich. 30) S. J. 
Radavičia, Akron, Ohio. 31) M. 
A. Ručinskas, Plymouth, Pa. 32) 
P. Rimkus, Cleveland. Ohio. 33) 
P. Sarpalis, Aldon tSa., Pa. 34) 
M. Seniūnas, \Vilson, Pa. 35) V. 
Shauklis, Ansonia, Gt. 36) I i 
SI;rialus, Springiicld, Mass. 37) 
M. "•VilkevietuH, Youn<Hovn, O. 
88) J. V:.nkaip:kas, Kingston, Pa. 
39) »T. Vilr'niskns, Steubenville. 
40) J. Viae, I W H n , . N . Y. 41) 
J. Žemaitis, So. b . hlthem, Pa. 

Iki Naujų Melų turi jie padi
dinti L I E T U V O S ' A T S T A T Y M O 
BENDROVĘ bent ant $40,000, — 
taip, kad mūsų organizacija įeis 
į 1919 metus su kapitalu $100,000. 
— Valio — įgaliotiniai! Geriau
sios jums kloties! — Oi jus — 
lietuvių visuomeė, reiakite ge
rą darbą! — 
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B ^SSĘg 1 ^ VARPAI 

ATMDTČIAI TARPAI 
McShanne Bell Fonndnr Oo. 

Baltiraore, Md.. U. 8. A. 
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ALBX. MASALSKISj 
ORABORTrru 

Uatevi* gr*t>o-
Hn*. 4tli»k*. 

(visokias laMo 

kar«<.onn» U 
lutomobilios. 

TalPifl 4M«# 
j o t 4*11 (frabg 

L\P*tj9 dlrbuin* 

Milžiniškas Teatras! 
i 

po vardu 
'P IRMAS DEKTINDARIS" 

atsibus 

Ned, Gruodžio 8tą d. 1918 m. 
Die\ro Apveifcdos Parap. Svet. 18-tos ir Union Ave. 

Įžanga labai pigi. Pradžia 7 vai. vakare. 

Aukų rinkimo nebus. Kornc^'^. sulos Lietuvos Vyčiu 18-
fcs Kuopos artintai, ši komerija yra juokinga ir pamokinanti, 
taigi nepraleiskite progos ir visi atsilankykite. 

Kviečia visus Rengojiai 
— • 

3̂(?7 Anbnrn Ave. 
Telep3)ona« Drov«p 4189 

J ^jiiiittfiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiEiiifiiiiiiafiiiiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiitflfiitii^s 
U . k « M * M . ~ i Klelonu PULLMAN »7I 

1 
PEARL QUEEN i 
K0NCERTIN0S l 

Fred K. Malstrom 1 
AUKSORIAI ir 0PT0ME1RISTAI 

• i ir II i Deimantai - Laikrodžiai - Graznos 

11335 Michipn Ave., Roseland 1 
ROSELAND IMEATER BLDG 

Miikite ir pmrykt i mus| pilną KililiSfock'i § 
^iiiitifiiitiiniiiiiifiiiifiiiiiliiiiniiiiiiiiifiifeEiiiiiiiiiEiiiitifiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiifHifiini? 
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Dabar yra patvirtintos Ir rarto-
JAnioo daugumos lieturių, kuri© frit-
jija konceitieą, Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. Mes sal ime jas parūpin
ti ausyto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri ifi 
«ūjn'"iame dykai. 

Geonti & Vitak Music Co. 

:•: 
DRESS DESIGNING 

1540 W. 47tb St., 
i ,>**-m*^m>«m: # w n w n i a n m*mmš^0^m 

Kirpimas, prl-
taikimas ir siuva
mas yra len&vai 
išmokinama per 
mūsų Master Sys-
tema ir trumpame 
laike dienomis ar 
vakarais. 
Specijalis skyrius 

Mokiname Fower Machine siuvi
nio. Mokestis gaunama nuo 
iki $30 i snvaitei o galima išmok
ti trumpam laike uj mažą kainą. < 

ii 
i 

m 1 
ChlcAgo, III 

^ -«/isTER SFVVINfc snHOO 
Wū*r^i»4 a^ĮMĮ^iH •*•-

— N . 
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rodė .su aukomis. Aukojo:! J . aSviekas, J . Gruzdis, A. 
Po 10 dol.: L. Naumavičia, K. i Rudžiavičia, J . 5loliau?kas, 
1?iipšlaukis ir A. Kūrinau* 
kas. 

Pa 5 dol.: 1%. Oiidžiunas/A. 
jlikutavičia, K. utr lautas. 

Po 2 dol.: M. Gestautas, V. 
Budraitis, J . Čiunis, M. Ku-
zas, A. Grinius. 

Po 1 dol.: V. Skerstoms, A. 
Budraitienė, A. Raškevieia, 
K. Civinskas, M. Tribičius, 
B. Gabalis, P. Rupšlaiikis, A. 
Krasauskis, J. Mikalauskas, 
J . Česnauskas, J . Seiris, J. 
>Seiris ir A. Valaitis 50c. 

A. Bartkus pažadėjo 10 dol. 
Viso tame vakare surinkta 

SI dol. 50t\ Pinigai tuojau 
bus pasiųsti Tautos Fondo 
Centrui. A. K. 

Garbė aukotojams! 
Sekantį susirinkimą nutar

ta laikyti nedėlioj, 1 d. gruc-
dv • ZlO. 

T. F. narys. 

K. Bernotas, K. Pavidis, V. 
•Skrupskią, F . Jasinauskiutė, 
J . Kubilius, \ J . Luga, P. Kir-
velevieia, J . Jakimavi<v-ia, A. 
Mįartfinkevičia, M. Zabita, J . 
Savickas, A. Vansavičia, 

Po $1.00. J . Širviuskis, K. 
Volugis, J . Dovidonis, K. Ba
čiulis, A. Dovidonisr A. Aiitt-
kiutė, A. Cipras, S. Vitkus, 
J.'Ruzgą, J . Mačiulis J . Kar-
kavicia, A. Kiryelevičia, S. 
Juozapavičienė, P. Dokevičia, 
J. Kasiulionis, Z. Karaliaus
kas, J . Gaina, P. Kryžanaus-
kas, R. Petručionis, A. Valiū
nas, J . Simonaitis, J . Gausis, 
J . Beliauskas, J . Norbutas, 
P. Petrauskas, Z. Kablis, F . 
Braziūnas, K. Valuzis, K. A-
kutis, J . Pakštas, M. Staples, 
S. Liutkus, V. Paulauskas, 

(Daugiau bus). 

PERU, ILL. 

Iš šv. Bedo Kolegijos. 

Šiais metais čia suvažiavo 
p 0 2 ! n e n u 1 ^ lietuvių moksleivių 

do l : K. Žirgaitis, K. Baronas, i ka ič ius ; esame net trylika. 
J . Reraeifcia, K. Jivinskas, J . į Kadangi nemažai lietuvių «•-
Augustevičia, F. Petkus $3, j ^ m e , tai turime ir lietuviškas 
Po 1 dol.: J . Kuzas, J . Bajpo- ***** net ketinius sykius į 
Jaitis, K: Pluktas, A. Trus- savaite Šiais metais turime 
tinavičia, J . Jakutis, A. Trus- ^pecijaiista lietuviškų klesų 
kau>kis. J . Norbutas, A. Pa J mokytojų, būtent: gerb. klie-
luckas, F. Randa, B. Jonaitis, i rikų A. Linkų, buvusį "Moks-
A. Mickus, A. Povilauskas, A.s\*"'™" redaktorių. 

. H-

Jakaiti^, K. Čepaitis J. Mont- l>abar ctame labai selink? 

CICERO, ILL. 

L. D. S. susirinkimas. 
« 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-tos kuopos priešmetinis su
sirinkimai atsibus panedėlyj,, 
gruodžio 9 d.. 7:30 vai. vaka-
re, Šv. Antano parap. svetai
nėje. Šis susirinkimas bus be
galo svarbus, nes bus renka
ma sekantiems metams valdy
ba ir veikimo nustatymas. Ma
lonės visi nariai bei narės at
silankyti ir po naujj} narį at
sivesti. 

Valdyba. 

PIRKITE. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖS ŠfiRUS. 
Galite už Serus mokėti: visus 

pinigus antsyk, arba dalinus per 
10 mėnesių. 

Už šėrus primama IR LAISV
ES BONDSUS VISŲ KETURIŲ 
PASKOLŲ UŽ PILNĄ KAINĄ. 

Reikalaujant platesnių infor
macijų rašykite į ^ 
LIETUVS ATSTATYMO 

BENDROVĖ, 
(LitimanianĮ Development 

Corporation), 
320 Fifth Ave., 

New York, N. Y. 

% l ' • * * 

i p m » m • 

Dr. G. M. GLASER i 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
KtU 6. Moram St. Kert* 83 61 

OJflCAGO, ILL. 
Special istas 

•»loierlškM, Vyriškų ir Vaiko 
Taimd ChrontškŲ Ugv 

OFISO VALANDOS-
9 »ki 10 ryto. nuo 12 Iki 2 pt 
pfelų ir nuo 6 Iki *»:8C vakar* 
N^d^^ios vikare ofisas uždary 
fcar. en^one Yard* ' * ' 

J. F. KASN2CKA, PERD^TIMS, 
118 N. La Salio Str., 4th Floor, J 

Skersai nuo City Hali. 
• 

i 

~ 

'i I M !i 
4tOY »<PVnjATlRTAfc 

l''tarimą*- Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 18 ryto Iki 
9- ral. vakarą Nedaliomis 9 iki U 
4819 S. Astiland Ave. kamp. 47 St 

Telefonas Tartis 4317 
Telefonas Boulevard 848V 

• i 

• • !•« • —.•^^-f i n » 

«-!—.. . 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
• 

TVI Dr«vW 7#4v 

i 

Telefonas: McKinley 5784 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIOA8 

8457 Sontb Westem BooJevard 
| Kampas W. 85-tos Gatvės 

FiistoriuN rekomenduoja. 
Svilmot ,S. Dak. Rugpjūčio 1917 m. 

Musu S tnetiA mergaitė turėjo taip 
vadinama opileetio tits, kelete kum? 
J diensi taip pat ir naktj. Men mo-
Kinomc daug visokiu vaistu, bet nie
kas negelbėjo, m tisu pastorius mums 
patarė pamėginti Pastor Keonigs 
Nervine. Ji išgėrė 6 butelius ir vri 
lesa x\it^ini ir linksma dabar. Mes už
tat laikome Nervine kaipo tikrą pa-
liftima ir patariame kiekvienam ken
čiam" iitn vartoti. 

, • , .V. L-\ Schliesman. 
Mrs J. McC'urd, Cheynne, Wy., 112 

W'vA 8th St., sako, kad jos vaikelis 
butu jau grabe, jeigu no Koem^s 

.Nervine, kuris ji išgelbėjo,, bet dabar 
esa sveikas. 

Labai pulki knyga apie Nei 
vu Ligaa ir sampelinia bu 
taliukSA siunčiamas kiek 

vienam. Neturtingi ligoniai taip pa 
gauna vaistus dykai sutaisyti per Eift-v 
Father Koenig, Port Wayne. Ind.. nu-
187C ro ir dabar pa: -
KOENfG MfcD. CO., Chicago, III. 

62 W. Lake 5>t., arti Dearbom 
Parduoda Aptiekose $1 bonka 6 už $5 

F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney a t Law 
, 105 W. Monroe, Oor. Clark St. 

Room 1207, Tel. Central 220 
CmCAGO, 1LLIHOI8 

LIETUVIS DENIISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
- Nedėliomis pagal sutarimą.. 
471Ž SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės. 

I I I I I I I I Itl I l IUtNIlIMIIII I I I l I l I l I l I l I l I i l I l I l If 
\ DR. A. B. LAURAITIS, | 

Lietuvis Dentistas | 
2873 W. 22nd STREET f 

\ Marshall Sąuare Tbeater Bldg., ! 
CHICAGO, ILL. į 

TittIl l l l l l l l l l l l l l l l l i l I i l I l I l I l IHIlUlimilll l l l 
I II • 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 

-*"—H 
. ! • • • • I • 

AMERIKOS UE. MOKYKLA 
Mokinama, angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritemtikos, knyvedys-
stės, stenografijos, typewrlting, pirk 
tybos, teisių, 8UT.. Valstijų Istorijos, 
ab,elnos istorijos, geografijos, poliU 
kinės ekonomijos, pilietystėa, dailia 
i-asystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų; vakare nuo 7:30 Iki 9:8t 
5106 So. Halsted S t , Chicaco, 111 

UR. E. DRANGEL1S 
DENTISTAS 

8261 8. Halsted St. 
Pbsus Boulersrd 4250 CHICAOO 

bmetanos gerat pr»un»ii»t. «auim> 
bus palengvinimu 4«l .Tu-y akių 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau 
d<v*mo, kuomet raidas Mejasi į kr u 
r%, kuomet skaitai *r siuvi ar rs 
6al. tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Juras akiniu Mano 16 metu 
patyrimas priduos Jums geriausia. 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki 13.00 

fSgzarrlnas suteikiamas dyka) 

JOHN SMETANA 
Aldų Speciįalistaa 

1801 S. Ashland Av Chicago 
Kampas IS-to* gatvė* 

x-čio» lubop virš Platt'o aptieko> 
Sambaris 14, 15. 10, 17 Ir 18 

Tėmykite j mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki t 
vai. vakaro. Nedėlioj nuo 8 vai 
tyto iki 12 valandai dl*na 

T A U T I E Č I A I ! 
• i • 

Hinomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gmodžio-Dec. 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVE dirbame 
siutus, kotu., c'.r-; L.J S • J„:: .. i "... i^eigluoms ir mergai
tėms ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių drar 
panų taipgi senas drapanas valome, kvarbuojame, taisome ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Ave., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, 111. 

•*•»• 

DR. J. KŪLIS 
CJLETl1 VIS G5TI)YTOJAS 

OHIRTjRGAS, 

ta&tf 8o. Halsted Bt*' 
i Chj«ųro, m . 

Qydo visokias Mgas moterų 
tr valkų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryte 
iki l ž ; t iki 9. Nedėliomis 
nuo 9 iki t po plotų ano t 
v Uti • v 

oras 

MES PERKAM 

LIBERTY BONOS 
UŽ CASH. 

4517 SO. ASHLAND AVE. 

l PIRKITE ANKSTI 
KALĖDOMS 

Mes turime pilna eilę Terfuinų, Kalėdoms Atviručių, Saldainių, 
Comoras ir kitus dalykus. <w 
D Y K U labai graži dovano l a k a n t i e m s . GRUODŽIO 22, 23 ir 24. 

RED CROVVN PH AR MACY 
4552 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS UOC 

b'ilrfS3S^»*i.i-
,~^£įį»- 'ft&mgį!*--- " a » B £ ^ " 
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*Jil||«IJ|««!lMHfllltallllrtlHlM^^ 
AS» ADOMAS A. KAKAliAUSKAS, 8EKAJrCIAJ RAftAU 1 

IMiilHiilM*tl>IIIMUMtsWMlBliinHIMHni|lt 

Aš labai sirgau per 8 metus, nu3iabnėJęH pilvelis buvo. • Dls 
pepsija, nevirinimaa pilvelio, cuslabnėjimas. Kraujo, inkstu Ner 
Tų Ir abelnas spėkų nustojimas viso.kūno. ir buvau nustojęs vilties 
kad begyvensiu. Visur iefikojau sau pagelbos nesigailėjau visojf 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekpr negavau savo sveikatai pagelbos 

Bot kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy-
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizme gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolė! pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti Inkstai atsigavo. Reu j 
matizmas pranyko, diegliai nebebadč po krutino Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bltteria, ir po 2 m c'n savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos j 
smagiai ir esu linksmas ir 1000Į sykių dėkoju Salutaras mylistų ge 
radėjui Ir linkių visiems save d r a u g a i s ^ pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaa, PToL 

t707 So. Halsted St., Telephone Canal 1417, Chlcaco, ft. 
iHUuiiiiiiuuiimNiif iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiHiiiniiuiiiiintiiiiiiiiiisv 
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toUrtieaia, Grucdžio 7 d. Arafcroziejuf1, \y.-k. d a k i 
Sekmadieni*:, Gruod. 8, d. Nek. Šv. P . M. Prasidėjimas. 
Pirmadienis, Gruod. 9, d. Leokadija. Valerijau Rostitutas 
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PIEKITE KARĖS TAUPY- SKANDALAS KORONERIO 
MO ŽENKLELIUS. BIURE. 

Is visu pusiu ateina para- Cnofc Javieto koronerio bai
gminiai, kad mušu žmonės! re susekta didelis skandalas. 
taupVtu pinigus, pirkdami ka- jTai susekė pirmiausia \als t i -
įvs tapymo ženklel iui 

%Tuo> p a r a g i n i m u i siniK-ia 
industrijos komisija. Tad 

pavieto ii valstijom valdžios 
vyriausybė ir visos patrįįotį- tnojaus pradėjo tyrinėjimus ir 
nės organizacijos. [susekami neintikėtini dalykai. 

Vienas iš svarbiausiu prieš 
foinro valdininkus kaltinimu 

Daugel kartu lietuviai buvo 
raginami pirkti karės taupy
mo ženklelius. J i e raginami ir 

fš CHICAGOS LIETUVIįĮ 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

i j ^ i - . i 
> : tas, kad jie turėjo art imus 

dabar. Xes tai geriausia prie- r.vfius s « apdraiulos kompa
nijomis ir su šitomis dalino
si pinigais, kokie turėdavo 

monė taupyti pinigus ir pa
gelbėti vyriausybei. 

Jr ateinančiais metais vy
riausybė išleis karės taupymo 
ženkleliu, Tuos naujus ženkle
lius bus galima įsiirvti tuo-
jaus po Xauju Metu. 

tekti našlėms ir našlaičiams 
po m i rusi ų v yni ir tėvų ap
draustų tose kompanijose. 

Koronerio biuro valdininku 
(žinoma, ne visu) svarbiausias 

reikalingi mums ateityje. 

PRAPUOLĖ VYRAS SU 
PINIGAIS. 

Taupykime pinigus. J i e bus t i k s , a s b m o Parodyt i , kad 
žmogus mirė-ne nuo sužeidi-
mo arba kokio nors nelaimi n-
go atsitikimo, bet nuo kokios 
nors ligos. 

Kadangi apdraiulos kompa
nijos, apie kurias eia kalba
ma, atlyginimus duodavo tik 
už pažeidimus arba kitokia 
nelaimmga žmogaus mirtį, tad 
koronerio biuro valdininkai 
dažniaifsia pomirtiniuose liu
li ji muose liudydavo, kad 

žmogus miręs nuo tokios ir 
okios ligos. • 

Sulig to liudijimo apdrau 
'es kompanijai nereikdavo iš 
nok "ti pomirtinės ir šita tek-

Mrs. M. Keiitka, 2132 \V. 
Craiui ave., prašo policijom 
suieškoti jos vyrą Mykolą 
kurs išėjo, turėdamas su savi
mi 2 tūkstančiu, ir daugiau 

šiandie Nekalto Prasidėji
mo Šv. P. Marijos parapijinė
je svetainėje yra rengiamos 
Tautos Fondo 60 sk. svarbios 
ir indomios prakalbos. Kal
bės vjsiems gerai žipomas ger
biamas kun. F. Kemėšis, ku
ris papasakos labai indomių 
žinių kaip šiandie stovi Lie
tuvos laisvės reikalai. Sus 
programas, kurį išpildys L. 
Vyčių 30 ku. choras. 

Lietuviai ir lietuvaitės! Jei
gu norite išgirsti svarbių ži
nių kas veikiasi mūsų tėvy
nėje Lietuvoje ir kaip Lietu
va eina prie neprigulmybės, 
atsilankykit paklausyti. 

Bus renkamos aukos Lietu
vos laisvės reikalams. 

Taipgi gruodžio & d. T V F . 
b'O sk. laikys metinį susirinki
mą bažnytinėj svet., 2 vai. po 
pietų. Visi nariai esate kvie
čiami būtinai pribūti, nes 4>us 
renkama nauja 1919 metams 
valdyba ir bus išduota visa 
atskaita. 

Kviečia T, F. Valdyba, 
J . A. Poška, rast. 

gatvekariu važiuoti į .vaka
rus iki S. Fairfield ir išlipus 
ant S. Fairfield paeiti į šiau 
rę iki bažnyčiai. Iš šiaurinės 
miesto dalies imti bile koki 
skersinį gatvekarį ir važiuoti 
iki Western Av. Western Av. 
gatvekariu važiuoti iki W. 44 
St. ir čia išlipus eiti į vaka
rus iki bažnyčiai. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

r i i . TautosyFondo M sk. prikš-
metinis susirinkimas atsibus 
3 ei. grpoOiio, i vai. -po pietą, 
bažnytinėj svetainėj, ?> kamb. 
Malonėsite visi nariai skaitlin
gai susirinkti, nes bus daug 
svarstymų. Prie to bus ren
kama skyriaus valdyba sekan
tiems, 19.19 metams. Kurios 

draugi jos neaukojo JCalėdinin 
Fondan, malonėsite prisiųsti 
savo aukas į šį susirinkimą ir 
priduoti skyriaus valdybai. 

F. Kuprionis, sk. rast. 

$16.5S. 
Ar ne puikus pavyzdys? 
Pinigai perduoti vietos Taf

tos Fondo valdybai. D. 
Pakvitavojimas. 

Viršminėtam vakarėlyj su
aukotus pinigus $16.58, priė
miau. 

V. Stancikas, 
T. F . skyriaus sekr. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRIGHTON PARK. 

Sjiuomi pranešu visoms naręms 
dr-jos Nek. Fras. šv. M. F., kad 
yra nutarta jog nedėlioj, gruodžio 
8 d., susirinkti į bažnytinę svet., 
ąnt puse aštuonių (7:30) vai. ry
to, jies visa dr-ja eis " in eor-
pore" į bažnyeą išklausyti Šv. 
mišių. Nepamiršim, kad tą dieną 
bus Nek. Pras. »v. Marijos Pa
nos. / Rast. 

Tš TOWN m LAKE. 

IŠ NORTH SIDES. 

nesugryzo namo. 
Anot Jfrs. ščutka, pastarai

siais laikais jos vyras dažnai 
cėraudaves. 

INDOMIOS PRAKALBOS. 
— 

DIDĖJA SUSIRGIMŲ 
SKAITLIUS. 

Chieagoje nuo influenzos sr lavo kompanijoms ir biuro 
sirgimų skaitlius kasdien di aldininkams — gydytojams. 
deja. Kasdien jau susergama 
daugiau 400 žmonių. 

Mieste uždaroma daugiai 
teatrų, kuriems trūksta vetitf-
liaeijos ir reikalingo Švarumo 

InfJuenza atsinaujina AVis-
eonsjne ir kitose valstijose. 
Antai (ireen :" \y. Wis., < 
epidemijos 
klos. 

Inrvt; !:mk \ 

LIŪDNOS LAIDOTUVĖS. " • , 

i Lietuvos laisvės klausime 
rengia Tautos Fondo'32 skyr., 
nedėlioj, gruodžio 8 d., 1918 
m., Šv. Ju rg io parapijos svet. 
Pradžia S vai. vakare. 

Lietuviai ir lietu vai lės i ku
rie mylite savo Tėvyne Lietu
va, kuriems rupi jos likimas, 
uirie trokštate jai neprigul-

.ningos laisvės, atsilankykite 
.isi minėtoj valandoj Šv. Ju r 
gio parapijos svetainėn. 

Daug indomių dalykų suži
nosite apie dabartinį padėji
mą mūsų Tėvynės Lie tuvoj 
nes apie tai mnms pasakys vi
siems žinomas mūsų veikėjas, 
gerb, kun. F . Kemėšis. 

-Juk žinote, kad jau artinasi 
llo Tman pats j paskutinė valanda, kuri nu-

p.«\gali užsiimti. Į^pres mūsų tautos ir Tėvynės 
tardymus pavedė # vaMi- j ateitį. Dabar atsibūva mūsų 

prokurorui Ilovne. s i t : «. 

Korcneris HoiTrnan, nugir 
les apie tokį skandalą save 
iuro, pirmiausiai paliuosave 

ino tarnybos !)r. Reinhardt. 
Ir pranešė, kad kiekvienas iš 
o biuro ei-iąs laukan taip 
rreitai, kaip tik bus prirody

mu a- tas suktvbos. 
KeiMiieris 

tiro :•« ikalu 

Šiandie Oakwood kapinė-', 
laidojama vyras <u žmon» — 
Clive Leaeh, L\"> m. amžiaus 
ir Ktbel Leaeli, *23 m. \bn- ' i : 
tnojaus kitas paskui kita uo
rė. Vienas, nuo plaučių užde-

! votimas pasaulio akyse. Ar 
pasiseks mum išlaikyti tuos 
kvotimus? Ar pasirodysime 

ertais gauti neprigulming:,* 
i. f s ve savo Tėvynei Lietuvai? 

įklybių pa- T; : f), įklausys nuo mūsų pri-
srrengimo, iiasirvžimo ir visu 

epb Heinrieb buvo tapy-; imisų jėgų panaudojimo. 
Dirbo prie kon t r ak to ] Kaip turime rengtis, kų tn-

-:'X(ni)a, pasižadėjęs nuodu:. 
mai visa reika'a ištirti ir pa 
l»w)ti prisiekusiųjų t e i^ ju 
-ir -liti. 

št:i ' vienas tų 
vz'iis: 

įx\i'\n% kitas nuo influenzos. 
Paliko gyvas jųdviejų 19 mė r jaus Ci-aries Brosseit. Liepos] rime veikti ir tt., bus plačiai 

Gruodžio 1 d. Labdaringos 
Sąjungos 6 kp. laikė mėnesiių 
susirinkime, šv . Mykolo Ark. 
parapijos svetainėje. Susirin-
kiman atsilankė nemažai na
rių. Taigi labai daug svarbių 
reikalų nutarė labdarybės la
bui. Nutar ta surengti bazara 
gruodžio 8 d. su prakalbomis. 
Nepamirškit atsilankyti į fa. 
bazara, katr ie atjaučiate lab
darybės reikalus ir remkit 
kiek galėdami tų prakilnų 
darbą. Taipgi Labd. Sąjun
gos 6 kp. meldžia visus lietu
vius ir lietuvaites, kad paau-
kotumėt kokius nors dalykė
lius, kad ir nebrangius, ir aL 
neštumėt ^ klebonijų pas gerb. 
kleboną arba pas Antaną Nau
sėda, arba atiduokite atėję į 
bazara komitetui. Mes, nortb-
sidiečjai, bukime ' sus ip raa 
katalikai, paduokim gailes
tingų rank$ mūsų našlaičiams 
ir rūpinkimės jų likimu. Ba-
zaras prasidės tuoj po mišpa
rų. S. B. 

pOjJ' 
— i • " < • ' i. • I I 

S. L. U. K. A. 85 k p. su
sinu, /imas. 

Nedėlioj, gruoflžio 8 d., 2 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, Susivienijimo 85 kp. 
turės priešmetin] susirinkime. 
Nariai teiksitės visi atsilankyti. 

Kuopos Valdyba. 

ROSELAND, ILL. 
• 

IŠ TOWN OF LAKE. 

nešiu bernaitis kJ,' d., 1917-m., Heinrieb dar-1 išaiškinta tose prakalbose. 

atsitikimu. 

KOVA PRIEŠ NARKOTI 
KUS. 

Chieagoje buvo daug tokiu >o metu nukrito nuo pastoli), j Be to dar bus ir kitokių pa-
runrginimų iš dailės meno. 
Tatai atsilankykite visi ir sa
vo pažįstamus bei draugus at
siveskite. Ypatingai nepa
mirškite atnešti aukas savo 
Tėvynės gelbėjimui, nes tai 
yra mūsų šventa pareiga ru-
pinties savo Tėvynės likimu, 
jos laisve. 

T. F. 32 sk. Valdyba. 

J is buvo nugabentas namo, 
bet tą pačių dieną vakare su-
gryžo darban pasisakydamas, 
jog jaučiąsis blogai. 

Kelias dienas padirbo JĮ 
Chieagoje ir kitur visur pra- daugiau negryžo darban. Jo 

sidėjo smarki kova prieš nar- žmona kontraktoriui pranešė, 
kotikus, kaip tai opiumą ir ki- kad jos vyras sergąs. Kugsė-
tokius padilginančius vaistus, jy.j, tais pačiais metais, Hein-
Norima visus narkotikus pa- rieb mirė. 
naikinti iš viešojo pardavinė- Likusioji našlė kreipėsi j 
jimo. Nes tie narkotikai inies- kontraktorių, reikalaudama 
tuose pagimdo daugiausia pik atlyginimo. Visas reikalas at-
tadarybių, žmones padarb r?e- sidurė teisman. Ten svarbiau-
pročiais, suardo daugelio lai- j šias liudininkas buvo Dr. Rein 
minga gyvenimą. hardt , iš koronerk) biuro val-

Cbieagoje prie tos kovos dininkas. J i s paliudijo^ Mad 
prisideda pavietas, valstija ir Heinrieb mirė ne nuo susi-
pati federalė vyriausybė. Tuo daužymo, bet nuo chroniškos 
tikslu organizuojami komite-; ligos. . • . 
tai. Tokių atsitikimų buvo dau-

. \ gybė. Taip buvo su kontrakto-
ŽINOTINA BUDGEPOKTO ^ t a i p ^.«vo ir s« apdrai,-

T TT»fiTTi r A ture ( ' o s kompanijomis, lokiuo bu-
j du šimtai našlių ir našlaičių 

Kas turi kokius reikalus ga L B s k r i a i W | § i l r t o d e l S i t a s rei-
'Draugo", a r t a i spaudos k a l f t 8 n e t u ^ t ų č e k a i s nueiti. 

darbos, ar pagarsmumns, ar K a l t i n i n l , a i t n r i b l l t s u r a s t i 

uisisakimu "Drau,-o-, ar i r k u o a š l r i i ; U t ; i a i c u b a u s t i . 
skundais kas negauna dier K o r o n t . r i o biuras vra visuo-
raščio ' 'Draiigo'\ Meldžiu m o n - s b i m . a s p m ^ i a į r e n k a 

kreipti šio adresų. , k o r o n e ^ i r ž i t a s p ; į v a l o dorai 
J. MOZERIS. įp i ldvt i j jam pavestą viešąjį 

3313 S. Halstsd St., Chicago. darbą. 

CHICAGOS LIET. VYČIŲ 
KUOPŲ DOMAI. 

Nedėlioj, gruodžio 8 d. Lie
tuvos Vyčių Chicagos Apskri
tys laikys priešmetinį susirin
kimą Nekalto Prasidėjimo šv. 
P. M. bažnytinėje svetainėįje, 
(kampas W. 44 ir So. Fair
field Ave.) , Brighton, Park'e, 
2 vai. po pietų. 

L. Vyčių kuopos malonės 
skaitlingai prisiųsti delegatų 
į Ą susirinkimą,, kadangi ši
tas susirinkimas bus nepa
prastai svarbus. 

Valdyba. 

Pagerbimo vakarėlis. 

Nedėlioję, graudžio 1 d. p. 
J . Skinderio name įvyko p-lės 
M. Brenzaihis pagerbimo va
karėlis (Suprlce par ty) . Ta 
vakarčli surengė geros jos 
draugės, kurios atjaučia p l ė s 
Brenzaitės pasidarbavimą lie 
tuvių tarpe. 

(ieros p-lės Brenzaitės drau 
gės vakarėlin* susinešė įvai
rių užkandžių ir pagamino 
gardžią vakariene. Kada bu
vo gatava vokarienė ir kada 
pakviesta p-lė Brenzaitė inėjo, 
paspylė iš susirinkusiųjų dide
lis rankų plojimus. 

Vakarienės laike ponia 
Škinderinė paaškino. vakarėlio 
tikslą ir įteikė p-lei Branzai-
tei gyvą gėlių bukietą, kaipo 
dovaną nuo visų jos draugių. 
Vakarėlio vedėja perstatinėjo 
kožną ši-tą pasakyti bei pa
linkėti p-lei Brenzaitei. 

Po visų linkėjimų paga-
liaus ir p-lė Brenzaitė išreiš
kė savo mintis, . padėkoj o 
už dovaną ir .žadėjo toliau 
veikti lietuvių tarpe. 

Galiaus : Taišerskienė i r 
"Skinderienė užsiminė apie ne-
prigulmingą Lietuvą, kad pa
aukojus nors keletą centų lai
svės reikalams. Visos tą su
manymą prijausdamos pradė
jo aukoti. 

Aukojo: M. .Brenzaitė $5, 
C. Nenno $1'.25. P<5 1 dol.: 
F . Misevičienė, E. Skinderię-

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa lai
kys gavo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, 8 d. gruodžio. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti. 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus renkama nau
ja Valdyba 1919 metams. Kurie 
turite draugų, meldžiame atsives
ti ir prirašyti. Susirinkimas bus 
laikomas Visų Šventų parapijos 
mokyklos kambaryj po šeštu nu
meriu, tuo jaus po pamaldų. 

Ą. F. 8-ns rast 

i Šeštadienis, Gruod. 7 191S 

Kaledu Dovan 
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/ KRAUTUVE 
tfosf krauluiė priplota 

Napjaosios Mados 
TA VORU 

Deimantų, 
Aukso Žiedą, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 

Ląfkrodelių, 
Lenciūgėlių, 

Kolionikų, Špilkų, 
Laketų, Šautuvų ir 

visokių Sidabrinių 
dalykų. 

Mūsų krautuvėj pirksite teisingai 
gvarantaotą tavorąpigiau kai kitur 

P. K. Bruchas 
3321 S. Halsted St., Chicago, III. 

/ 

^ ? . * 

TJ 
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L. V. 1G KP NARIAMS. 

Kiekvienas narys ir narė, Lie
tuvos Vyčių 16-tos kuopos, teik
sitės būtinai ateiti pas fotogra-
fistą Stankūną, nedėlioj, gruodžio 
8 d., š. m., ;9 vai. ryto. Tenai 
misitrauksim paveikslus. 

Valdyba. 
f 

( K E R O , ILL. 

Pasarga. Į Brighton Parką 
parankiausiai galima nuva- nė, A. Baltutienė, M. Balnie-
žiuoti sekančiai: iš pietinės nė, M.' Jocaitė; L. Venckevi-
mies*o dalies imti bile kokį čienė, M. Tarševskienė, O. 
išilginį gatvekarį ir važiuoti Kinderinė, J . Skinderis. Smul-
iki W. 47 st. W. 47 st. kių $1.33. Viso suaukota 

A. L. R. K. Moterių Snjungos 
2 kp. laikys savo priešmetinį su
sirinkimą, gruodžio 8 d., 1 vai. po 
pietų, Sv. Antano parapijos sve
tainėje, v 

Visos narės yra kviečiamos bū
tinai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, k. t.: rinkimas 
naujos valdybos ateinantiems 
1919 m., prisirengimas prie va
karėlio, kuris rengiamas sausio 1 
d., iį919 m. ir daugybė kitų. 
Taipgi yra kviečiamos ir kitos 
nioteilys it* mergaitės ateiti ir pri
sirašyti prie mūsų prakilnios or
ganizacijos. 

M. S. 2 kp. raštininkė. 
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LIBERTY BONDS 
Jei jųs priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchangre kai
nas, be komjso. ", 
Bondsus g-alima shisti regis- EDYVARD P . GARRITV CO., 
•-„„•„ i.,.„„„ Bankers 
truota krasa — ..»,* _̂~ »^ .. . . . 

108 So. La Sallė St. 
C-o Bithuanianr Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną. 

United States Food Administration Llcense Ko. 96901 

Kome Bluud vežimu 
pardavėjai ir daiu< 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 35c. 

C0FFEE 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

67c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
i f C000A ' 

Geriausia Bankes 
sulycinę su j a 
benLkokia, I f l p 

svaro 

DAIRY 
SVIESTAS 

50c 
Geriausias Storage Sviestai^ svaras už 

WEST SIT)E 
l«!4\V.Chiea«roav. 
l.*;73 &filwaukf*c av. 
2054 Mihvaulcec av. 
1045 Afil\vaiikee a v. 
2612 W. Nortl iav. 

1836 Blue Island av i 1510 W.Madison st. 
1 2 t 7 S . H a M c d s t . 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 121h st, 
3102 W. 32nd st. 
2830 W.Madfstvn st. 

SOUTIT SIDE 
3032Wcnthworth a" 
3427 S. Halsted st. 
4729 S. Ashland av 

ITORTH SIDE 
406 W.Dlvtsion s t 
720 W. Northav . 
2640 linofiln &x. 
3413 X. Clark K. 
3241 Ir.<l;au.« a v. 

PADARYKITE "KERZHEI31 KALftDAS' 

IŠ NORTH SIDES. 

Nedėlioj, 4 vai. po pietų, Šv. 
Mykoljo parapijos svetainėje bus 
bazarįs, Labdaringos Sąjungos 6 
kuopos. Bazaras bus labai tur-
tingasj, nes bus labai gerų daigtų. 
Meldžiame northsidiečius atsilan
kyti skaitlingai, nes tuomi parem-
site labdaringą larbą, 

Kviečia Labd. Sąj. kuopa.t 
L. D. S. 20 kuopos priesmeti-

nis susirinkimas įvyks nedėlioj 8 
d. gruodžio, tuojaus po pamaldų. 
Meldžiu visus atsilankyt. 

Pajūris. 

i IŠ WEST SIDES. 
I 

Dr-jos Šv. Kazimiero, vyrų ir 
moterių priešmetinis susirinkimas 
atsibusi nedėlioj, 8 d. gruodžio, 1 
vai. po pietų, Aušros Vartų par. 
svetainėj. Taigi visi nariai sos 
dr-jos esate kviečiami kuoskaitlin-
giausiai susirinkti, nes daug da
lykų starbių yra del aptarimo, o 
priegtam bus renkama valdyba, 
sekantiems 1919 metams, nuo ku-
rios prigulės tolesnis dr-jos ( gy
venimą*. Nariai nepamirškite at
sivesti ir naujų narių. 

Kniečia draugijos Valdyba. 

f - ** 

Svarbus Pranešimas! 
Vėliausias ir didžiausias Kerzheim tapo gautas šiandien — kaip tik 

j laika del Svenčig — instrumentas, kuris tiktai vienas stovi muzi
kos pasuulj-j — Prakilnus Sutvėrimas. 

N a u j a s Kerz'heimi KJeinola 
Player 

Labai gražus, stiprus ir turintis ffero, tona fušj, Kerzheim-Kleinela 
Player Pianas yra tai triumfas viso muzikališko pasaulio. Nėra ki
to jam lygraus instrumento už $600, kuris yra dabar jums siūlomas 
jus tiesiai sutaupote apie $115. 

— Speclalls Supažinimas del Kalėdų j 
NAUJAS KERZHEIM-KLKINOI.A PLAYER 

su 6 pėdu jjazo ar* elektrikinc lempa, 20 muzikos 
rolių jiisu pasirinkimui, suoleli- ir uždangalas, vis 
kas už 

$485 
AKT LENGVU IŠMOKESČir. MES NEROKUOJAME 

JOKIO NUOŠIMČIO. 

Tegul Kerzheim 
atneša jums link
smumą ant Ka
lėdų. Mažas de
pozitas paaiikys 
jums instrumen
tą. 

Namas Cable -
Nelson Players 
ir Pianu Vakari
nėj daly j miesto, 
— parodomi Ca
ble Nelson Play
er po $5.75. 

NAUJAS KERZHEIM PIANAS $ 1 7 1 ; 
NEPAPRATAS INSTRUMENTAS U i * ' ' * 

I PIANOSTORE 
,'2027-29 SOUTH HALSTED STi 

SKERSAI NUO BfUSV DIDŽIOSIOS KRAUTUVAS. 
PRADEDANT SU PANEDELIU, GRUODŽIO 9-ta BUS 

KAS VAKARAS ADARA IKI KALEDU. 

NEPADARYK TE KLAIDOSE « - » . ™ ^ k 
t Kuomet eisite mušu krau-
^tnvėn 
adresą. 

1 

v 

file:///y.-k
file:///alsti-

