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neaplankys 
Sakoma, buvusis kaize

ris norėjęs misi-

SUIMTAS UŽ "VILTIES" I NORI PRAILGINTI LAIKI- S. V. PREZIDENTAS PA-
IŠREIŠKIMĄ. 

Berlyne paskelbta karės stovis 
PREZ. WILS0NAS ATSISA- VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI 

KO APLANKYKI VO 
KIETIJĄ. 

Nedali įkelti kojos prasižen
gėlių šalin. 

Paryžius, gr. U.— Vokieti
jos kanclieris Ebert, užsienių 
reikalu ministeris llaase ir 
Bavarijos premjeras Kišner 
yra sumanę pakviesti prezi
dentą VVilsoną aplankyti Vo
kietiją, kuomet šis viešėsiąs, 
K u ropoję. ) 

Laikraštis Kelio de Paris 
apie tai rašo. Šis laikraštis' 
bevieliu telegrafu paklausė 
keliaujančio prezidento YVilso-
no, ka iis m»nas,sį«ie tą vo-i 
kiečiu pakvietimą. 

Prez. \Vilsono atsakymą pas i 
kelbia minėtas laikraštis. Bū
tent, prez. \Vilsonas atsako, 
kad dar daug metu turės pra
eiti, kol Vokietija 

GRŪMOJA TALKI
NINKAMS. 

Jie, sako, nedarysią taikos su 
talkininkais. 

Paryžius, gr. 11.— Berlyne 
bolševikai sav̂ > veikia. Gatvė
se seka mūšiai. Užmušta 220 
žmonių. Ir keli tūkstančiai su-
žeista. 

Tad visam Berlyne Kberto 
valdžia paskelbė karės stovį. 

Bolševiku vadas Liebkneeht 
paskelbė proklemaeiją, kurio
je tarp kitko sakoma, kad jis 
nedarvsias jokios taikos su 
talkininkais ir trumpu laiku 
nu versiąs c 
valdžią. 

Spėjama, kad vokiečių bol
ševikams pagelbon Berlyne 
atėję rusu bolševikai. 

50 tūkstančių Kruppo įstai-
<ni darbininkų sustreikavo ir 

New York, gr. 11.—Čia fe-
deraliai agentai suareštavo 
Raymond L. Ramsdell, Unifed 
Cigar Storos-kompanijos vice-
pirmininką. , 

Jis, iškeliavus prezidentui 
AVilsonui, viešai buvo atsilie
pęs: 4kWilson! Turiu vilties 
jis nuskęs ' \ Už tai jis suim
tas. Byla atidėta ligi ateinan
čio penktadienio. 

Ramsdell klausiamas atsisa
ko diskusuoti apie tą atsitiki
mą. 

MIRĖ VYSKUPO SEKRE-
TORIUS. 

Denver, Colo, gr. 11.—Nuo 
influenzos mirė šitos vysku
pijos vyskupo Tihen sekreto
rius, kun. Mouy. 

Pirm penkerių metų kun. 
Mouy gyveno Wasbingtone. 
Jis ten buvo Šventojo Tėvo 
delegato, Arkiv. Bonzano, se
kretorius. 

AUSTRALIJA SUSINĖS SU 
ANGLIJA ORU. 

Londonas, gr. H.— Austri
jos pirkliai ir finansistai su-

1 ' fpleftavo sti Anglija ir kitomis 

nuo piktadarybių .ir parot 
pasigvdvs 

j ' y < Šliejasi prie bolševikų. 
/Pačiam Berlyne tik vienos 

bolševikų demonstracijos ir te 
roras. Bolševikai reikalauja 
t no jaus suareštuoti von Hin-
denbnrgą ir buvusį kanclieri 
Bethmann-Holhvegą. 

Ir kituose Vokietijos mies
tuose socijalistai radikalai 
(kairieji-bolševikai) kelia riau 

ir užpuldinėja žmones. 

savo širdingumą. Ligi to lai
ko nei vienas tikras ameri
konas negalės lankyti Vokie-I 
tijos kitokiais reikalais, iŠė-j 
mus ofieijalius. 

Reiškia, prezidentas iškalnoi 
])asako, kad vokiečiams, neap
simoka ji Vokietijon kviesti, 
nes tai butų tuščias darbas. 

Šios karės metu Vokietija' 
. . . . i Liebkneehto salininkai ske'-

parode savo bjauriąsias ypat>-1 . * . , r v. , " w f t bia, .kad Vokietijos respubh-bes taip, ko ligsiol nebuvo rf. *_ 
kos prezidentu turįs but drau-

ses 

taip, 
parodžiusi nei viena save 
gerbianti kultūringa galis. gas 

BUVUSIS KAIZERIS NO 
RĖJĘS NUSIŽUDYTI. 

Bet tik susižeidęs. 

Liebknecbt. 
Vokietija pradeda eiti Rusi

jos bolsevikizmo vėžėmis. 

Londonas, gr. TL— Iš Co-
penhageno pranešama, jog bu 

MĖGINO NUSIŽUDYTI 
UNGARIJOS PREMJERAS. 

Amsterdam, gr. 11.— Anot 
depešos iš Budapešto, tenai 

labai susirūpinęs savo 
politikiniu stoviu. 

šalies 

vusis Vokietijos kaizeris, Wil- j praeitą sekmadienį buvo mė-
belmas Hobenzollern, kurs da-1 gįn es nusižudyti Ungarijos 
bar gyvena Olandijoj, andai ^̂  j premjeia^, grafas Karolyi. Jis 
susikrimtimo norėjęs pasida
ryti galą. 

Bet vienas iš buvusių kai
zerio palydovų neleidęs to pa-
darvti. Tad kaizeris tik susi-
žeidęs. 

(Vakar buvo pranešta, kad 
buvusis kaizeris susirgęs ir 
pas j į nukeliavęs vienas spe
cialistas gydytojas). 

Pranešama, kad \Vilhelmas 
rašąs autobiografiją iš savo 
viešpatavimo. Jei kartais jis 

ĮKŪRĖ ROJALISTŲ 
PARTIJĄ. 

Paryžius, gr. 11.—Buvusio 
vokiečių kaizerio brolis,* prin
cas Henry, paskelbė, kad jis 
Vokietijoje įsteigęs politikinę 
rojalistų partiją. 

Taip pranešama iš Olandi
jos. 

busiąs paauktas tarptautiniu 
teisman, jis savo apginimui j GAVO MARŠALO ŽENKLUS 
pavartosiąs autobiografiją. 

» 

Washingtonas, gr. 10.— 
Berlynan nukeliavo prancūzų 
gen. Du Pont. J is tvarkys 
prancūzų karės nelaisvių pa
leidimą iš Vokietijos. 

Metz, gr. 10.—Užvakar čia 
buvo atkeliavęs Prancūzijos 
prezidentas. J is asmeniškai in 
davė generolui Petain marša
lo ženklus. Buvo didelis ka
riuomenės parodavimas. 

Britanijos dalimis prekybos 
reikaluose susinešti oru. 

Tam tikslui įsteigta kompa
nija, kuri tuojaus ims gamin
ti prekvbos lakstvtuvus. 

REIKALAUJA 6 MILIJONŲ 
NAUJAM KRASOS BŪSTUI 

Washington, gr. 11.—Illino-
jaus kongresmanas Gallagher 
padavė kongresui reikalavimą 
paskirti 6 milijonus dol. nau
jam krasos būstui Cliicagoje. 
Nes dabartinio busto yra per-
maža tokiam miestui. 

LENKAI KELIAUJA į 
DANZIGĄ 

Amsterdam, gr. 11 .—Keli 
lenkų pulkai, kurie bendrai su 
talkininkais veikė prieš vokie
čius vakarų fronte, i Prancū
zijos jūrėmis iškeliauja į Dan-
zigą. Iš tenai eisią ir užimsią 
Lenkijos provincijas Posen ir 
Silesia (Poznanių ir Šlionską). 

NĄ SANTAIKĄ. 

Vokiečiai trumpu laiku nesu* 
spėja apsidirbti. 

Berlynas, gr. 10. — Vokie
čių laikinos santaikos delega
c i j o j pirmininkas. Mathias 
Erzberger, vakar paskelbė, 
jogei vokieeių delegacija tuo
jaus iškeliausianti į Vokieti
jos miestą Treves. Tenai a-
na < susieisianti su talkininkų 
delegacijomis ir apkalbėsian
ti laikinos santaikos prailgi
nimo reikalą. 

Laikinos santaikos laikas 
baigiasi rytoj, gruodžio 11 d. 
Vokiečiams svarbu, kad tas 
laikas butų prailgintas, nes 
be to talkininkų armijos gali 
pakelti ginklus ir atnaujinti 
karės veikimą. 

Vokiečiai nesuspėja apsi
dirbti su įvairiais savo reika
lais. Visur siaučia betvarkė. 
.Mathias Erzl>erger su didžiau
siu pasišventimu darbuojasi 
vokiečių labui. Ir už tai jis 
nuo socijalistų apturi dau
giau nieko, kaip tik pašiepi
mą. Kritikuoja ir peikia jį 
socijalistai ne dėlto, kad jis 
bloga k į veiktų, bet dėlto, 
kad įte ne jų plauko žmoguK 

Tečiau nei vienas soeijalis-
tas nedrįsta ir neturi tiek iš
manymo, kad užimti Erzber-
gerio vietą tarybose su talki
ninkais taikos reikalais. 

Socijalistai moka tik dik
tuoti, bet jie nesupranta, kaip 
reik atlikti realį darbą. 

SIMATYS SU ŠVEN-
TUOJU TĖVU. 

Aplankys jis ir sekretorių, 
kardinolą Gasparri. 

_ 

PARYŽIUS, gr. 10. — Suv. 
Valstijų ambasadorius Itali
joje, Thomas Nelson Page, už
vakar lankėsi Vatikane ir pa
skui pranešė, kad prezidentas 
Wilsonas, būdamas Ryme, ofi-
cijaliai. aplankysiąs šventąjį 
Tėvą Benediktą XV ir sekre
torių kardinolą Gasparri. 

Tas įvyksią pirm pačių Ka
lėdų, gruodžio 23 d. 

Tų žinių iš Rymo gavo laik
raštis Temps. 

PRANCŪZAI SUĖMĖ VO 
KIEČIŲ GENEROLĄ. 

AUSTRIJA SIŪLĖ VOKIE 
TIJAI GALICIJĄ. 

Bet Vokietija nesutiko per
traukti karę. v 

U Suv. Valstijų Prokurato 
rijos Veikimo 

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINĘ 
ESTONIJOS RESPUBLI

KĄ. 

Londonas, gr. 11.—Rusų 
laikraštis Izviestija (bolševikų 
organas) gruodžio 8 d. pas
kelbė,, kad bolševikų liaudies 
tarybos komisarai pripažinę 
Estonijai respubliką ir nepri
klausomybę. 

BUVUSIS KAIZERIS SU
SIRGĘS IŠ BAIMĖS. 

Londonas, gr. 10. — Buvu
sis vokiečių kaizeris susirgęs 
iš baimės, kad jis galįs but iš 
Olandijos paimtas ir pastaty
tas teisman, sakoma telegra
moje iš Amsterdamo. 

Į Amerongen pilį, kur ap
sigyvenęs buvusis kaizeris, at
keliavęs dar vienas specijalis-
tas gydytojas gydytų kaize
rio. 

Su Amer. Armija, gr. 10. — 
Mieste Metz suimtas ir kalė-
jiman laikomas vokiečių gen. 
von Tesma. 

Karės pradžioje von Tesma 
buvo militarinis gubernato
rius Arlone, Belgijoj. Jo įsa
kymu tenai tuomet nugala
binta 112 civilių žmonių. 

J is už tai suimtas ir bus 
teisiamas, kaipo kriminalis
tas. 

Toks pat likimas laukia ir 
kitus vokiečių generolus, ku
rie kankino ir žudė civilius 
gyventojus kaip Prancūzijoje, 
taip Belgijoje. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 

AMERIKONAI PASIEKĖ 
RHINE. 

Vienna, gr. 10.—Buvęs Au
strijos - LTngarijos užsienių 
reikalų ministeris, grafas Čer-
nin, vakar pasakojo vienam 
korespondentui,. kad Austri
ja - Ungarija 1917 metais bu
vus dėjusi visas pastaraįas 
kuoveikiaus pabaigti karę,f;n-
sitaikinti su talkininkais. 

Kadangi talkininkai;*^ *^i 
ypač Prancūzijai, labjausia 
apėjo atgauti savo provinci
jas Alsace ir Lorraine, tai Au
strija verste-vertė Vokietiją 
atiduoti tas provincijas. 

Už tai Austrija Vokietijai 
žadėjo pavesti Galiciją su a-
nos turtingomis anglių kasy
klomis ir žibalo versmėmis. 
Bet Vokietja nesutiko su tuo 
pasiūlymu. 

Paskui Austrija buvus su
manius atsimesti nuo Vokieti
jos ir padaryti atskiria taiką. 
Bet tuojaus pasigirdo baisus 
grūmojimai iš Vokietijos. Bu
vo sakoma, kad jei Austrija 
atsimesianti, tuomet Vokieti
ja Austrijai paskelbsianti ka
rę. '-, 

Tie grūmojimui atliko sa
vo. Austrija buvo priversta 
nešti vargus bendrai su Vo
kietija, kad paskui bendrai 
suklupti. Taip ir įvyko. 

NEI VIENAS KAREIVIS 

• 
NENUGALABINTAS. 

*rv • 

Apie tai praneša gen. 
/ Pershing. 

WASHINGT0N, gr. 11.— 
Amerikoniška okupacijos ar
mija, maršuojanti Vokietijon, 
jau pasiekė upę Rhine. Gen. 
Pershing apie tai taip prane
ša: . 

Trečioji amerikoniška armi
ja, kuri maršuoja Vokietįjon, 
šiandie (gr. 10) pasiekė upę 
Rhine nuo Rolandseck ligi 
Brohl. Su saulėleidžiu armija 
buvo generalėje linijoje Ro
landseck, Brohl, Wassenach, 
Munstermaifeld, Rheinbollen. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHii 

Washington, gr. 10. — Vy
riausybė paskelbė, kad karės 
metu 12,357 amerikoniški ofi-
cieriai ir kareiviai už įvairius 
prasižengimus buvo teisiami 
karės teisme. Bet nei vienas 
iš jų nebuvo nubaustas mir
ties bausme. Iš jų visų 88 
nuošimčiai nubausti tik kalė
jimu. , 

Kaikuriems karės teismai 
padėjo mirties bausmę už 
svarbiausius militarinius pra
sižengimus. Bet visuomet tą 
bausmę pamainė kalėjimu 
prezidentas Wilsonas. 

Washington, gr. 11. — čia 
paskelbta spaudoje metinis 
Suv. Valstijų generalio proku 
roro T. W. Gregory raportas. 
Raporte yra labai indomių 
žinių, kokiuo būdu vokiečiu 
agentai-šnipai buvo susekti, 
kaip numalšinta kaikurių žmo 
nių neištikimybė šaliai, kai]) 
buvo internuojami pavojingie
ji šaliai vokiečiai, kaip užbėg
ta visokioms ruošiamoms eks-
pliozijoms, sabotažui, kaip ap
sukriai buvo susekamos įvai
rios prie_. .akų paslaptys ir 
tt. 

Sulig raporto, to didelio dar 
bo atlikime ir policijiniam vei
kime dalyvavo skaitlingas ci
vilių valdininkų korpusas iš 
teisdarystės departamento; to-
liaus slaptieji agentai ir lais-
vanoriai iš piliečių. Tai visa 
atlikta labai mažai paliečiant 
normai į visuomenės gyveni
mą. Be to nuolat stengtasi, 
kiek yra galima, nepaliesti 
žodžio, 'darbo ir politiklnės 

į*fnitrkus raivrės. ^ -"* 
Tuo pačiu laiku, aiškina ge-

neralis prokuroras, departa
mentas dėjo pastangas kuoaš-
triausiai kovoti prieš propa
gandą, kurios tikslas buvo 
sukoneveikti šalies karės jė-

Raporte parodoma, kad (>,-
000 svetimšalių priešininku 
buvo suimta sulig prezidento 
paliepimo, suimtieji ištyrinė
ta ir jų dalis paliuosuota, gi 
kita dalis, skaitlingesnė, in
ternuota tam tikrose stovvk-
lose, atsirandančiose armijos 
priežiūroje. Didžiuma iš in
ternuotų priešininkų svetim
šalių buvo vokiečiai arba 
Austrijos-Vengrijos pavaldi
niai. 

Ligi liepos 1 d., š. m., teis
darystės departamento agen
tai suėmė ir pristatė 23,439 
jaunus vyrus, kurie buvo mė
ginę prasišalinti nuo kareivia
vimo. Tie visi vyrai be jokio 

pasiteisinimo paimti kariuo
menėn. Taippat ištirta 220,000 
atsitikimų, kuriuose vyrai del 
tokių ar kitokių priežasčių ne
buvo išpildę ąuestionnaire'ų 
arba pašaukti nebuvo atsiliepę 
į savo lokalių boardų ofisus. 

Apkalbėjus teisdarystės de
partamento' slaptą tarnybą, ku 
ri buvo padidėjus šešis kartus 
daugiau, kaipo 1916 metais, 
amerikoninės apginimo' są
jungos organizacijos veiklu
mą, kurioje priklauso apie 
250,000 piliečių laisvanorių, 
prokuroras (iregory sako: 

4 'Tikrai galima pasakyti, 
jog nekuomet bėgiu visos šios 
šalies istorijos policijonė ap
sauga* nebuvo taip stipriai at
liekama, kaip dabartiniam lai
ke. 

Anot prokuroro, teisdarys
tės departamentas turėjo daug 
nesmagumą ir apsunkinimų 
malšinti negeistiną galiai pro
pagandą. Tuos nesmagumu* 
Ja /^ i ) !^ 1 ^- ' piliečių komite

tai, neturintieji įgaliojimo. 
Prie priešininkų jie ėmė pri
taikinti nelegales priemones, 
bausmes ir baimę, kas vra 
Įstatymais uždrausta ir kas 
yra visai neleistina. Jie, tur
būt, manė tuo savo pasielgimu 
išreikšią šaliai ištikrinybę pa
lengvina tuo žvilgsniu vyriau
sybei darbą. Bet negalėjo jie 
nesuprasti, kad jų pasielgimas 
dar labjaus pasunkino vyriau
sybei veikimą. 

Apie industrijai i stus, ** soci-
jalistus ir kitokias organizaci
jas prokuroras sako: 

"Mūsų departamentas stip
riai laikėsi principo, jog nei 
vienas žmogus negali but su
imamas arba internuotas del 
jo prigulėjimo prie kokios 
nors organizacijos, jog prasi
žengimas visuomet yra perso-
nalis, ir jog del organizacijų 
nei vienas žmogus neturėjo 
but persekiojamas". 

• 

GARFIELD IŠKELIAUS 
TAIKOS KONFEREN-

CIJON. 

ssr 

ws.s. 
IBUBt SAVINOS STAMPS 

ISSUED Wf THE 
UNITED STATEI 
GOVERNMENT 

Washington; gr. 10. — Pre
zidentas AVilsonas pranešė ku
ro administratoriui • Dr. • Gar-
field, kad jis butų pasirengęs 
keliauti taikos konferencijon 
Paryžiuje, kur be kitko bus 
rišamos kuro gaminimo ir pa
dalinimo problemos. 

Pasakojama, kad prez. Wil-
sonas taikos konferencijon pa
kviesi ąs dar ir Raudonojo 
Kryžiaus pirmininką Davison 
ir karės industrijos pirminin
ką Barucli. 

Tai busią atlikta, kuomet 
prezidentas nukeliaus Prancu-
zijon. 

VOKIETIJOJE PRAVEDA 
MA KOMUNIKACIJA ORU. 

Londonas, gr. 9. — Tarpe 
didesniųjų Vokietijos miestų 

ne tik paštą oru vežiojama, 
bet ir žmonės. Viena kompa
nija gamina milžiniškus laks
tvtuvus, kurje pakelsią apie 
40 keliauninkų. 

Šiandie veikia lakstytauvai, 
galintieji panešti keliolika 
žmonių. Už važiavimą oru 
imama apie vienas dolieris už 
mylią. Lakstytuvai viduti
niai padaro apie 80 mylių va
landoje. Iš Berlyno į Bava
rijos miestą Munichą nuskrin-
dama į 4 ir pusę valados. 

Berne, gr. 10.—Karės metu 
Šveicarijoje gyveno apie 35,-
000 vokiečių kareivių. 

Šiandie tarpe Šveicarijos ir 
Vokietijos yra uždarytas ru-
bežius. Tie kareiviai dabar su
važiavę parubežin ir laukia, 
kuomet bus atidarytas rube-
žius, kad kuoveikiaus galėtų 
gryžti Vokietijon. 

>, / . 
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Jei-gu ponai liberalai - tau
tininkai butų žinoję, kad tau
tos gyvenime, ypač bendrame 
partijų veikime, yra reikalin
ga etika, tai šiandien nereikė
tų nemalonių pašnekų tarp 
mus. 

/ 

/ 

Sutartis ir atsargu
mas. 

Visi liberalu - tautininku 
laikraščiai pilni piktumo ant 
kun. Kemėšio ir šiaip ant ka
taliką - tautininkų už ką ne
deda pinigu i Wndra krepšį, 
tft̂  i Tautos Fondą. 

piktumas visada ir visus 
daro paikesniais. Tas pat pa
sidarė ir liberalams - tautinin
kams. J u laikrašėiai dabar 
jau nepajiegia atskirti dviejų 
taip nepanašiu daigtų kaip a) 
nenorėjimas dirbti ir b) apsi
saugojimas nuo ^lį^avikų. , 

Mes, katalikai - tautininkai, 
norime dirbti išvien su vi
rbais, kuriems rupi tėvynės 

Kunigas prie pa
korimo. 

— i . • - II • 

Nesenai Chicagoje tapo pa
kartas žmogžudys Bopp. Prieš 
mirsiant jis šaukėsi kunigo, 
atliko išpažintį, priėmė Ko
muniją ir Paskutinį Patepi
mą. 

Dabar socijalistui piktinasi, 
kam, girdi, kunigas žmogžu
džiui davė išrišimą? 

Kam .• 
O-gi, tam, kad ir žmogžudys 

yra žmogus! 
Žudydamas policijantą,Bop-

p'as, beabejonės, padarė didele 
nuodėme. Jo dūšia tada bu-
vo nedorybės apimta. Tos ne
dorybės sugalvojimas ir išpil
dymas netruko ilgiau kaip ke
letą dienų. Žmogaus dusia ii-
giau patenka. 

Yra nedorėlių, niekšystėje 
iivvenanėiu kelias dešimtis 
metu. Tat ilgas laikas. Bet 
dusios amžis vra ilgesnis. Ji 
nemiršta. 

Kaip asmuo gyvatės įgiltas 
i nugarą negali pats išėiulpti 
nuodu iš žaizdos, tai}) nei 
žmogžudys nedorybę padaręs 
negali pats atitaisyti jos pa
sekmių. Jis negali nušautos 
aukos prikelti iš numirusiu. 
Jis negali nei žmogžudystės 
nuodu išdilinti iš savo saži-
n ės. Kitaip sakant, jis nega
li pats sau atleisti savo nuo
dėmės. 

Kadi? pasaulio teismas su
gauna žmogžudį, kada pas
merkia ji mirtyn, tada prasi
žengėlio dvasioje, karta*, *at-
siranda visai kitokių jausmų 
ir minčių, tada nuodėmės nuo
du prašai inimas iš jo sielos 

Dienos Klausimu. 
Gal niekas kitas neparodo iš paviršiaus šį-tą jie yna gir-

taip gerai lietuvių upo, kaip dėję. 
paskutiniųjų dienų pranešimai 
iš įvairių Amerikos kolonijų. 
Tuose pranešimuose pasirodo, 
jog lietuvių veikiama ne tik 
žodžiais, bet i r darbais—au
komis. Vįena lietuvių koloni
ja lenktiniuoja su kita, aukos 
eina ne šimtais, bet tukstan-
v . . 
ciais. 

Ne be priežasties tai daro
ma. Mat pergyvename laikus, 
kurie labai retai teatsitinka. 
Juk tai dabar yra tokie lai
kai, į kuriuos, beabejonės, po 
daugel amžių bus žiūrima, 
kaipo į porversmės laikus; 
laikas, kuriame svarstoma vi
sų tautų likimas. Tarp kitų 
tautų, bus svarstytas ir mu
šu tėvvnės likimas. Tas liki-
mas bus nusvertas ton pusėn, 
kur bus įstatyta daugiau ar
gumentų, kur bus prirodyta 
daugiau tiesos. 

Kad mes turime tiesos eg
zistuoti, kaipo atskira tauta, 
nėra abejonės nei vieno lietu
vio sieloje. Neskiriant nei vie
nos partijos, nors kai-kurių 
ir nenorima atvirai prisipa
žinti, bet per visus eina kaip 
siūlu vienintelė mintis turėti 
Lietuvą neprigulmingą. 

Mato mūsų visuomenė ir 
tai, jog neprigulmybės veltui 
neišgausi. Mums bekovojant 
įgaunamą daug prietelių iš 
svetimtauėių, bet įgaunamą 
ir priešų, kurie turėdami įvai
rių pretenzijų, norėtų turėti 
mus savo globoje. Svarbiau
siai yra tai, jog mūsų priešai 
yra galingi ir nesnaudžia. Jie 
turi turtą, galybę, o mes turi
me gintis savo tiesotumu. Ko
va didelė ir nelygi, tečiau 
nenorint to, tiesa turi laimė
ti ir, l>eabeJonės, ji laimės. 

Mes, lietuviai, tai aiškiai ma
tome ir pasirengę esame, kaip nauda. Mes pripažįstame, 

kad ji rupi liberalams-tauti- i t a m P « Kalimu duigtu. Bet ne j pasirodo iš pranešimų, kiek 
ninkams, bet mes nepasitiki- jis pats gali tą padaryti. 

I 
L 

me jais. Dėlto nenorime ir ne
galina' dėti pinigu į krūvą. 

Daug >ykių jau pasakėme 
delko nepasitikime. Bet jie 
nusiduoda negirdėję. Tai-gi 
atkartojame ir atkartosime 
nuolatai iki tol, kol jie pasi
liaus pliauškė apie mus neno
rą dirbti išvien. 

Lietuvių katalikų nepasiti
kėjimo priežastys lietuviais 
liberalais yra šitos; 

I-a Kad išvien leidžiant 
*'Aušrą", liberalai ją, pavertė 
bedievybės organu ir tokiu 
būdu pražudė. 

2-a Kad išvien leidžiant 
11 Varpą", liberalai nemokėjo 
užlaikyti jo bepartyviškumo 
nuo 1895 metu. 

3-a Kad ta pati istorija at
sikartojo su "Vilniaus Žinio
mis 

i » 

B * 

* 

• 
I f; 

4-a Kad bendrai sudėtos į 
Centralį Lietuvių Dienos Ko
mitetą katalikų ir liberalų au
kos neetišku būdu tapo užim
tos valdyti vienų liberalų ir 
diduma tų aukų iki šiai die-

, £ i neįteikta tiems, kam skir-
tos. 

*'Draugo' spaustuvei yra 
duotas isakvinas neišbarstvti 
šitų raidžių. Kaip -tik kokia
me liberalų - tautininkų lai
kraštyje rasime melagingą 
tvirtinimą, buk nenorime 
dirbti išvien, taip nepasitikė
jimo priežastis atspausdinsi
me vietoje atsakymo. } 

Visiems Tautos Fondo rin
kimų rengėjams pranešame, 
kad mųs spaustuvėje gali gau
ti kiek nori plakatų su tomis 
priežastimis, išaiškinančiomis, 
kad dirbdami politikos darbą 
išvien nei laikraščių nei pini
gų nesuplakame į vienų krūvą. 

Ar gerai daro kunigas, kad 
pasmerktam padeda paliuo-
suoti dvasią nuo padarytos 
niekšystės pasekmių* Jei-gu 
mūsų tarpe nebūtų laikraščių; 
kaltinančiu kunigus už gerus 
darbus, tai šito klausimo ne
reikėtų gvildenti. J is aiškus. 

Užtenka žmogžudžiui baus
mės, kad jis tampa pakartas, 
švelnesniųjų jausmu žmonės 
.sako dar daugiau. Jie tvirti
na, kad tokios bausmės visai 
neturėtų būti. Tik labai blo
gų jausmu žmonės gali norė
ti, kad mirtim nubaustasis ne
dorėlis savo sąžinės grauži
mą neštųsi su savim į amži
nąjį dusios gyvenimą. Kas 
niekina kunigą Fr. M. O'Brie-
n'ą už davimą išrišimo žmog
žudžiui L. Bopp'ui, tas tepa-
žiurie į savo sielą. 

Mes matome tris psichologi
jas, arba sielas. Boppo, 0 ' -
Brieno ir asmens niekinunčid 
kunigą už ką padėjo žmogžu
džiui prreš mirsiant vėl tap
ti padoriu žmogumi. » Tegul 
skaitytojai patys sau pasisa
ko, katros dvi iš tų trijų psi
chologijų yra artymiausios 
tarp savęs? Mą išrodo, kad 
niekinantis ir niekinamasis 
yra labai toli vienas nuo kito. 
Boopas, išpažintlamas nuodė
mę, prisiartino kunigo, bet 
darydamas ją buvo labai toli. 
Užtat ar tokai stovi žmogaus 
užmušėjas ir gero darbo išnie-
kintojas. ' 

THURSDtASf 
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galėdami savo tiesas ginti, ne 
tik žodžiais, užuojauta, bet 
ir darbu, pinigais. Nes nors 
geriausius argumentus turint, 
ir prie geriausių norų be pi
nigų nieko nenuveiksi. Nors 
mųsų klausimas jau gerai iš
studijuotas, ir bus pastatytas 
taikos kongrese, bet reikia 
žmonių, kurie tą klausimą ant 
vietos apgintų. Čia reikia 
žmonių, veikėjų ir įvairios me-
<lžia,pf«>s^ t u r ė t i a r k a i p u:;ilitii;i 

dagauti. Tam visam reikia pi
nigų. Be to reikia pinigų ir ki
tiems įvairiems daly-
kains, kurių visų nei 
ueiškaitliuosi. Iš lietuvių 
pasilikusių tėvynėj nedaug 
galima pasitikėti. Šalis juk 
skriaudžiama, plėšiama. Per 
pastaruosius ketverius su vir
šum metų vos pragyventi įsten 
gė, teėiau net ir tokiame par 
dėjime jie žada nešti pusę tos 
sumos, kuri atsieis taikos ta
rybų užlaikymui. 

Taigi pinigai yra svarbiu 
klausimu šių laikų lietuvių tau 
tiškame gyvenime. 

Antras svarbus klausimas 
tai išdirbti taip .vadinamąją 
viešąją opiniją. » , 

Kaip Amerikos, taip ir kitų 
šalių visuomenė apie lietuvius 
žino daug daugiau, neg žinojo 
prieš metus ar dvejus. Ypatin 
gai laikraštijai,Ju.iriai jei ne 
kas kitas, tai nors vardas Lie
tuvos jau nėra svetimas. Pav. 
prieš keletą dienų atėjus ži
nioms, jog- .Latvija lieka res
publika, viri Amerikos laik
raščiai, kitas net didžiausiomis 
raidėmis atspauzdino, jog tai 
LieUiva rmsiakelbusi respub
lika. Žinoma-tai visa tik.maž-

Be viešosios .opinijos yra 
labai svarbu turėti ir užuojau
tą augštesnėse politikos sfe
rose. Ypatingai svarbu turėti 
savo prietelių tarpe tokį as
menį, kaip Amerikos preziden
tas AViisonas. Jo žodis labai 
daug gelbsti netik čia, Ameri
koj, bet ir Europoje. Jis daug 
turės svarbos ir taikos kongre
se. 

įvairių - "įvairiausių tautų 
gyventojai čia, Amerikoj, tie, 
kurie mano turėti reikalus tai
kos taryboje, tą dalyką jie la
bai gerai permato, jie ir ren
gia dabar didelius mass-mi-
tingus ir perleizdanii rezoliu
cijas, jas siunčia prezidentui, 
kongresui ir kitiems visiems 
augštesniems Amerikos val
dininkams. Taip daro airiai, 
žydai ir kiti. Lietuviai taip-pat 
tą turi daryti. 

Kiekvienoje kolonijoj rei
kia šaukti mass-mitingus, ku
riuose turi būti apkalbami Lie 
tuvos reikalai lietuvių ir ang
lų kalbomis, renkamos aukos 
(jei patogu) ir būtinai išneša
mos rezoliucijos su pasitikėji
mu Amerikos valdžia, o ypa
tingai jos prezidentu VVilsonu. 

Lietuviai, neužmirškime, jog 
gyvename svarbiais laikais. 
Naudokimės kiekviena proga, 
jos nepraleif»kime, nes~kartą 
praleidę jos daugiau nesulau
ksime. 

Neužmirškime, jog mūsų pri 
si rengimas, šios Šalies val
džiai padės atgauti mūsų tė
vynę. 

{vairios Europos valstijos 
kariaudamos turėjo mintyje 
gal ir užgriebimų kolonijų 
reikalų, bet Suvienytos Valsti
jos tokių siekių netik kad ne
turėjo, bet stengės visuomet 
juos atmesti, nes tai butų prie
žastimi kitų karių, o tas svie
to demokratijai nepagei
daujama. 

Prezidento VYilsono pati 
kelionė Europon reiškia. ne 
ką kitą kaip tik jo ypatišką 
kovą už demokratiją, už savo 
paskelbtuosius principus ku
riuose užsiveria ir Lietuvos 
neprigulmybės klausimas. 

Be to dar 'sgvarbu turėti sa
vo prietelių ir kongrese, nes 
Visi ta ikos tflrvhojc pri imtiej i 
nutarimai turės būti patvirtin
ti kongrese, ir šiaip jau visų 
Amerikos gyventojų. Tai pa
siekti galime tik savo lojai iš
kurnu šiai šaliai ir nuolatiniais 
prašymais, rezoliucijomis, ne
tik į prezidentą, bet ir į įvai
rius viršininkus* nuo kurių 
tiesiai ar t notiesiai priklauso 
mūsų šalies likimas. 

I u . 
Rezoliucijas reikia netik siųs 

ti įvairiems viršininkams, bet 
pasiųsti ir savo miesto laik
raščiams, kad jie atspauzdin-
tų ir parodytų visuomenei, 
jog mes einame ir sutinkame 
pilnai su prezidento užbrėžtai
siais principais ir jais remda
miesi reikalaujame savo tėvy
nei laisvės. » 

..-Į darbų, lietuviai, Iatkas svai 
bus* Jei dabar nesinaudosime 
proga, po tam bus pervėlu. 

M-a. 

SENATAS PATVIRTINO 
GLASS'O PASKYRIMĄ. 

Washiugton, gr. 10.—Pre
zidentas VVilsonas vietoje pa
sitraukiančio pinigyno sekre
toriaus ItcAdoo paskyrė kon-
gresinaną Carter Glass sekre
toriumi. Senatas naują pini-

I možis, bet parodo, jog norslgyuo sakretork* patvirtino. 

m E S M LiEnrny 
VILNIUJE? 
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Jau yra visi) pripažinta, 
kad lenkybė Lietuvoje yra tai 
grynai bažnytinis padaras. 
Lenkų dvasios kunigija kelis 
šimtus metų besirūpindama 
ne tiek katalikybės platinimu 
Lietuvoje, kiek lenkų kalbos, 
kuria Dievo žodį skelbė baž
nyčiose, padarė tai, kad toji 
lenkų kalba labai mūsų krašte 
išsiplatino, o rytuose dargi 
spėjo vienur kitur lietuvių 
kalbą visiškai iš žmonių bur
nos išrauti. Nqrs lenkų po
litikai, bažnyčios pagelba, il
gainiui ir pasisekė kai kur lie
tuvių tautos dvasią nuslopinti 
iv daugelį žmonių nutautinti , 
bet vis tik dar ilgus metus, 
nors nutautėję, lietuviai jau
tėsi su savo prasto bistorija 
surišti esą ir, kaip rado dar 
XVIII ir pradžios XIX šimt
mečio dokumentai ir kiti įvai
rus raštai, visados save lietu
viais vadindavo. Kaip visoje 
Lietuvoje bajorų tarpe buvo 
paprotys save lietuviais lai
kyti, taip ir Vilniuje ne ki
taip būti turėjo. Taip bent 
spręsti galima iš M. Balins-
kio knygos "Opisanie staty-
styczne miasta Wilna" (Wil-
no 1835 p. 61), kur jis, apie 
Vilniaus miesto gyventojus 
rašydamas, sako: "Vilniaus 
miesto gyventojai savo kilme 
yra lietuviai, rusai, vokiečiai 
ir žydai. Gyventojų kitų tau
tų taip yra maža, kad jie šiuo 
žvilgsniu nei kokio skyriaus 
negali daryt i" . Neminėdamas 
1835 metais lenkų Vilniuje, 
Balinskis paduoda šitame 
mieste gyventojų, būtent vy
rų 17,953, moterių 17,969, vi
so labo 35,922, tame skaičiu
je vienų žydų 20,646, o is li
kusių 15,276 krikščionių, tarp 
kitų tuomet buvę: dvasinin
kų 711, bajorų 6,658, valdi
ninkų 718, vaisbių (prekijų) 
272 ir miestelėnų 4,930, kurie 
visi, be abejo, save laikė lie
tuviais. Tik po 1831 m. "Kra-
kusmečio" ir 1863 jn. "lenk
mečio", kada prasidėjo iš 
Lenkijos dar uojesnė Lietuvo
je lenkinimo propaganda lite
ratūros keliu ir per bažny
čias, ir sulenkėjusieji Vilniaus 
gyventojai lietuviai pradėjo 
save lenkais vadinti. Tečiau 
šitų nutautusių gyventojų 
tarpe visados buvo ir gana di
dis skaičius grynų lietuvių, ne 
ta ip dar senai Vilji iun a tvy -
kusių iš provincijos ir nespė
jusių dar nutausti; nors gy
ventojų sąrašus 1897 nu da
rant, regis del lenkų agitaci
jos, Vilniuje lietuviais užsi
rašė tik 3,338 žmonės; nedau
giau jais užsirašę ir adminis
tratoriui Miclialkevičiui pa
liejus Vilniaus bažnyčiose 
statistikos žinių rinkti apie 
lietuvius, kaip ir vokiečiams 
tokias pat žinias renkant, iš
siimant duonos korteles. To
dėl rasit, bus įdomu sužinojus 
dar vienos statistikos išdavi
nius, kuriuos apie Vilniaus 
gyventojų lietuvių tautybę bu
vo surinkta 1913 m., o kuriuos 
čia pirmą kartą skelbiu. 

Žinonla yra, kad "Sąjunga 
pagrąžinimui teisių lietuvių 
kalbai Rymo-katalikų bažny
čiose Lietuvoje , , buvo rūpi
nusis lietuvių kalbos įvedimu 
bažnyčių pamaldosna visose 
parapijose, kur tik lietuvių 
gyvenama. Todėl ji buvo su
sirūpinusi j;uOj kokiu būdu 
galima m*tų lietuvių kalbą į-
vesdinti ir tose Vilniaus baž
nyčiose, kurių parapijose lie
tuviai daugiausia v gyvena. 
Susekti tikrajam Vilniaus lie-
tuvib skaičiui ir sužinoti, ku-
riosna bažiryčiosna yra būti-

Mrkite "Draugo" Serus 
DALIVAIBCITE KONTESTE 

"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 
didina šėrų kapital*. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Šerų už $25,000.00. 
fiėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą peln%. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip Yi* 

ną šėrą. 
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Zmiims «<HW d4s*~ 

raštį į savo rankas į patapote jo savininkais'\ 
Dabar eina lenktynes - - kontestas. Konteste gali daly

vauti arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmones. 

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

, 1-moji DOVANA—knygynas už $20t.^0 ir 3 kopijos 
"Draugo'' už dyką—pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
menims. 

ATSILIEPKITE! 
/ 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

««i 'DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Chicago, Illinois. 

nas lietuvių kalbos įvedimas, 
"Sąjunga" buvo 1912 m. pri
vatiniu būdu per savo pirmi
ninką d-rą A. Paškevičių krei
pusis į Vilniaus gubernatorių, 
prašydama susekti, kiek gali
ma, tikresnį skaičių Vilniuje. 
Gubernatoriui Vieriovkinui 
liepus, policijos agentai sąra
šą gyventojų darė, išklausinė-
dami apie gimimo vietas ir 
tautystę, ir susekė štai kokių 
skaičių: 

1) 6v. Jokūbo par. iš 18,000 
gy veto jų lietuvių buvo 5,200. 

2) Šv. Rapolo par. iš 20,000 
gy£ liet. buvo 12,000. 
- 3) Aušros Vartų par. iš 
10,000 gyv. liet. buvo 60. 

4) Visų Šventųjų par. iš 
18,782 gyv. liet. buvo 382. 

5) Bernardinų par. iš 8,000 
gyv. liet. buvo 3,200. 

6) Domininkonų par. iš 
5,364 gyv. lietuv. buvo 202. 

7) Šv. Petro ir Paulio par. 
i£ 7,485 gyv. lietuv. buv. 1,185. 

8) Šv. Jono par. iš 7,200 
gyv. liet. buvo 200. 

9) Šv. Mikalojaus par. iš 
000 gyv. liet. buvo 000. 

10) Marijavitų par. iš 300^ 
gyv. liet.' buvo 50. 

11) Šv. Onos par. iš 900 gy
ventojų liet. buvo f 

Viso labo iš 96,521 gyvento
jų lietuvių buvo 22,279. 

Šitie skaitmens iš guberna
toriaus kanceliarijos man val
dininko Vasiievo suteiktos ro
do, kad visų .Vilniaus gyven
tojų katalikų skaičiuje 1913 
metais lietuvių butą 23,08%. 

i • fi 

i i 

Iš šito surašo taippat matyti, 
Šv. Jokūbo ir Šv.Rapolo para
pijose, kur daugiausia yra 
persikėlusių iš Ukmergės ir 
ir kitų Kauno gubernijos ap
skričių, gausingai yra susitel
kusių lietuvių ir kad tų pa
rapijų bažnyčiose yra būtinai 
reikalingos artimiausiu laiku 
— jei karo laiku skaitmens 
nepersikeįtė — lietuvių kal
bos įvedimas pamaldosna, ne
žiūrint sulenkėjusių parapijo
nų prieš lietuvius agitacijos. 
Taippat reikėtų lietuvių kal
bų dar įvesti įnBernardinų, ir 
Šv. Petro ir Pauliaus bažny-
čias,kurių parapijose nemažas 
yra lietuvių skaičius. 
(L. A.) Dr. J . Basanavičius. 

NUO REDAKCIJOS, 
Kaikurios motervs skaudžiai 

w 

pasipiktino satyros straipsniu 
Žvirblio Lizdelis", tilpusiu 
Drauge" 7 gruodžio, 1918 m. 

N. 286.. Labai atsiprašome 
jas ir visus, kuriuos netyčia 
papiktinome. Drauge su auto
rium papeikiame tas, kurios 
niekina savo kalbų, rtlmto dar
bo nedirba, nešioja nepadorius 
rūbus. Bet mes anaiptol ne
norėjome pasakyt i;* kad visos 
lietuves yra tokios. Gaila, 
kad ne iki gana aiškiai pažy
mėjome, jog didžioji mųs mo
terų ir merginų visuomenė 
yra geros darbininkės, rūpes
tingos šeimyniukės, padorios 
katalikės. Benorėdami, kad 
nedidelis skaičius vėjavaikių 
lietuvaičių d a r labiaus sumas 
žėtų, įdėjome iftraipsnį kaip 
buvo atsiųstas į Redakcijų iš 
šalies, neprikergdami pasta
bos, kad papeikiame tuos, ku
rie užgaulioja visas moteris 
d e l no*it^a.k:a.ncfio a p s ė j l m o a t -

skirų asmenų. Mums rodėsi, 
kad mųs mintis yra aiški, ir 
kad rimti pridečkai nereika
lingi juokų skyriuje. 

AMERIKONAI SUTAUPĖ 
775,000 TONŲ CUKRAUS. 

Washiugton, gr. 10.—šalies 
maisto administracija pas
kelbė, kad Suv. Valstijų žmo
nes savo liuosu noru sutaupė 
775,000 tonų cukraus per pen
kis mėnesius—liepos, rugpjū
tį, rugsėjį, spalių ir lapkritį, 
s. m. Tas taigi ir davė progos 
maisto administracijai anks
čiau panaikinti visokį cukraus 
vartojimo suvaržymą. 

Maisto administracija te
čiau ragina žmones ir toles- / 
niai liuosu noru taupyti ne 
tik cukrų, bet ir kitokį mais
tą, kurs yra labai reikalin
gas Europai. 

KARĖS TAUPY-
MO ŽBKLELIUS (W.S.S.). 

* / * 4 
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EXPORT, PA. 

Mūsų kolonijai yra paskir
ta surinkti j Kalėdinį Fondą 
$25.00. Tai nedaug, bet ir 
lietuvių Exporte nepenlau-
giausia — 35 šeimynos. Tiks
lu laimėti reikalinga dolierių 
suma, lapkričio 30 d. vieti
nis Tautos rondo skyrius su
rengė balių (be svaigalų) ir 
prakalbas. Kalbėjo vietos kle
bonas, kun. A. Jurgut i s . Po 
prakalbų, padarius rinkliava 
Lietuvos laisvės reikalams, 
aukojo šie žmonės: 

Kun. A. Jurgu t i s $25.00. 
Po l o dol.: Stasvs Šimkus, 

Stasys Kondrotas, Ant. Tra
ka?-. 

l*o 5 dol.: A. Jakš tas , M. 
(Jrigalaviėius, A. Bartkus, T. 
Šervytis, J . Butėnas, B. Xer-
žii^skis 2 dol. 

Po 1 dol.: R. Arnašienė, 8. 
Banys, S.Martinaitiene. SmuI-
kių aukų 2 dol. Nuo baliaus 
liko $37.22. Viso labo $124.22. 

Keikia tart i padėkos žode
lį muzikantams (lietuviams), 
kurie už dyką griežė ir p. Sta
siui Kondrotui, kuris dau
giausia pasidarbavo prie ba
liaus surengimo. 

Be to, lapkričio 24 d. per 
krikštvnas pas Martyna (<ri-
galeviėių susirinkę svečiai su
metė $20.2o. Aukavo sekan-
ėios ypatos: S. Kondrotas 
$o\<M). 

Po l dol.: A. Švežikas, A. 
Trakas , S. Banvs. A. Bartkus, 
O. Bartkienė, K. Sušinskiene, 
J . Bizauskas. K. Kurjeikienė, 
V. Švėžiga>, K. Arnašienė, J . 
Butėnas, S. Šimkus, M. (Jri-
galėviėius, 1>. Sušinskas, K. 
Eženrskis 2.1c. 

Tokiu būdu i Kalėdini Fon
dą lišiol surinkom** $144.4."), 
beveik (i sykius daugiau, kiek 
mums buvo skirta surinkti. 

Exportietis. 

gi susilaukėme du žymius 
naujus veikėjus: J . Šukį ir Ig. 
Jasionį. P-as J . Šūkis tuo-
jaus penkinę patiesė už Lietu
vos laisvę, o Ig. Jasionis de
šimkę ant viršaus užklojo ir 
abu liko išrinkti kolektoriais, 
kurie dar tų patį vakarų pe
rėjo nekuriuos namus. Tre
čias kolektorius St. Butkus ir
gi pusėtinai darbuojasi, ta ip 
kad tų vakarų per susirinki
mų ir po namus surinkome su
virsimi $50. J a u dabar turi
me viltį, kad irki sekančio T. 
F. susirinkimo, būtent gruo
džio 22 d., dar su dideliu nuo
šimčiu surinksime, paskirtųjų, 
sumų, nes dar gausieji aukoto
jai nepasirodė, gi vienas tėvy
nainis nuo 33-čios gatvės 
penkdešimtę atskaitęs laukia 
T. F. kolektorių ateinant, bet 
vargiai jis sumuš Pr. Versiae-
ką ir St. Butkų, nes pastarie
ji du yra gausiausieji aukoto
jai ir įžymiausieji vietos lietu
vių veikėjai. 

Tikimės, kad ir nekurios 
draugijos ir kuopos savo au
komis prisidės. 

Kaip jau augšėiau minėjau, 
kad iš priežasties ligos gerb. 
kun. Tamoliunas apleido Šv. 
Antano Padviečio parapija. 
Kadangi šioje diecezijoj nesi-

i . • M i 

WORCESTBR, MASS. 

MELROSE PARK. ILL. 

go> 
Pas mus gyvuoja Labdarin

e i jungos !) kuopa, kuri 
turi narių virš 40. 

Mūsų kolonijoj, o ypač pra
ėjus iniluenzai, randasi daug 
biccfnų moterių, kurios liku
sios su šeimyna neišgali pada
ryti sau gyvenimų, ypač da
bartiniu laiku, kada maistas 
tiesiog neįperkamas. Labd. 
Sų-gos kuopa kiek galėdama 
šelpia lietuves biednas mote

l i s , bet visgi negali jų pilnai 
aprūpint i . Kuomet atsirado 
ir daugiau tokiu šeimynų, ži-
noma iš svetimtaučių, ir pra
dėjo reikalauti »š miesto pa-
šelpos, tai miestas pradėjo 
ieškoti būdų, kad ta visų pa
lengvinti. Dabar girdėti, kad 
Melrose Parkas susijungia ta
me reikale su Maywood?u ir 
žada įsteigti prieglaudų ir su
rinkti jon visus biednų mote
rių vaikus. Miesto valdžia is 
kiekvienos tautos sudarė, tam 
t ikrus komitetus, kurie vaikš
čios po namus rinkdami au
kas . P . M. Vytis. 

Ispaniškos karšt l igės epide
mijos metu šiame mieste n i -
rė sekantieji lietuviai: 

Rugsėjo 20, Adomas Vit
kauskas, nuo Liubavos. 

Rūgs. 22, Vineas Degutis 
nuo Kalvarijos. 

Rūgs. 23, Magd. Jasdiniutė-
Sabulienė, n,uo Kalvarijos. 

Rūgs. 26, Marijona Amdri-
jauskiutė-Siuplienė, nuo Kal
varijos. 

Rūgs. 28, Veronika Varna-
giriutė-Savickienė, nuo Trau-
pių, Kauno g. 

Rūgs. 28, Jonas Povilaitis. 
Rūgs. 27, Motiejus Šeškevi

čius, nuo Kalvarijos. 
Rūgs, 28, Vincentas Butri-

maitis, Žiesroarių, Viln. g. 
Rūgs. 28, Vitautas Visans-

kas, nuo Lazdijų. 
Rūgs. 19, Rapolas Bučins

kas, Alunta, K. g. 
Rūgs. 28, Magdelena Lin-

gutė-Plauskienė, nuo (Iriška-
budžio. Su v. g. 

Rūgs. 30, Elzbieta Klingiu-
tė-(iaidulionienė, Mahanoy Ci-
tv, Pa. 

Hugs. 30, Ona Baršauskiu-
tė-Liutkevičienė, nuo Rudami
nos. 

Rūgs. 30, Benediktas Ma
ciu lai t i s — Vilniaus. 

Spalio 2, Pranas Brašiskis, 
Meškučių, K. g. 

Spalio 2, Konstancija Kruk-
letytė-Bučinskienė, Alunta, K. 

> 

kiutė-rSkernižkienė, Merkinės, 
Vilniaus -gub. 

Spalio 18, Jonas Jančiaus
kas, Švėkšnos, Raseinių. 

Spalio 21, Jurg i s Rutkaus
kas, Darsūniškiu, Trakų. 

Lapkričio 4, Bernardas Gar-
nevičius, Vilniaus gub. 

Lapkričio 9, Rožė Svirskie
nė, Marcinkonių. 

Be šių suaugusių žmonių 
dar mirė daug vaikučių. Liūd
niausia kuomet vieną dieną 
sykiu buvo laidota visa šei
myna: tėyas, motina ir jų kū
dikis, būtent Vaitkevičių šei
myna. Beto dar mirė nuo 
kartšligės kareivių stovyklose 
Amerikoje du lietuviu karei
viu iš Worcesterio: Vinoentas 
Žabarauskas ir Vincentas 
Vaitkus. Abudu juodu buvo 
kareiviu liuosnoriu. 

"Draugo" Koresp. 

*l»ra©ioaiiįa yra tautos sunkeny 
bė. Karė neužginčijamai pa
rodė, kokių naudų atneša nuo
lat dirbantieji darbininkai. 

VISIEMS ŽINOMA. 
• 

TAIKA IR SUTIKIMAS. 

randa daugiau lietuvių kuni-;^1 1 0-
gų, tai J o Augštoji Malonybė į Spalio 2, Aleksandra Petke-
Arkivyskupas Kar ty laikinai; virius, Žasliai. 
paskyrė lenkų kunigų į lietu-j Spalio 3* Katr ina Barbnavi-
vių parapija. 'čienė, Brazavo, Kalvarijos. 

(iruodžio 1 d. laikytame pa- Spalio 3, Pranciškus Kiiora, 
rapijos susirinkime tapo iš-• Šiaulių, K. g. 
rinkta delegacija iš 3 ypatų. Spalio 4, Jonas Pockevičius, 
važiuoti pas J o Malonybę Ar- Kalvarijos, Suv. g. 
kivyskupą prašyti lietuvio ku- Spalio 4, Teresė Martunutė-

Vienas svarbiausiuoju Suv. 
Valstijų Darbe Departamento 
funkcijų yra laikyti ranka ant 
miolat plakančiojo pulso dirb
tuvėse, mainose ir kitose dar
bavietėse. Tai buvo departa
mento užduotis organizuojant 
Industrijos skyrių prie Infor
macijos ir Apšvietos komiteto. 
Laike karės valdžios komi-

. Kad nuolatiniu pilvo nedatek-
Liu prasideda sugadiaus virškini
mą. Kuomet viduriai užkietėję, 
tuomet ir kraujas nešvarus, ir,iš 
čia prasideda daugybė blogų pa
sekmių. , 

Pažymėtina, jog protingi žmo
nės tokiuose atsitikimuose neapsi-
leidžia, bet tiesiog suvalgo 3 sal
dainius Partolos, pirm gulsiant, o 
ant rytojaus, jie atsikelia naujais 
ir palengvintais. Visas tas silp
numas, skausmas galvos, visiškas 
nusilpnėjimas, — kaip ranka ati-

• 

mama. 
Todel-gi visuomet reikia turėti 

po ranka . namuose savo naminėj 
vaistinėj, skrynutę saldainh} Par
tolos, kuri žinoma visame pasau
lyje ir buvo apdovanota Šešiose 
Pasaulinėse Parodose Europoje. 
Skrynutė saldainių Partolos kai
nuoja tik vieną dolierj, o 6 skry
nutės — už $5.00. 

Partola galima' gauti tik pas 
jos išradėją, žinomą chemiką Ni-
kolają Partosą, todel-gi patariam 
visiems išsirašyti ją su pasidi
džiavimu ir laikyti po ranka sa
vo namuose. Kuomet turėsite 
galvos skausmą, užkietėjimą vidu
rių, skausmą po liežuvėliu, žagsė
jimą, arba gazą pi ve, ar tankų 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c. už pora, geriausio aržuole sku-
reles nuo 70c iki^ $1.00 už svarą 
vinis, ylas, g-uminmi apeacai plak
tukai, apeacams Jtilis, guzikai Ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
ėemas kainas ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4 4608 So. Ashland A ve. 
Tefefonas Yards 3404 

AB ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAI^? 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakelį "Hexa Pilis" 25c ir 60c 
pakelis. 

Prisiųskite kraeos ženklelį, o gau 
aite dykai sampelį. Ant pardavimo 
pas 

ALEX. MASALSKIS 
GKABOiULS 

(Lieįuvis grabo-
rtus. AUieka 
visokias laido
tuves ltopigiau-
siai. Turiu sa
vo karabonus ir 
automobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grabų 
patįs dirbame. 

330? Auburn Ave. 
Telophonas Drover 4139 

Hecht's Cut Rate Drug Store 
3459 So. Halsted St. 

Priskripcijos ir kiti vaistai par
duodami pigiau negu kitur. 

• 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI. 

Gyvenimas ir ofisas 
8149 S. Morgan St. Kertė 32 8L 

CHiCAGO, ILL. 
Specialistas 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligi}. 

OFISO VALANDOS: 
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po 
pietų ir nuo « iki 8:80 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. Teiephone Tardą 887 

l£m — ^ » < » ^ M » — i » » — ^ — ^ p < į 
I 

nusilpnėjimą organizmo — tuo* 
tetai, veikdami po industrija- m e t 8 a v o 8 k r y n i o j 0 a r b a gavo na-
les šalies įstaigas, vadovau- minėje vaistinėje Jus atrasite tei

t i i Lr<). I. P. 

CICERO, ILL. 

Kas pralenks vyčius 
patrijotizme? 

Lukšienė, Merkinės, V. g. 
Spalio 3, Vincentas* Žaba

rauskas, Kalvarijos. 
Spalio b\ Lucįja Lamanskie-

n<*s Pivašunu, V. g. 
Spalio 7, Pranciškus Kin-

jant Industrijos Skyriui šutei-1 sinkiausią draugą — Partolą. ku-
kė pastebėtinai didele vai-1 rios Jus tuojaus suvalgykite pirm 
džiai parama. Tas jų darbas 
buvo taip patenkinantis, jog 
Darbo Departamentas nuspren 
dė juos laikyti ir laike rekon
strukcijos perijodo, kad išlai
kyti darb.j pastoviu jiadedant 
oi'iei jaliuose rusi ursi muose 
ta rp valdžios darfeu. viii ir da r ; 

Vveiai, tai mušu tautos v i l - ; ^ i u s ' «v i*k^na, K. g. 
vyčiu vargiai Spalio 7, Izidorius Bonserig, 

Voiinskp gub. 
Spalio 7, Motiejus Mileris, 

OMAHA, NEBR. 

^les, omaliieeiai, buvome 
jau nusimina ii' patrotiję viltį 
Tautos Fondo Centro pas
kirtąją sumų pinigų surinkti, 
nes ta nelemtoji epidemija 
buvo sustabdžius mūsų visų 
veikimų, o vėl iš priežasties 
ligos T. F . 116 skyriaus rašti
ninkas, gerb. kun. Tumuliu-
nas, apleido mus. Bet gruo
džio 1 d. T. F. 116 skyriaus 
laikytame susirinkime išrin
kome veiklų ir darbštų rašti-
nįuk4 p . P i . Ve i e i a tk^ Taip-

tis, ateitis. Be 
mūsų tauta butų ant tiek pa
kilus, tiek pažangėjus, taip 
priėjus prie išsiilgusios l a i s - p v a u n o S u o -
vės. Tų visi supranta. Štai j Spalio 8, Marijona Jurevi 
vietinė 14-ta kuopa parodo \ ėiutė-Valantukevičienė, flidla 
o rgan ine i jos prakilnumų, ku
rios tiktai dalis vra. 

Šita kuopa laikė savo prieš-
metinį susirinkimų gruodžio 4 
d. Svarstyta daug reikalų, 
įnešta, kad reikia iš paskuti
ni njn aukoti Lietuvos laisvei. 
Ir pasipylė aukos. Aukojo: 
Po i) dol.: Kun. II. J . Vaičiū
nas, A lėks. Kreneius. Juozas 
Kudirka .'J dol. 

vos, Kauno gub. 
Spulio 8, Vincas Žainierai-

tis, Marijampolės, Suv. gub. 
Spalio 7, Leonas Armonas. 
Spalio 9, Juozas Kukis, Li-

Po 1 dol.: Pr. Zdankus, M. 
LenartaViriutė, J . Brazauskas, 
P. (>arbūzas, P. Lopša, St. Ba-
taviėia. Kitos smulkiais. Su
rinkta $22.00. Praeitam susi
rinkime $35.00. Išviso pasi
darė $57.00. 

J a u vyčius prakilniuose 
darbuose negalima tikėti, kad 
kas pralenktų. 

Valdyba sekantiems me
tams paliko beveik tų patį,ty.: 
kun. H. J . Vaičiūnas — dva
siškas vadovas, Aleks. Kren
eius — pirm., Pet. Mileikiutė 
— pirm. pag., Stasys Miksa— 
prot. rast., Bol. Lenartavičius 
— i'in. rast., Jonas Brazaus
kas — iždininkas, Aug. Jaka-
vičiutė ir VLneas Abračinskas 
— iždo globėjai, P r . Zdankus 
— korespondentas, Pet. Milei
kiutė ir Juozas Kudirka — 
žaislų vedėjai, Al. Zakaras — 
Maaršalka. Valdyba, yra veik
li ir visa širdimi organizacijai 
atsidavus. Dabar su viso-
kkus patogumais, bus galima 
ateityje ir kalnus nuversti . 

P?, 

dos. 
Spalio 10, Juzė Uraževičiu-

tė-Žiedienė* Merkinės. 
Spalio 11, Vincas Skliutas, 

Nočios, Trakai. 
Spalio 12, Domicėlė Stanke-

vičiukė-Taparauskienė, Rum-
siskių. 

Spalio 11, Ignacas Vaitie
kus. Lūkės, Šiaulių. 

Spalio 11, Juozas Tamkevi-
čius, Darsūniškiu, Trakų. 

Spalio 12, Kazimieras Ba-
brauskas, Kiunbonio, Kalvari
jos. 

Spalio 13, Vladas Aleknavi
čius, Daugių. 

Spalio 13, Viktoras Mikai-
lionis, Daugių. 

Spalio 12, Marifįona Vaitke
vičienė, Suv. g. 

Spalio 14, Antanas Vaitke
vičius, Suv. .gub. 

Spalio 18, Pranas » Žukaus
kas, ŽiežniarTų, Trakų. 

Spalio 17, Jul ius Žabaraus
kas, Liškavos, Suv. g. 

Spalio 18, Ignotas Urbana
vičius, Liškavos^ 

Spalio 18, Pranas Žong-
džius, Telšiai, Kauno gub. 

J^palio 20, Ona Javanaus-
kiutė-Keparutienė, Raseiniai, 
Kauno gub. 

Spalio 20, Jadvįga Kaspa-
riutė-Rudi«nė, Žaslių, Trakų. 

Spalio 20, Elzbieta Baškaus-

gulsiant 3 saldainius, o ant ryto
jaus ir visi kiti gina. 

Bet. kad turėti ją reikia iš ank
sto pi'isigatovoti. Prisigatavo-
kite ir Jus. Užsisakykite dabor-
gi. Adresuokite: 

A P T E K A P A R T 0 3 A , 
160 Second Avenue, 

New York N. Y. Ttept. L. 4. 
(118) 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Pnrdno-
dami veiklus darl»«>s. Aiulrtws & Oo.. 
10S So. LA S*Ue St., uždėto ltOO m 

bininkų. Tie komitetai, Imda
mi atstovais, renkiunais išdar
bi ninku ir vieno darbdavių at
stovo iš kiekvienos dirbtuvės, 
sudaro branduolį išdirbinmi 
pastovių raniįų santikių t a r p 
paeių darbininkų ir ta rp darb
davių ir darbininkų. Ištikrnjų 
jie suteiks kiekvienam indus
trijos elementui geresnį su
pratimų visų industrijos rei
kalavimų, kad išlaikyti darbų 
ant augštesnės papėdės, dau
giau ir geresnius išdirbinius vi 
stt padedant sutikimų dvasiai. 
Je i pasiseks įvykdyti Darbo 
Department.) sumanymus, i i HtuiiiiiutllllllllliHiUSiillli^iliBKltlllHlU 
apie kų nėra abejonės, Ameri- 1 VYRIŠKŲ DRAPANŲ- ,1 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: aosliškoa ir lietuvis 

koa kalbų, arltemtikon. kDyvedya 
stčs, stenografijos, typevvTiting. pirk-
lybos, teisiu, Suv. Valstijų istorijoa 
abelnos istorijos, geogrrufijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietysies, dailia 
raSystės. 

Mokinimo valandos: ano H ryto Iki 
5 po pietų; vakare nuo 7:St iki 9:lt 
Sioe Ko. Malated ««U Oiicago* Ui 

v ^ ' B K i u „•••,' ' •• '.r.:1 • = ? 

kos industrija bus pasta tyta 
j vietų, kurioje atkreips atydų 
pasaulio pirklyboje. 

Beabe jonės, svietas daug 
dažinojo apie Ajnerikos pramo 
n i jų laike šios šalies dalyva
vimo didžiojoj karėj . Pat i 
tauta su nusistebėjimu matė 
išsivystimų savo turtingumo, 
didelė industrijalės , pajėgos 
laike pastarųjų ketverių metų, 
kuomet Isuvo parašytas jos 
istorijoj nenykstantis faktas, 
jog tautos dįdžiausis tur tas L A 
yra jos veikli pramonija ir 
nuolat užimti darbu darbinin
kai. 

Praeities pramonįjos istori
ja parodo, jog tinginiaujanti 

BARGENAS | 
Nauji neatimti, daryti ant už- g 

sakymo siutai ir overkotai, ver- • 
tės nuo $S0 iki $50, dabar par- S 

M siduoda po $15 ir $26. <~ 
» Nauji daryti gatavi nuo $15 ' f 

€ iki t$35 siutai ir overkotai, nuo ." 

. $7.60 iki $18. f: 
S Pilno•< pasirlnklmttH kailiu pa- S 
S .nušti, serkotų. -
E Visai mažai vartoti siutai ir g 
S overkotai vertės nuo $26 iki S 
• $85. Dabar $5 ir augščiau. Keli- '-
S nes nuo $1.60 iki $4.50. Vaikų £ 
£ siutai nuo $^.00 iki $7.5*. Va 
2 Usos ir Ku porai. 
S 
B ATDARA KASDIENA 
€ «VedėUosaisir 

DR. LEO AVVOTIH 
Gydytojas Chirurgas, 

Akušeris -~ 
1920 So. Halsted St., Chlcago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valando*: 10—12 rytą; 6—* I 
vakari. Tel. Panai 4867 

gNUHHIIHUIIUIIIIIIilIUIIUlIlUilIUlIUlIjį 
I A. A. SLAKIS, i Lietuvis Advokatas 

LAWY£R 
• 

Ofisą? mieste: 
13-tų lubų — Kambaris 130S j 

Association Bldg. 
19 So. LaSaUe St. 

Chlcago, lll. 
" Telefonas Randolph 2898 
•£ Utarniuko ir Fėtnyčios vaka- L" 

rais nuo 7 iki 9 vai. 
r 9255 So. Halsted Street, 

Tel. Yards 6492 S 
rttiiuuiiiiiiiifiH!isiiiii<;u:i<!iiiiiiMaiiiiK? 

» . . 

Dr X t Bfufflfsthal 0.0. 
AKFC SPECIJAIilSTAB 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4049 S. Ashland Ave. kamp. 47 84. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevari 9487 

DR.EHERZMAN 
Iš RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Telefonas 

Telcfouas Pulliuan 60 
DR. W. A. MAJOE 

GSfDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofitas 11719 Mjohigan Ase. 
A d y n o a 8:S0 Iki O ifer>to 1 
Iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 11 išryto. 

*Z\ 

r 

v. ir 6—3 vakarais. 
*> Canai 3110. 

GYVKNII.IAS: S,412 S. Halsted 
Ktreet. ^ 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktaL 

T. ~ 

' 1 

Telefonas: McKinley G7S4 

— / 

I 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

* . GORDON, ^ 
. 141& 8. HalstedSt,, Cfaleagx>, RI. g 

%MtHliniri!llliHIIIIHfffHttlffin!lltlHff9i^rr 

PARDUOK SAVO " J U H K " 
(ŠLAMŠTUS) U 2 RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

iiunttCiaiiVmiKiBiiiiiKBi 

=?r= 

mmiKATA 
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SVEIKATA 1 
AflBi TIESUS IR TRUMPAS j 

KELIAS | SVEIKATA. J 
Sveikata turi kelis Šimtus pa- Ęį 

iksli| apie žmogaus kūno sudėjimą- M 
įrašoma ivairi-ausi apsireiškimai JB , ; 

• 

ve 
Apjašoma įvairiausi aps 
žrnęgaus kuuo gyvenime, ir parhoki 
uama. kaip smogui apsisaugoti DUO p 

visokiiį ligų. Tokios knygos lietuviu, % 
kalboj dar nebuvo. Tari 339 pusi. | 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštpo- : | 
ja tik $ 2 . 0 0 su prisiuntimu. p 

Pertupč'ams duodame gurą nuošimti. a 

Uisisakyclami ir piaigus siąsdami, lašy- | 
Jiitc iiao adresu: A. 1 

S. P. TANIS, i 
1233 WEST M-dh PliAOE, 
. , . CHICAGO, *ILL. 

..«„.••, »••.•»- p . . . .« .^i -a . . m.<m«M-*M»-M,Jwi^..jKL,.m-?..x.:~msi:fm 

Dr. M* St upnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 Iki 12 ia ryto; 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio-

Tclcfonaa Yards 60S2. 

tULIIlIlflIilIiltlIlIIfilUUIlIUllMIliSlflSMlII? 

1 JOSEPH C. WOLON | 
=: Lietuvis Advokatas 
r 28 SO. LA SALLE STREET E 
S: Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
S Vakarais 2911 W. 22nd Street S 
T: Tel. Rockwell ««»». 

* CHICAGO, ILL. 
SuilUlUIIUUIUlIUlUUIUUIUIIIIiyiilUUiT 

Telefonas Boulevard 7179 f 

DE. P. i:iv:i^3 
DAKTARAS 

m 
CHIRURGAS 

3815 South Halsted Gatve 
; CHICAGO, ILL. 

GIDO VISOKIAS LIGAS 
3457 Soulli Westcrn Boulevard 

Kampas W. 85-tos Gatvės 

• » » ' » » » ! ' 

as 

T Tel. Drover 7042 

(h. C. Z. VezeHs 
» , LIETUVIS DENTISTAS 

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

. 4712 SO. ASHLAND AVEBTLE 
arti 47-tos Gatvės. 

* . » - , , - , - -

DRESS DESIGNING 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

[irpimas, 

• • . • 

pri-
taikimas ir siuvi
mas yra lengvai 

fki^yryi per 
įiiU î̂  Masrter Sys-
tema ir trumpame | 
laike dienomis 
vakarais. 
Specijalis 

ar 

skvrins. 

Bmstanos gerai .pritaikinu akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aki4. 
Kuomet tu kenti nuo gaIroy skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums -geriausia, 
patarnavimą už prieinamą kaina, 
net taip žemai net iki ts.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akiu Ąaeciįalistaa 

1801 S. Ashland Av Ohicago 
18*toe gatves. 

S-čios lubos virš Platfo aptiekęs. 
Kambaris 14, 15, 13, 17 ir 18. 

Tėmyki te 1 mano parašą. 
Valandos:, nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena,. 

Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 j savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike uj mažą kainą-1 

' MASTER SEWING SCH00L 
J. F. ILW>MCK.\, PERDftBTUMS, 
118 N. La Salle Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City Hali. 

Resid. 9S3 S. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

m A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalisas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų, ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St , Chicago 
1 Telefonas Drover 9«9J 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—i po 
pietų, 7—8- vak. Nedėlioms 10—*12 d. 

rr • — » * 

PIEKITE KARĖS TAUPY-
iffO liWJffmiTD8 (VV.S.S). 

f ' " 

V. W, RBTMUSUS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose 
Ofisas Didmiesty!: 

ag W. WASHIMGTO!r 

Te. Central 5478 
Ofisas ant Brtdgeporto: 

8205 SO. MOBGAK STRKHT 
Tel. Yards 718 

Cyvfnlnias, 812 W. 88r« 
Tai. Tards 4881 U 
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Trečiadienis, Gruod. 11 d. Damazas. Danielius. 
Ketvirtadienis, Gruod. 12, d. Donatas. * 

PRASIDĖS SOCIJALISTŲ 
BYLA. 

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS. 

Chieagoje šoka svarbus vi
sos siaurines Amerikos pa-
gn rsoj usi n gydyt o j u, prof eso-
riu iš nniversitoiu. snva/iavi-
mns. Svarbiausias suvažiavi
mo" tikslas—susekti vaistu* 
prieš influenzos epidemiją, ku 
ri nuolat siaučia. Paskui, 
surasti priemones sumažinti! 

• • " • 
J '. •. i y i * 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONUI. 

CICERO, ILL. 

Chicago jt* prieš fe<lrtalį 
teisėją tanelis prasideda pen
kių soeijalistu byla. Tio soei-
jalistai yra : Vietor L. Bergor, 
kon.icresmanas etektas iš Mil-
vvaukee, Wis.; Atlolph (Jer-
mer; Irvin St. John Tneker; 
J . Louis Engdahl ir \Villiam F 
Kruse. J i e visi kaltinami su-j vaiku ir žmonių mirtingumą, dykai. Ateikite ne vieni, alc 

Su žmonių sveikumu ir mir- » s ^ pinigučiais. Atminki 

Laisvės Savaitė. 

Neužmirškime, kad ketver
ge, gruodžio 12, vakare, šv. 
Antano parapijos svetainėje, 
bus milžiniškos prakalbos su 
įvairiais pamarginimais. Vie
nas iš kalbėtojų bus kun. F. 
Kemėšis, kuris suteiks indo-
mių žinių apie mūsų brangią 
tėvynę ir jos politišką, padėji
mą. Kas daugiaus bus, tai 
tik atėję pamatysite. Įžanga 

1 M . 1 " r 
Trečiadienis, Gruod. 11, 1918 

tingumu ankštai vra surišta 
maisto kaina, to maisto koky
bė ir žmonių darbo sąlygos. 

lig "Espionage A e t " istaty 
mo. Visi jie sakosi esą nekal 
ti . 

Tmtįa rinkti tam tikslui pri-j 
niekusieji teisėjai. Jų pa r ink i - 'Tad apie visa tą bus tariama-
mas užims danu: laiko. Nes si. 
kaltinamieji nesutinka, kad - , m f t T . ^mx n JLm.MJUJUMnm__J_ 

• •• • , , , , • 4 • TEISIAMAS ŽMOGŽUDIS. jų teisėjais butu kokie patri- _ * w » « v v * w . 
jotai žmonės arba kadir ka
rės pramonės darbininkai. 
Taippat %negeistini jiems il
tie, katrie darbavosi laisvės 

Lapkričio 2fi d. vakare Cly-
de Dennis su revolveriu už
puolė J . \V. 1 lutei)insouo ci
garu krautuvę po num. (>01 

paskolų reikalais, arba laisvės So. (Mark gat. Krautuvės sa 
užsiėmę kitokiais patrijoti- vininką nužudė, pasiėmė kiek 
niais darbais. pinigu ir išėjo. 

Kiekvieną į prisiekusius Policija teeinu žmogžudį 
teisėjus pašauktą žmogų soči- tomis pėdomis suėmė. Dabar 
jalistu advokatas visapusiai j j s teisiamas kriminaliam teis-
iškvošia ir aftt galo suseka me, Prokuratoriui reikalauja 
kokią nors negeistiną soeija- mirties bausmės. 
lustams kandidato ypatybe ir žmog/udis prisipažino prie 

me tą mūsų brangią tėvynę, 
kurią mylime ir kuriai laisvės 
trokštame. Pr. 

KATALIKŲ VIENYBĖ. 

nepriima. 

POLICIJA PAGAVO 
VAGILIŲ. 

Alrs. (leorge McDermott, 
9317 So. \Vinchester ave., nak
tį išbudo ir savo kambaryj 
pamatė vagiliu nigerį. Kuo
met nigeris išėjo iš jos kamba 
rio, jinai patylomis išlipo iš 
lovos ir per telefoną pašaukė 
policiją. Šita atvykusi be pa 
sipriešinimo paėmė vagiliu. 

Pasisakė esąs \Va!ter An-
derson, 271!) Fedcral gat.. 
pirm poros mėnesiu paroliuo-

Bi rželio mėn., šių metų, 
Cliicagoje tapo suorganizuota 
Chicagos ir J Ilinojaus pašel
pimu bei idėjinių draugijų są
junga vardu Katalikų Vieny
bė. ,}y)< veikimas apims virtn 
Illinois valstiją, kurioje steng
sis suvienyti visas katalikiš
kas draugijas ir -pavienius 
veikėjus. Kataliku Vienvbė 
rems visokias katal i k iškai
tant iškas Įstaigas kaip Ame
rikoje, taip ir Lietuvoje, ir rū
pinsis abelnai lietuvių tautos 
reikalais ir tautos pakėlimu. 
Viską sunku butu čia išdės-
tvti. 

Katliku Vienvbė turės sa-
vo skyrius visose lietuvių ko-

Visa apylinkė aplink East | lonijose. Iš nemažiau kaip 
72 gat. yra praminta "Coppe- j trijų draugijų gali susitverti 

kaltės. Gal tas jam kiek 
palengvins bausme. 

i r 

REIKALAUJA APSAUGOS. 

ville*\ Todėl, kad tenai gyve
na daugelis poliemonų ir gai-
srininku. 

c 

Praeita sekmadieni i polic-
mono Sullivan namus įsikraus
tė koks vagilius ir apčiupinė
jo visus kampus. Sugryžusi 
iš miesto poliemono šeimyna 
rado namieie betvarke. 

skyrius. Xaujas skyrius iš
renka valdybų ir praneša Cen
tro raštininkui: 

Pr. Zdankui, 
1439 So. 50th Ave., 

Cicero, 111. 
apie susitvėrimą skyriaus, o 
taipgi ir iš kokiu draugijų bei 

i pavieniu ir kas yra skyriaus 
Dabar poliemonas Sullivan Į valdyboje. Tuomet Centro 

tas iš kalėjimo, kuriu buvo nu reikalauja, kad Coppevillei lažininkas, įrtaukes 
. - v i » i i r • teistas už galvažudvste. J 
jau kelis namus naktimis ap-

ta visa 
policija duotu daugiau apsau- į 
gO; 

vogęs. 

KARĖS TAUPYMO ŽENK 
LĖLIŲ KAMPANIJA. 

Šitą pirmadieni Cbicagoje 
ir Cook paviete prasidėjo 
karės taupymo ženklelių par
davinėjimo kampanija. Nori
ma parduoti tų ženkleliu už 
25 milijonus dol. šitoje kam
panijoje. Tūkstančiai moterių, 
vaikų ir vyrų užAiiina parda
vinėjimu. Prastas oras teciau 
neleidžia išvystyti veikimo. 

Svetimšalių kalbų divizija, 
kuri atskiriai veda kampani
ją, žymiai pažangiuoju. Lietu
viai irgi mielai perka karės 
taupymo ženklelius. 

Pirmąją dieną parduota už i 
$34,(>2fi karės ženklelių. 

PAĖMĖ 8 INTARIAMUO-
SLUS. 

Detektivu burvs netikėtai 
užpuolė poolroom'i po num. 
10 \ o . \Vells st. Ten atrado 

savo knygosna, prisiunčia 
skyriui numerį, koks iš eilės 
pripuola. 

Ligsiol vra tiktai du skv-
r iu: pirmas — Dievo Apveiz-
dos parapijoje, Cbicago, 111., 
uitras — Šv. Antano purapi-

„ je, Cicero, 111. Pastarasis 
smarkiai veikia ir didesni aštuonis nepriauglius ir visus 

suėmė. Iš tu vienas neturįs nei Į skaitlių draugijų bei narių 
I.") metų. | t u r i -

Visi uždaryta kalė j imam! B « v o girdėti, kad Šv. My
nes tarpe jų esama gerų pouk- j k o l ° parapijoje, (North Side), 
ščių. Tarpe suimtųjų esama Cbicagoje, yra susitveręs sky-
ir automobiliu vagilių. Į r i l l s< h<* Centro raštįninkas 

Vienas iš jų praeitą sekma- a P i e t a i t i k r i i ž i n h J n e *ur i . 
dieni buvo pavogęs automobi- Į Biskutj pabuskite, northsidie-
lių ir tą sudaužės Ko ręst 
Paiki 

GAUS PO $1.00 UŽ ŲIENOS 
TARNYBĄ. 

MAISTO KAINA STOVI 
VIETOJE. 

Cbicagoje moterys šeimi
ninkės pradėjo boykotuoti 
kiaušinius ir sviesta. Bovkotas 

4 * 

lietuvėms šeimininkėms gal 
nežinomas. Bet to pasekmės 
jau jaučiamos. Praėjo savaitė, 
, . • , . • , , " . pa nuosavo. 
kaip prasidėjo boykotas ir t u o 1 „ _ v . , 

, . v ,*. v . . Dabar pranešama, kad vv-
metu kaina uz kiaušinius ir . . . ; \ . . . _ \ 

nausybe iš jų kiekvienam iš
mokės po vieną dol. už vienos 

Prieš laikinos santaikos pa
darymą 500 Chiąagos jaunų 
vyrų buvo pašaukta karei
viauti. J ie buvo paruošti iš
keliauti į karės stovyklas. 

Bet po to tuojaus gauta ži
nia, kad Europoje padaryta 
laikina santaika. Iš "YVashing-
tono gauta Įsakymas paliuosuo 
t i tuos pašauktuosius. Juos 

n e i k i e k n e p a d a l i n t a . 

•dienos tarnyba. 

sv ie s t ą 
S tov i a n t v i e to s . 

Ir jei prie boykoto prisidės 
vis daugiau moterių, tuomet 
kiaušinių ir sviesto kainos, be 
abejonės, ims mažėti. 

Įs tatymai ir šalies juristai 
trustų nesuvablo. Juos suval- Teisman išnaujo pašauktas 
dys susitarusieji žmonės, ne- buvusia antrosios \vardos ai-

_ 

ciai. Kitos parapijos ir kolo
nijos laukia vis ir laukia. 
Vien laukimu rnieko nepelny-
sim. Reikia darbo. Subrtts-
kime visi. 

Konstitucija bus tuoj gau
ta nuo Chicagos arkivyskupo 
su užtvirtinimu ir palaimini
mu. Tuomet bus " D r a u g e " 
perspauzdinta ir atskirose 
knygelėse atspauzdinta. Cent
ras kol kas laiko savo susi
rinkimus kas antro utarninko 
vakarą kiekvieno mėnesio, 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje. 

Vėliaus bus daugiaus žinių, j 
Pr. 

Service Flag. Dabar jau pa
baigta. Labai graži. Kadan
gi šitą sumanymą pats pirmi
ninkas rėmė, todėl jis pats 
paaukojo $5.00. Aštuoni do-
lieriai liko bentokėti. Todėl 
prašyta narių tą sumą suau
koti. Aukojo dar sekantieji: 

Matas Mažeika $1.25. 
Po 1 dol.: A. Repšys, 3L 

Martišiui, J . Lebežinskas, 1 ^ 
Balčiūnas, A. (lerdžiunas. 

P o - 2 5 c : M. Ambroziutė, K. 
Kišonaitė, M. (J. Andriuškevi
čius ir A. Valūnas. Ačiū au-
kotojams. 

Viso surinkta $12.75. 
Dabar L. V. 54a kuopa turi 

gan gražią Service Flag. 
Toliaus sekė raporta i : 
Ant. Bacevičia išdavė ra

portą iš vakaro. Iš atskaitos 
matyti , kncl gana pelnė. Vi
si dėkoja A. Bacevičiui už jo 
pastangas ir pasidarbavimą. 

A. Mureika ir matas Mažei
ka išdavė raportus iš Apskri
čio susirinkimo. Visi rapor
tai liko priimti. 

Toliaus rast. perskaitė laiš
kus atsiųstus nuo kareivi ą: 
Ant. Rugieniaus ir Petro Sriu-
bo. Laiškai priimti delnų 
plojimu. 

Kadangi gavome girdėti, 
kad keli mūsų vyčiai karei
viai parvažiuoja ant Kalėdų, 
todėl sumanyta surengti va
karienę, kurios surengimui iš
r inkta komisija iš: A. Bace-
vičio. A. Mureikos, K. Kiše
naitės ir B. Kaminskaitės. 

Paskui r inkta nauja valdy
ba. M. Mažeika lavė prašy
mą, idant be balsavimo seną
ją valdybą paremtų ir ant ki
tų metų. Nauja valdyba se
kantiems metams susideda iš 
sekančių yaptųj 

Dvasiškas vadovas -j kun. 
F. Kudirka, pirm. — Ant. 
Mureika, vice-pirm. — Moni
ka Ambražiutė, rast. — Pr. J . 
Paliulis, fin. rast. — Ant. Oer-
džiunas, ižd. — J . Lebedzins-
kas, iždo globėjai — M. An-
ciukaičiutė, tvarkos vedėjas 
— V. Kazakevičius, knygius 
— Ant. Bacevičius, korespon
dentai : Mykolas (j. Andr iške
vičius ir Ant. Valūnas. 

(Jeriausio pasisekimo nau
jai valdybai. 

Paskui vienas išsitarė apie 
Laisvės Savaitę Ant Repšys 
patarė , kad vyčiai nepasiliktu 
nuo aukų rinkimo ir jis pir
mas paklojo $50 Kiti irgi 
nepasiliko Ir ta ip: Juozas 
Martišius $50.00, Antanas Mu
reika ^25.(X>, Petras Mureika 
$20.00, J . 'Lebedžinskas $10.00, 
Ant. Gerdžiunas $10.00, Ant. 
Nausieda $10.00, Ant. Bacevi
čius $5.00. 

Kiti prižadėjo aukoti kita
me susirinkime. Viso surink
ta $180.00. Bravo vyčiai! 

Po to susirinkimas uždary-
Jaunutis. 

» 

A, + 
Kazimieras Sherpitis 

Pasimirė 6 d. gruodžio 
2 vai. išryto. Paėjo i i 
Kauno Gubernijos Rasei
nių Pavieto, Žvingių Pa
rapijos Gorainių Kaimo. 

Amerike išgyveno apie 
9 metus, prigulėjo prie 
Draugystės šv. Stanislo
vo V. K. 

£. 
Laidotuves atsibus iš 

St. Bruno Congregation 
Bažnyčioj. Nadeau, Mieli. 

Norint daugiau infor
macijų kreipkitės į broli 
Juoz. Serpitis, 

lagley Mich. 

Bell System 

A . A . 

- I 

Leonas Piškeviče 
48 metų amžiaus, mirė 

gruodžio 9, 1918, 2:15. 
Velionis paėjo iš Kauno 
Gubern. Telšių Pavieto 
ir Parap. Diemaičio So
dos. Amerike išgyveno 14 
metų. Laidotuves atsibus 
gruodžio 12 d. 9 vai. iš
ryto, iš Aušros Vartų Baž 
nyčio j šv. Kazimiero 
kapines. 

Velionio kūnas randasi 
po numerių 2358 S. Wes-
tern Ave. 

Visi gimines ir pažįsta
mi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. 

Sumažinimas Kaštų Inde-
jimo Telefono 

Publika yra kviečiama atkreipt i a tyda į at-
mainymus padarytus per Postmaster (ieneral, 
įdėjimo ir sujungimo savo orderi j No. 1931 
rugpučio 28, 1918. 

Jeina į gale gruodžio 1, 1918, įdėjimas, su
jungimas ir kitokie telefono patarnavimai , ar
ba persikraustimas iš vienos vietos į kito. 

Kur nauja linija turi būti 
sujungiama $3.50 
Kur yra linija ką galima (P4 (Zf\ 
pavartoti be permainių. ^ J l . J V / 

Šiltose atsitikimuose visi nauji kostumierias, 
turi savo mokesčius užsimokėti iškalno. 

• 

CHICAOO TELEPHONE COMPANY 

m 

Reikalingi anglių mainioriai 
Kcntueky valstijoj. Gera užmo
kestis. Po 3 mėnesių išdirbimui 
kelionė apmokama. Atv sišankite 
turjaus. , 

30 S. Ctitnl St., 2-ro8 lubos 

Reikalauju senos moter ies prie da
bojimo darbu laike vaikų. Duosiu 
valgyt, o su mokesčiu susi taikinsime. 
Meldžiu kreipt is la išku: 

Teodora Stacelis, 
4449 So. Fairfield Ave. 

Reikaltng-as tuojaus manager i s -
vedėjas prie bučernės ir grocernos. 
Geros iSlygos, a t sakan t i s vyras tegul 
kreipiasi pas 

Antaną Jonča , 
2(505 linkę St., 

Mclrose Park, III. 
Atsišaukite vakarais . . . *> 

Kalėdų Dovanų 
KRAUTUVE 

Mušu kriitife pripildyta 

Naujausios Mados 
TAVORU 

Deimantų, 
Aukso Žiedą, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 

Laikrodėlių, 
^Lenciūgėlių, 

Kolionikų, Špilkų, 
Laketų, La Valliere ir 
visokių Sidabrinių 
dalykų. 

Mūsų krautuvėj pirksite teisingai 
gvarantuotą tavorąpigiau kai kitur 

P. K. Bruchas 
3321 S. Halsted St., Chicago, 111. 

• 

KENSINGTON, ILL. 

Lietuviu suvienyta valgomų 
daiktų bendrovė, laikys savo prieš 
metinj susirinkimą seredoj. gruo
džio 11. d., 7:30 vai. vakare A. 
Woolbeeko svetainėje po 370 
Kensington ave. 

IŠ NORTH SIDE. 

BUVUSIS ALDERMANAS 
» VĖL PAŠAUKTAS 

TEISMAN. 

pirkdami brangių prortrtktu. 

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

dermanas Oscar De Priest pa
pirkimų reikale. Seniau jis 
buvo teisiamas už papirkimų 
ėmime, bet buvo paliuosuotas. 

L. Vyčių 5-ta kuopa laikė 
priesmetinį susirinkimą, sere-
<los vakare, gruodžio 4 d. 

Susirinkimą, atidarė pirmi
ninkas A. Mureika. Maldą-
gi atkalbėjo dvasiškas vado
vas. 

Kadangi naujų narių nesi
rado, tat prašyta raštininko 
perskaityti protokolą. 

Senai kuopa rengėsi įsigyti 

MES PERKAM 

LIBERTY BONOS 
UŽ CASH. 

4517 SO. ASHLAND AVE. 

i • • . • • . — m • — • * »in i • ' • — • 

GERAS BIZNIS. 
K o n t r a k t a s pumpuot i smilčius, nuo 

$40 Iki $60 uždarbio į diena. Reikia 
$1,500 kad dap i rkus maš inas . In-
ves tmentas y ra g^a ran tuo tas per Ro -
yalities. Bonus i r I pe lnas m o k a m a 
kas mėnuo. 

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

Chicago, UI. 

Pa ieškau brolio Antano S tankaus 
J is gyveno Kensingtone 5 meta i a t 
gal. Pae ina iš K a u n o gub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapi jos . Tur iu 
labai svarbų reikalą pas j j . Prig'el-
bėki te m a n j ; suras t i . 

J ieva Brazai t ienė, 
4600 So. Wells St., Chicago, m . 

Pa ieškau vietos už vargonininką, 
galiu ir chorą vesti. Butų malonu, 
kad netoli Chicagos kur . 

Su informaci jomis kre ipki tės su 
laišku. 

Vargonin inkas c-o " D r a u g a s " 
I8O9 W. 46tli St., Chicago, II?. 

PARSIDUODA t r u m p u laiku ir pi
giai l .učcrnė ir Grosenė, apgyventa 
t iktai lietuviais, kolonijo Cicero, III. 
Atsišaukite j " D r a u g o " Adm. 

F . Strėleiunas, y 
4 839 \V. 14th St., 

Cicero, 111. 

United States Food Administration License No. 96901 

C0FFEE 
Home Blcnd vežimu 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pacla kavą po S 5 c , 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

68c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

COCOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 j J 
bcnt,kokia, \nP 
% svaro 

Geriausias Storage Sviestas, svaras u ž 
WEST S1BE 

1644 W.Chicago av. 
1S7S Mihvmikco av. 
2054 Milvvaukec av. 
1045 Milwaukcc av. 
2612 W. Nortli av. 

1830 Blue Ysland av 
1217 S. Ua l s t cds t . 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12thst . 
3102 W. 22nd st. » 
2830 \V.Madison st . 

1510 W.Madison st. 

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

NORTH SIDE 
406 1Y.DJviston st. 
720 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
3413 N. Clark st. 
3244 Indiana av. 

IHMIlMtflHHHtlHtfilHHH 

Bet kada pareikalavau Salų taras vaistų, Bitterio. Kraujo valy-
E tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
=£ minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
= Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
ZZ. matizraas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
E išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau k a s sa-
s vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po i mėn. savo paveikslą pa-
S mačiau tok} skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
= smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
•£ radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais 
= atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 
S SALUTARAS 

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. ProS. 
Telephone Canal €417, Chicago, DL = 1707 80, Halsted 6C, 

J 
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