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NEPAVYKO RINKIMAI SOCIJALISTAMS VOKIETIJOJE 
N _ _ ^ 

\ 

Tad pasigirsta grumoji 
mai buržujams 

Padaryta pradžia tautų 
Sąjungai 

VOKIETIJOS SOCIJALIS- i NAUJI BOLŠEVIKŲ GRU 

PRADŽIOJE TA'UTŲ SĄ-
JUNGON ĮSTOJO DI

DŽIOSIOS ŠALYS. 

Karės kaltininkai bus pa
traukti atsakomybėn. 

Paryžius, sausio 27. — Vi
suotinam taikos konferencijos 
susirinkime praeita, šeštadienį, 
sausio 25 d., imtasi priemonių, žmonių, taip ir armijų atliktus 

kilusių iš karės, ir taikos įvy-
kinimui, prezidentas pažymė
jo. 

"Tautų sąjunga reikalinga 
abiem tiem tikslam atsiekti. 
Yra daugelis tokių klausimų, 
kurių čia šiuo kartu nebus ga
lima apdirbti ir išrišti. Tai 
atliks paskiau tautų sąjunga". 

Apkalbėjęs kaip pavienių 

BOLŠEVIKAI NETEKO KA
RĖS LAIVŲ. 

kad ateityje apsaugoti pasauli baisius daiktus karės metu, 
nuo pragaištingųjų karių, ir prezidentas pasakė, jog tautų 

TAMS NEPATINKA 
RINKIMŲ PASEK

MĖS. 

Bavarijos premjeras socijalis-
tas grūmoja. 

Berlynas, sausio 28.—Stei-
i^iamaiin susirinkiman atstovu 
rinkiniai Vokietijoje baime 
perima sooijalistus, kuomet 
paaiškėjo rinkimu pasekmės. 
Soči jai istų laikraščiai aima
nuoja, jogei reikia sutikti su 
faktu. Socijalistai buvo galvo
ję patys vieni Vokietiją val
dysią sulig socijalistiško kur
palio. Bet rinkimai parodė, 
jog socijalistai dar nepriaugo 
prie to žygio. 

Suiručių metu socijalistai 
gavo gana daug balsų. Bet tik 
mažuma žmonių už juos bal
savo. .Jie buvo manę gauti pu
sę visu balsu. Bet negavo nei 
40 nuošimčiu. Kiti visi balsai 
teko socijalistų priešininkams. 

Daug žmonių balsavo. 

Per rinkimus daugelis žmo
nių balsavo, nes net apie 27 
milijonai vyrų ir moterių. 

(Javo balsų: 
Socijalistai didžiumiečiai, 

kurie šiandie yra valdžioje, 
11,112,456. 
Krikščioniškos Liaudies par

tija, buvusieji centristai kata
likai, 5,338,840. 

Vokiečių Nacijonalė partija 
2,739,196. 

Bolševikai 2,188,305. 
Vokiečių Liaudies partija 

1,106,408. ' 
Demokratų partija 5,552,-

930. 

Socijalistai nepatenkinti. 

Socijalistų laikraščiai tokio
mis pasekmėmis nepatenkinti. 
Su nusiminimu tvirtina, jog 
d a b a r soc i ja l i s tams ap ie Vo-
kietijos ateiti prisieis tarties 
ne vieniems, bet bendrai su 
buržujais. 

Bet Bavarijos premjeras 
soči jai istas Hisner dar toliaus 
žengia. J is už rinkimų pasek
mes ima grūmoti. 

Anot Koelnische Zeitung, jis 
vienam susirinkime taip kal
bėjęs. 

"Bavarijai gresia klierika-
lizmas, gi Prūsijoj viešpatau
ja junkerizmas, o Berlyną 
valdo Ludendorffas. Toksai 
reikalų stovis nepakenčia
mas 

jy 

Kas bus toliau. 

Kai-kurie yra tos nuomonės, 
jog dabartinė socijalistų vai-

JIMAI. 

Kovos jie be jokio pasigailė
jimo. 

Zurith, sausio 28.—Iš Mas
kvos pranešama, kad " ta rp
tautinis komunistu kongresas 
nusprendė sušaukti pirmąjį 
"naujos revoliucijos tarptauti
n ė s " kongresą. 

Komunistų kongresas paga
mino manifestą, kuriame iš
dėta visa bolševikų progra
ma, kokia turės but atlikta. 

Programoje pirmiausia vie
tą užima — panaikinti Euro
poje visus kapitalistus ir da
bartinę jos kultūrą. 

Tas tikslas galima atsiekti 
tik pravedant visur bolševiku 
diktatorystę. 

Kadangi socijalistai patrijo-
tai dažnai bendrai su buržu
jais pakelia ginklus prieš bol
ševikus, tad pastarieji prieš 
tokius socijalistus kovos be 
jokio pasigailėjimo. 

MAŽOSIOS TAUTOS NE 
PATENKINTOS AT

STOVYBE. 

Paryžius, sausio 28.— Pir
miausia Belgijos taikos atsto
vai, paskui Serbijos indavė 
protestus taikos konferenci
jos pirmininkui Clemenceau, 
kad mažosios tautos konferen
cijoje permažai turį atstovų. 

Sako, kaip Belgija, taip 
Serbija šios karės metu yra" 
daugiausia nukentėjusios, ta
tai tu šalin ir atstovvbė i vai-
riose konferencijos komisijose 
turėtu but didesnė. 

Kaip Belgija, taip Serbija 
nemano ir nenori susilyginti 
su didėsėmis valstybėmis. Bet 
visuomet pirmesnę vietą tu
rėtų užimti kadir už tokią 
Brazi l i ją . P a s t a r o j i nei k a r ė j e 
nedalyvavo. O tečiau jai leista 
turėti daugiau atstovų, kaip 
anoms. v 

Tas pat yra ir su Kinija. 

džia paklausysianti radikalų 
kurstymų ir susirinkusi stei
giamąjį susirinkimą tuojaus 
paleisianti. Tam tikslui bus 
lengva susekti priežastys. So
cijalistai paskui paskirsiu 
naujus atstovų rinkimus. 

Bet vargiai vokiečių soci
jalistai paklausys tokių kurs
tymų. Nes tuomet jie netektų 
ir to, ką šiandie yra gavę. 
Tuomet jie patys sau ant kak
lo užsinertų virvę. 

Socijalistai perdaug pasi
tikėjo savimi. 

kad patraukti atsakomybėn 
kaltininkus už dabartinę ketu
rių metų, karę kuri pragaiši
no Europą. 

Visuotinas atstovų susirin
kimas vienbalsiai priėmė pro
gramą pasaulio tautų sąjun
gai. Šitai sąjungai konstituci
ją pagamins specijalis komite
tas, sudarytas iš taikos kon
ferencijos atstovų. 

Vokietija neineis sąjungom 

Pagamintose rezoliucijose 
pažymima, jog tautų sąjunga 
bus atvira kiekvienai civili
zuotai tautai. 

Kaip Anglija, taip Prancū
zija per savo atstovus neat
mainomai pažymėjo, jog cent-
ralės valstybės kol-kas nebu
sią priimtos sąjungom kalė
siančios įstoti tik tuomet, kuo
met pasirodysiančios esą to 
vertos. 

Toliaus rezoliucijose sako
ma, kad tautų sąjungos val
dyba turi turėti perijodika-
lius susirinkimus ir nuolat 
veikti tos organizacijos pato
bulinimui ir pasaulio gerbū
viui. 

Nuskirti atstovai. 

Didžiųjų valstybių atstovai 
tautų sąjungon nuskirti šitie 
žmonės: 

Suv. Valstijų — preziden
tas Wilsonas ir pulk. Hoūse. 

Anglijos — lordas Cecil ir 
gen. Smuts. 

Prancūzijos — Bourgeois ir 
Larnaude. 

Italijos — premjeras Orlan-
do ir Cialoia. 

Japonijos — vice - grafas 
Cbinda ir Ocbiai. 

Londonas, sausio 27. — Tik 
dabar išeina eikštėn, jog gruo
džio pabaigoje anglai nuskan
dino visus bolševikų karės lai
vus, kurie norėjo bombarduoti 
Estonijos miestą Revelį. 

Bolševikai buvo paskelbę, 
jog jie pirmiau bombarduosią 
Rygą, kur buvo daugelis An
glijos piliečių. Jie tuo tarpu 
buvo manę anglus suvilti ir 
subombarduoti Revelį. 

Tečiau jiems tas nepavyko 
atlikti. Anglai patyrė tą bol
ševikų klastą. Jie tad pa
ėmė į laivus visus savo pilie
čius iš Rygos ir tuojaus iš
plaukė ant Revelio. Tenai su
sidūrė su bolševikų karės lai
vais, besirengiančiais bombar
duoti Revelį. 

Po trumpo susirėmimo visi 
bolševikų laivai nugarmėjo jū
rių dugnan. 

Iš Amerikos. 
PRAMATOMA SPECIJALĖ 

KONGRESO SESIJA. 
• 

Washington, sausio 28.— 
"Demokratų ir republfkonų ly
deriai tvirtina, jog ateinantį 

LENKAI IR NEPRIKLAU
SOMA LENKIJA. 

New York, sausio 28.—Pra
eitą sekmadienį čia lenkai tu
rėjo milžinišką Susirinkimą. 

pavasarį kongresui prisieis;Padaryta rezoliucija, kad Suv. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA SU 
SIŪLOMA KONFERENCIJA. 

sąjunga pasidarbuos, idant 
ateityje kas nors panašaus ne
atsikartotų. 

Prifcria sąjungai. 
Paskui prezidentą kalbėjo 

Anglijos premjeras Lloyd 
(Jeorge. Šis pažymėjo, jog 
šiandie už visus kitus daiktus 
yra reikalingiausia tautų są
junga. 

Italijos premjeras Orlando 
tą patį pasakė. Dar pažymėjo, 
jog, turbūt, niekas kitas tiek 
daug nestovi už tautų sąjun
gą, kaip italų tauta. 

Už sąjungą kalbėjo ir Pran
cūzijos atstovas. Sąjungos 
sumanymą parėmė ir mažes
niųjų šalių atstovai. 

Kaltininkai bus patraukti 
atsakomybėn. 

Padaryta rezoliucija reikale 
nubaudimo visų tų, katrie yra 
kalti už šios karės pakėlimą. n u o s t e % tvirtindami, jog tal-

Rezolucijoje paminima ne kininkai tik tuomet sumaną 
;tik kaizeris, bet ir jo genera-1 konferenciją, kuomet bolševi

kai visur pasirodą "pergalė
to jai s" . 

Kitos rusų partijos atsisako 
susieit su bolševikais. 

Net žinomas revoliucojonie-
rius Burcev yra priešingas su
sieiti ir tarties su tais žmogžu
džiais. 

_ 

turėti specijale sesiją. 
Vieni įr kiti tvirtina, jog 

ligi kovo 4 d., kuomet baigiasi 
dabartinio kongreso paskutinė 
sesija, nebus galima nei aptar
ti, nei pravesti visų bilių, ko
kie yra ant rankų. 

(Ji tarpe bilių yra gana j r 
svarbių. Štai kadir paskyri
mas 750 milijonų dol. gele
žinkelių pagerinimo reikalais. 

Laivyno programa tebeguli. 
Iš 16 svarbesnių bilių žemes
nysis butas perkratė tik 6. 
Tuo tarpu senatas nei vieno. 

Nepabaigtus šito kongreso 
darbus turės baigti naujas 
kongresas, kurs po kovo 4 d. 
susirenka. 

Valstijos ir talkininkai ofici*; 
jaliai pripažintų Lenkijos ne
priklausomybę. 

PALIKO 10 TUKST. DOL. 
ŠUNIMS. 

Londonas, sausio 27. — Bol-
ševikų valdžia sutinka su su-
manvta talkininku konferenci-
ja, kurioje turėtų susirinkti 
visiį rusu partijų atstojai. Tįk 
sako, kad konferencijos vieta, 
Prince sala, esanti pertoli. 

Podraug bolševikai išreiškia 

Dayton, 0., sausio 28.—Ne
senai mirė čia sena merga 
Louise Biams. Pas brolį pa
liko keturis savo šunis. Tų 
šunų užlaikymui paliko 10,-
000 dolierių. Paliktame "tes
tamente' ' yra pažymėjusi, kad 
kuomet visus šunis paims ga
las, tuomet nuo jų užlaikymo 
atlikusieji pinigai turi but 

'paskirti vietos ligoninei. 

kailio štabo nariai ir kiti 
zeriui artimi žmonės. 

Nuskirta komitetas, kurs 
pagamins visą patvarkymą, 
kaip tarptautinis tribunolas 
turės vesti visą procedūrą tei
siant apkaltintojus. 

Reikalaus ir atlyginimo. 

Iš centralių . valstybių bus 
pareikalauta atlyginimas už 
nuostolius, padarytus karės 
metu visose šalyse. 

Paskirta komisija sužinoti, 
kaip dideli yra talkininkų 
nuostoliai ir kaip daug gali 
centralės valstybės atlyginti. 

Visos kariavusios šalys tal-
Mažesniųjų valstybių atsto- kininkų pusėje toje komisijo-

vai bus nuskirti vėliaus. i e t u r ė s ™v0 atstovus. 

Prezidento atsiliepimas. 

Reikale tautų sąjungos susi 
rinkime pirmiausia kalbėjo 

Pagaliaus nutarta kuovei-
kiaus patirti dabartinį Vokie
tijos militarinį stovį, nes apie 
tai nieko tikro nežinoma. Su-

prezidentas Wilsonas. Po pa-, žinoti, kaip daug vokiečiai 
sakymo, jog šita konferencija dirbdina amunicijos ir viso-
y r a a p s p r e n d i m u i re ika lų , pa - k ios k a r ė s medž iagos . 

MAISTAS IR DRABUŽIAI 
LENKIJAI. 

New York, sausio 28.— Iš 
čia į Europą išplaukė garlai^ 
vis Westward, kuriuomi ga-< 
benama Lenkijon maisto ir; 
drabužių vertės 2 milijonų doL 

Garlaivis plaukia tiesiog į 
Danzigą. 

INTARIAMA NAŠLĖ. 

Kenosha, Wis., sausio 28.— 
Mir#*staiga Harry Auster. Jo 
žmoiĮia intarta vyro nužudy*j 
me ir suareštuota. Vyro laido
tuvėse leista intariama daly-; 
vauti. Su ana ėjo detektivai.; 

Po laidotuvių našlė paimta 
kalėjimam 

PAŠOVĖ JURININKĄ IR1 

ŽMONĄ. 

Newark, N. J., sausio 28.— 
sult ingas lumbermanas (me
džių pirklys) Ripley savo na
muose pašovė savo žmoną ir 

įmarininką Petrie. Pastaras 
Mirusios giminės darbuojasi, y r a -Q b r o l į o p o s u n i s į§ p 0 j n t 

kad sugriauti jos paliktą " tes
tamentą", ^ako , tegu /vilkas 
paima jos tuos šunis. Pinigai 
yra reikalingi žmonėms. 

Tuo reikalu kreipiamasi 
teisman. 

ATRASTAS MOTERS 
LAVONAS. 

. 

BOLŠEVIKAI ŽUDO GY-
VENTOJUS. 

Trockis nepaimtas nelaisvėn. 

Copenhagen, sausio 27. — 
Rusų bolševikų kariuomenė 
Narva apylinkėse, Estonijoj, 
pirm pasidavimo pergalėto
jams estams išskerdė visus gy
ventojus buržujus. 

Tas savo piktadarybes bol
ševikai pateisina tuo, buk, gy
ventojai atsisakę inpkėti jiems 
reikalaujamą kontribuciją. 

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

: • : • • . • : : • ' ' • • & . * • ' • - ' . : • . 
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Tenafly, N. J., sausio 28.— 
Šalę upės Hudson krūmuose 
už didelių akmenų medžioto
jai atrado moters lavonų, ku
rio pažinti kolkas nepavyko. 

Moteris buvo dailiai apsitai
siusi. Spėjama, kad lavonas iš
gulėjęs kokį mėnesį ir del šal
čio nepagedęs. 

Policija yra nuomonės, kad 
arba moteris buvo automobi
li aus suvažinėta arba nužudy
ta ir ten pamesta. 

Pleasant, kurs buvo urliope ir 
pas jį viešė josi. Vargiai pagys 
pašautuoju. 

Po to Ripley tuojaus pasi 
darė galą nusišaudamas. 

Spėjama, kad Ripley pami
šo žiūrėdamas į marininko u-

1 niformą. J is pats kituomet n 
rėjo but marininku, bet nebu
vo priimtas ir del to buvęs 
labai susikrimtęs. 

DAUGIAU KAREIVIŲ 
SUGRYŽO. 

New York, sausio 28.—Su 
viena diena čia parplaukė ke
li transportai iš Prancūzijos 
su 7,000 kare iv ių , i š ku r ių 3,-
000 sužeistų. 

PAVOJUS S. V. FARME-
RIAMS. 

• 

SUMANYTA R00SEVELT0 
STOVYLA. 

Anglijos kareiviai badu užmarinti karės nelaisvių sto vykiose Vokietijoje. 

New York, sausio 28.—Peo-
ple's Sočiai Service League 
sumanė saloje Eli i s pastaty
dinti milžinišką Roosevelto 
stovylą, taip kad "svetimša
liai čia atkeliavę ne tik galėtų 
pamatyti Laisvės stovylą, bet 
ir žmogaus, kure geriausiai 
atvaizdino šią šalį tokia, kokia 
dabar y ra" . 

Paminėta League tam tiks
lui" gauti pinigų kreipiasi į 
ateivių draugijas, nes, anot 
jos, Roosevelt visuomet bu
vęs priešingas visokiems im-
migracijos suvaržymams. 

St. Louis, Mo., sausio 28.-
Žemdirbystės sekretorius 
Houston paaiškino, kodėl vy
riausybė neragina f armerių 
ateinantį pavasarį sėti dau
giau kviečių. 

Šįmet pramatoma gauti mi
lijardą bušelių kviečių. Šaliai 
maitinties užtenka apie 700 
milijonų bušelių. Suvirs 3O0t 
milijonų bušelių prisieis par
duoti. 

Bet k a s p i r k s ? Vyr iausybe 
farmeriams gvarantavo po 
$2.26,už kviečių bušelį. Manė, 
kad juos nupirks talkininkai. 

Bet šiandie talkininkai 
gauna kviečių po $1.18 buše
liui Australijoje. 

30 DIENŲ PASNINKAVO. 

Pittsburg, Pa., sausio 28.-
Trisdešimts dienų pasninke 
pabaigė čia sausio 24 d. vietos 
žymus gydytojas, Dr. Wiliiam 
Windsor. 

Vakare savo draugų aki-
veizdoje vietoje kokio nors 
maisto jis pirmiausia po to il
go pasninko užvalgė smilčių. 
Tvirtina jis, jog smiltys rei* 
kalingos žmogaus organiz
mui. 
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amiio postehristijanizmas ga
vo valdžią tose dviejose tauto
se. Ispanija nulmuko iki ket-
virteilės viešpatijos, o Portu
galija tapo nieko nereiškian
čiu nykštuku. Didi buvo Pran
cūzija XVII ainžyje. Jos kul
tūra pasauliui vadovavo. Bet 
aštuonioliktame šimte metų 
Prancūzijoje įsigalėjo postch-
ristijanizmas be principų, be 
doros su smarkiu geismu pini
gų, linksmybės, valdžios ir gar
bės. Prancūzija šfand-en butų 
žuvusi, joi nebūtų atėjusi ?ai 
pageiba i* .Amerikos. 

Laikraščio prietlermė yra 
pasakyti mųs postchristijaniz-
mui, kur jis veda Lietuvą. At
sakomybę už tėvynės prapultį 
paliekame tiems, kurie, neklau
sydami ramaus balso, paiu-
vali klaidina visuomene i r ar
do jos darbą savo mažos sro
vės tikslus statydami augs-
fiaus nž Lietuvos ateitį. 

Darykit sermą, perkraukit 
keliasdešimtis tūkstančių dol-
lierių iš lietuviškų kišenių į 
nelietuviškus, pradžudykit 
Tautos Fondą. Mes, išreiškę 
savo nuomone, pasitrauksime 
jums iš kelio. 

» 
* p « 

Pranešimas iš Washingtono. 

Dar apie Seimą. 
Lietuvai nėra nei mažiausios 

naudos, kad tūkstantis Ameri
kiečių, atsitraukę nuo darbo ir 
pelno dausiotų i Xew Vorką, 
bet tat yra būtinai reikalinga 
liberaių-tautiiiinkii partijai. 
J ie mato, kad Amerikos kata
likai lietuviai dabar sutaria iŠ 
vien. Lietuvai ta sutartis nau
dinga, bet liberalams butų nau
dingiau, jei katalikai susis-
kaldytų. 
• Liberalai-tautininkai tikisi 
tą tikslą pasiekti Xew Yorko 
seimu. Vieni katalikai seimui 
pritars, kiti bus priešingi, 
galima bus pakurstyti vienus 
prieš kitus, nesutikimams tarp 
katalikų padidėjus vis vienas-
kitas atpius nuo jų ir prisidės 
prie liberalų-tautininkų. Tam 
tikslui vena pasidarbuoti. 

Tą jų tikslą suprasdami,! 
mes sakome visiems tautie-
čiams vienaip, jog atsisakysi
me nuo savo nuomonių,, kad 
taktai vienybė tarp mus nesu
mažėtų. 

Bet tuonii dar neprašalina
me pavojų. Liberaių-tautinin-
ktj štabas yra XV \v Yorke.vTen j 
renka ir seimą. Sveikas vi- j 
suomenės protas matys seimo 
nereikalingumą, dėlto seiman 
nusivažiuos maža delegatų. 
Tada ant vietos gyvenantieji 
New Yorko liberalai-tautinin
kai seime pervarys savo tiks-
lą: pavesti Tautos Fondą li
beralų kontrolei, kaip tapo pa
vesti Lietuvių Dienos pinigai. 

Tokį seimo nutarimą paty-j 
l*usi Amerikos Lietuvių visuo
menė nebeduos Tautos Fon
dui aukų. Katalikai veikėjai 
negalės siusti tėvvnės laisvės 
reikalams nei į Paryžių, nei į 
Lomįojî L taip stambių pinigų, 
kaip siuntė iki šiol. Tėvynei 

^ i a i bus didelis nuostolis, bet li
beralų-tautininkų partijai tai 
bus didelis laimėjimas: jie 
nusikratys nepatogaus kou-
kurento. 

Anglijos socijologai vadina 
postchristijanizmu tą minčių 
ir jausmų pakraipą, kuri 
Uiėgsta gardžius krikščionių 
kultūros vaisius, bet naikina 
ją gaminančias krikš \onijos 
šaknis. Mųs liberalai-taminin-
kai be mažiausios abejonės pri 
guli prie postchristii.iniirmo. 

Kitados Ispanija ir Portu
galija buvo dvi didžiausios ir 
galingiausios pasaulio viešpa
tijos, bet nuo pabaigos XVII 

Socijalistai ir Tauty 
Nepriklausomybe. 
Dviejų srovių skirtumai 

nuolat didėja tarp kitų tautų 
socijalistų ir tarp lietuviškųjų. 
Vieni socijalistai lietuviai min
tija, kad reikia vykinti Lietu
vos nepriklausomybę, kiti kad 
ne. Pirmosios nuomonės yra 
p p. Pijus (irigaitis ir Stepo
nas Kairys, antrosios p. Kap
sukas. 

Pastarasis dėlto nenori ne-
priguliiMiigos Lietuvos, kad ji 
turėtu būti mažas kvlvs tarp 
dviejų didelių viešpatijų: Bu
si jos ir Vokietijos. Kapsukas 
savo nuomones rašė tada, ka
da. Busi ja dar nebuvo bolše
vikiška. « 

Kadangi p. Kairys ir jo ve
damieji Lietuvos socijalistai 
pritaria dabartiniai mųs tė
vynės valdžiai, tai "Naujie
nos" rašo, kad gyvenimas eina 
ne pagal Kapsuko protavimo. 
Teėiaus girdėtis, kad p. Kap
sukas veda rusus l>olševikus 
Lietuvą užkariauti. Gana grei
tai mųs žemė pasiliuosavo iš 
po svetimo carų jungo. Ar ji 
taip veikiai pasiliuosuos iš po 
bolševikiško caro,gimusio Lie
tuvoje, tai dar klausimas. 

Carui nerūpėjo, kad Lietu
vos žmonės nenorėjo jo val
džios ant savęs. J is turėjo mi
lijoną kareivių, su kuriuo ga
lėjo Lietuvius prislėgti. 

Carui susmukus, iškilo lais
voji Lietuvos mintis. J i apsi
reiškė įvairiomis išvaizdomis. 
Ir pripažįstamieji krikščioniją 
ir nepripažįstantieji jos lietu
viai tautininkai ir socijalistų 
vadai tėvynėje bei Amerikoje 
stojo už Lietuvos nepriklauso
mybę nuo svetimtaučių. Bet 
socijalistas Kapsukas užvedė 
į Lietuvą pulkus ginkluotų sve
timtaučių ir privertė Lietuvą 
tylėti. 

Rusijos militar|zmui griu
vus, Lietuvai nebuvo pavojaus 
tapti kyliu tarp jos ir Vokieti
jos. Tečiaus Kapsukas naikino 
Lietuvos neprigulmybę. Tat 
reiškia, jog žodžiai apie bufe-
rinės viešpatijos vargus tebu
vo tik priedanga kitokiems 
tikslams. Kad bolševikizmas 
išdygo ir sustiprėjo Rusijoje, 
Kapsukas panorėjo tą žolę 
persodyti į Lietuvą. J i s pasek
mingai darbavosi, kad bolševi^ 
kizmo viešpatija butų didesnė. 
Jam nerūpėjo, kad to bolševi-
kizmo nenori Lietuvos vįsuo-
mene. 

Paskutiniame savo praneši
me pefstatėm gan liudnių ži
nių Lietuvos laisvės klausi
me, ypač skaudu buvo lietu
viams girdėti, kad Lietuvos at
stovų nenorima Prancūzijos 
įsileisti. Kiekvienam Lietu
vos sūnui yra aišku, kad jei ' 
mūsų atstovų neįsileis ir ne
duos jiems progos Lietuvių 
tautos teisingus reikalavimus 
išdėstyti, tuomet tie reikalai 
butų per ką nors kitą-persta
tyti — greičiausia per s ie tu
vos laisvės priešus. 

Štai šiomis dienomis vėl sau
lutė užtekėjo ant lietuviškos 
padangės.Tarybių Pild.Komite 
tas gavo visą pluoštą linksmų [ 
žinučių Lietuvos laisvės rei
kaluose. Kablegrama nuo mū
sų atstovų iš Paryžiaus pra
neša, kad jau Lietuvos atsto
vai pribuvo Paryžiun daly
vauti Taikos Kongrese. Dele
gacija susideda iš sekančių as-' 
menų: Ališauskas, Daujotas, 
Semaško, Valstijos Tarybos 
nariai, ir Bozenbaum, užrube-
žinių dalyki] vioe-ministeris. 
Taipgi pranešama, kad dau-
giaus atstovų iš Vilniaus at
važiuoja. Delegaciją pirmsė-
džiauja Ališauskas, o Gabrys 
išrinktas generaliu sekreto
riumi. Sprendžiant iš kablegra 
mų, matyt, kad jau Gabrys tu
rėjo kalbą — Taikos Kongre
so paskirtoje komisijoje. 

Atvažiavimas Lietuvos at-
stoicų Paryžiun labai daug 
mums reiškia, Lietuvos lais
vės klausimas bus teisingai 
perstatytas ir, reikia tikėtis, 
bus nuspręstas, nes Taikos 
Kongresas ir įvyko tam, kati 
viską teisingai sutvarkyti. 

Gautoje kablegramoje nuo 
A. L. Tarybos atstovų iš Švei
carijos, pranešama, kad Lietu

vos valdžia, susidariusi lap
krityje 191§m., su prof. Valde-
mariu priešakyje, prisdaikanti 
parlamentarių principų, stovi 
už visišką Lietuvos nepriklau
somybę. Bus sušaukta įstei
giamasis Seimas, demokratinių 
principų prisilaikant, kuris 
nuspręs valdžios formą Lie
tuvos valstijai. Lietuvos val
džia ir visa Lietuvių tauta 
stovi už Prezidento Wiisono 
paskelbtus principus, ir tikisi, 
kad jie bus teisingai prie Lie
tuvos pritaikyti, duodant Lie
tuvai galimybę Tautų Lygoje 
dalyvauti. Dabartinė Lietuvon 
valdžia yra ir pasiliks laikino
ji iki įsteigiamojo seimo. Ša
lies atstovybė sudaro Valsti
jos Tarybą, kuri bus išrink
ta generaliuose rinkiniuose, 

sausio, mėnesyje. I 
Laikinosios valdžios pildan

tįjį kūną sudaro Tarybos pir
mininkas ir du -vice pirminin
ku. Dabartinė Valstijos Tary
ba susideda iš trisdešimts še
šių narių — dvidešimts keturi 
lietuviai, šeši baltgudžiai ir 
trys žydai. Vien lenkai-endė-
kai ir bolševikai priešinasi 

i 
Valstijos Tarybai; baltgudžiai 
socijalistai ir kiti yra repre
zentuojami Taryboje. 
1 Kiek laiko tam atgal Tary
bų Pild. Komitetas pasiuntė 
per Šveicariją kablegrama Lie
tuvos valdžiai, nurodant rei
kalą, kad Lietuvos valstija tu
rėtų savo atstovą Suv. Valsti
jose. Šiomis dienomis Dr. 
Šaulys,varde ProvizionalėsLie-
tuvos valdžios, praneša, kad 
Tarybų Pild. Komitetas yra 
įgaliotas visakanie atstovauti 
Lietuvos .valstiją ir rūpintis 
Lietuvos piliečių reikalais A-
merikoje. 

Lietuvių Inform. Biuras. 
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Liberalų Epetitai. 

Jau buvome pripratę prie 

Vargiai begu pasisektų rasti 
pasaulyje kitą tokį sutvėrimą, 
kaip kad yra liberalai-tauti-
tiinkai. Jie atsižymi nepapras
tais rėkavimais ir nenorma
liu epetitu. Nėra stebėtina, 
rkada dirbanti s-veikiantis gai
valas turi padidintą apetitą, 
bet mūsų liberalai apie darbą 
ir veikimą nei nemano. Di
desnę laiko dalį jie miega it 
meškos žiemos laike, žįsdami 
savo sudžiūvusią leteną, o li
kusią lajko dalelę praleidžia 
jtuštiems reikalavimams,-

Šiandien Lietuvos nepriklau
somybės klausimas pasiekė 
krizisą, kiekviena galima jie-
ga yra netik reikalinga, bet 
turėtų būti kuolabiausia į-
tempta ir tai nebūtų jų per-
jdaug, laisvės klausmą gerojon 
pusėn nusverti. Lietuviai ka
talikai — tikrieji tautininkai 
—suprato momento svarbą, su
prato, Kad tėvynės likimas 
šiandieną išdalies priklauso 
nuo Amerikos Lietuvių pasi
darbavimo, ir tuoj jie savo 
darbą pagreitino, pirmiaus į-
kinkytas jiegas keleriopai pa
didino. 

Visiems yra aišku, jog šiuo 
tarpu pinigini pageiba Lietu-

to, kad nuomones galima pla
tinti vien įtikrinimu. Kapsu
kas ir kiti jo rųšies lietuviai 
bolševikai bolševikiznią Lietu
voje platina rusų šautuvais ir 
durtuvais, nors jre nesenai 
bendradarbiavo laikraštyje, ku 
ris vadinasi "La isvė" . Tas 
žodis jų lupose reiškia, Lygiai 
tiek pat ir tą pat, ką reikšda
vo caro lupose, t. y. pasire
miant ginkluotais rusais pri
versti lietuvius tylėti ir klau
syti- . j : t 

vai yra labiausia reikalinga. 
Katalikai,piraiiaus aukavusieji 
dolierinėmis ir dešimtinėmis, 
tuoj šimtines paklojo; 
kolonijos, pirmiaus po 
keletą šimtinių Tautos 
Foudaii sudėjusios, duba r 
po keletą ir net po keliolika 
tūkstančių sudėjo ir dar yra 
pasirengusios daugiaus sudė
ti, jei butų reikalinga. Kiek gi 
liberalai-tautininkai Lietuvos 
labui sudėjot 

Liberalai pamatė katalikų 
darbavimosi, pamatė aiškias jų 
darbo pasekmes — žengimą 
kaskart arčiaus prie nepri-
klausmiybės — patrinė savo 
tuščią ir įieprikemšamą pilvą, 
paleizdami visą savo kakarinę 
katalikų veikėjų šmeižimui. 
Kame dalykas! Ko-gi jie nori 
nuo katalikų! Už ką-gi tokie 
užsipuldinėjimai ir koliojiinai? 
Kam-gi pramanyta ant ka
talikų tiek visokių biauriausių 
šmeižtų? 

Kiekvienam tikram lietuviui 
atsakymai į šiuos klausimus 
yra aiškus. Taip, suprantama, 
kad liberalai, turėdami prieš 
save ir pirmoje vietoje staty
dami griovimus reikalus, jau 
svajoja apie nuopelnų pas
kirstymą. Jau jie mato, kad 
kaipo liberalams ir kaipo srio-
vei, kad tik nepriseitų tingi
nių medaliu — žematiška 
špyga — džiaugtis, nes jie pa
tys mato savo nučiulptą lete
ną — nusususį ir užurbtą pa
sekėjų būrelį — kas reiškia, 
jog jie visą laiką miegojo.-

Jų epetitai siekia tdliaus 
negu špyga; jie norėtų, kad va
dovų rolė jiems butų pripa
žinta, kad jie butų pripažinti 
kaipo sumanytojai katalikų 
atliktojo ir atliekamojo dar

bo ir, pagaliaus, kas jiems la
biausia rupi, kad jiems butų 
pripažinta teisė valdyti ir skir-
stvti Tautos Fondo surinktus 
pinigus,. Dabartiniais savo 
rėkavimais ir pramanydami 
ant katalikų nebūtus šmeiž-

» * ** 

2) "Apie Apšvietą", kun. 
Pr. Bučio 25 

3) "Darbininkų kalendo
r i u s " 1919 m 25 

4) "Apsireiškimai Pan. 
Šv. ant kalno de la 
Salet te" .25 

tus, jie tikisi savo tikslą at- 5) "Patarmės motinoms" .15 
6) "Krikščionystė ir Mo

te rys" kun. V. K 05 
7) "Pirmeivių laikrašti ja" .05 

siekti. Tą jie vykdiiut šiandie
ną, šioje begalo svarbioje va
landoje, kad tėvynės likimas 
it ant siūlo kabo, kada jos a-
teitis priklauso nuo tų žmonių 
veikimo, kuriuos taip biauriai 
jie šmeižia. Kada visas veiki
mas, visos mintys ir kiekvienas 
skatikas turėtų būti nukreiptas 
ir 'naudojamas — katalikų taip 
yra daroma —- Lietuvai laisvę 
užtikrinti, tą svarbų mo
mentą liberalai stengiasi savo 
sriovės labui sunaudoti. 

Liberalų epetito nenorma
li škumas dar geriaus paaiškė
jo paskutiniame Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavime, 
kuomet turėta bendri posė
džiai su liberalais. I r vėl jie 
užsivarinėjo, kad panaikinti 
Tautos Fondą, o jo vieton su
daryti "bendrą" ; kitas jų pa-
siulyntas buvo, kad Sustabdyti 
bent nekuriam laikui Tautos 
Fondo veikimą, o visos aukos 
tegu plauktų į bendrą fondą, 
suprantama, prie kurio ir jie 
lygias teises turėtų—ne auka-
vime, jie to nemėgsta, bet 
tik paskirstyme. IŠtikrųjų tai 
yra nepaprastas jų apetitas. 
Bvt kam-gi stabdyti veikimą 
tos organizacijos, kuri jau 
šimtus tūkstančių Lietuvos la
bui surinko ir tani sunaudojo, 
taipgi dar ir dabar smarkiai 
dirba? Nejaugi tik tam, kad tą 
organizaciją sudaro katalikai 
i r kad liberalai nieko prie jos 
neturi? Neja\igi tik tam, kad 
plaukiančias aukas nukreipti 
ten kur liberalai galėtų daly
vauti tų pinigų paskirstyme? 

Lietuvos sunai ir dukterys, 
katalikai, nejaugi jus matot 
reikalingu prisileisti prie jūsų 
sudėtų pinigų paskirstymo 
tuos, kurie nieko 
gero ikišiol nėra Lie
tuvos labui padarę! Tuos, 
kurie vien pūtimais ir šmeiži
mas teužsiėma? Ne, ir nieka
dos! Jei, jei, jiems rupi Lie
tuvos ateitis, tegul ir jie 
įdirba jos labui ir tegul ren
ka aukas į savo sudarytą fon
dą dėlei persiuntimo Lietu
von. Mes, katalikai, ikišiol dir
bom prie Tautos Fondo, dirb
sim ir toliaus, pakol Lietuva 
nuo mūsų reikalaus; o sudėtus 
pinigus pataikysim patys Lie
tuvon pasiųsti. 

X. Y. Daukšas. 

KATALIKŲ SPAUDOS REI
KALAIS. 

Po gan ilgos pertraukos 
Katalikų Spaudos Draugija 
vėl atgija ir žada uoliai pra
dėti veikti. Veikimas buvo su
stabdytas labiausiai dėlto, kad 
beveik pusantrų metų reikėjo 
laukti išspauzdinimo knygos 
gerb. kun. M. Duricko "Die
vas Sutvėrėjas* V Reikalai 
su spaustuve, apsiėmusią 
mums tą knygą išspauzdinti, 
— taip buvo susipainioję, kad 
nei prašymais, nei grasymais 
neįstengėme pagreitinti tos 
knygos pasirodymo. 

Dabar jau tą knygą turime 
ir šiomis dienomis ją siunčia
me apdarytą visiems Spaudos 
Draugijos nariams. Siunčia
me kol kas tik tiems nariams, 
kurie užsimokėjo po $1.00 už 
1917—18 metus. Jų mokesT 

nius paskaitome už šiuos 1918 
—1919 metus ir siunčiame 
jiems knygų ant syk už $2.00, 
būtent: * 
1) " Dievas Sutvėrėjas J ' 

kun. M. D. su apd. . . $1.00 

• Iš viso už $2.00 
Dabar daugiau nieko nelie

ka katalikų Spaudos Draugi
jos veikėjams, kaip tik šauk
ti skaitlingus susirinkimus ge
ros spaudos mylėtojų ir steng-
ties kuodaugiausiai prirašyti 
draugijos narių. Centro vai 
dyba vos gavusi pinigus (po 
$1.00 nuo nario) ir narių pa
vardes, — kuogreiči ausiai iš
siųs nurodytu adresu knygas, 
kiekvienam už $2.00.' 

Dar pabaigoje pereitų metų 
buvome paskyrę gruodį mėne
sį — laikymui Spaudos Savai
tės. Bet tuo laiku atėjo svar
besnis reikalas — rinkimas 
aukų Lietuvos laisvei. Betai 
Icuri kolonija gavo progos ap
vaikščioti Spaudos Savaitę. 
Visoms toms kolonijoms, ku
rios šią žiemą Spaudos Savai
tės dar, nelaikė — patariame 
pasiskirti iš vasario mėnesio 
savaičių. Per rengiamus Spau
dos išplatinimui vakarus — 
geriausia bus proga gauti kuo-
daugiausia metinių narių ka
talikų Spaudos Draugijai — 
su mokesniu $1.00 į metus. 

Tad padirbėkime uoliai visi 
Kataliku. Spaudos prieteliai. 

Pinigus ir narių pavardes 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Kat. Spaudos Draugija, 917 
W. 33-rd Str., Chicago, UI. 

Kat. Sp. Dr. Valdyba. 

Pradėta svarstyti apie siun
timą knygų Spaudos Draugi
jos nariams.^ Nutarta siųsti 
tiems nariams, kurie užsimo
kėjo 1917-18, ta mokestis bus 
prirokuota už 1918-19 metus 
ir tiems, bus siunčiama kny
gų vienu kartu už $2.00. Kny
gos paskirtos sekančios: 
1) "Dievas Sutvėrėjas 

kun. M. D. (su apd.) $1.00 
2) "Apie Apšvietą", kun. 

Pr. Bučio ^ . . -25 
3) "Darbininko Kalendo

r i u s " 1919 m 25 
4) "Apsireiškimai Pan. 

Šv. ant kalno de la Sal-
l r k f t i " M 

5) "Patarmės Moterims" .15 
6) "Krikščionystė ir Mo

terys ?', kun. V. K 05 
7) "Pirmeivių laikrašti 
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PROTOKOLAS 
Liet. R. K. Spaudos Draugijos 

Centro Valdybos. 

Iš viso $2.00 
Nutarta siųsti toms kuo

poms, kurios užsimokėję už 
1917-18 metus. Kadangi 
gruodžio mėnuo šįmet tapo 
paskirtas aukų rinkimui Lie
tuvos Laisvės išgavimui, tai
gi nebuvo pragos turėti Skau
dos Savaitės. Tos kolonijos, 
kurios nelaikė Spaudos Sa
vaitės gruodžio mėnesyj, kad 
pasirinktų vieną savaitę iš 
vasario mėnesio, nes tuomet 
patogiausias laikas prirašyti 
daugiau metinių narių. Pini
gus ir narių pavardes reikia 
siusti sekančiu adresu: Kai. 
Spaudos Draugija, 917 W.33rd 
St., Chicago, 111. 

Kun. F. Kemėšis, pirm.' 
M. L. Gurin^kaitė, rast., 
Iz. Nausėda, iždininkas. 

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANTIS AGENTAS. 

Liet. B#. K. Spaudos Drau
gijos Centro valdyba laikė sa
vo posėdį pas iždininką, p. L 
Nausėdą, 917 W. 33rd St. Chi
cago, 111., subatoj, 11 d. sau
sio, 1919. 

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

"Draugo" Adm. 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. i 

• 

M 

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

Oia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems *'Draugas'* siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė fr adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—«; 2—26—9; 7—15—9j 1—22—20 ir t. t 

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

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bui 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas -reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8-^10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

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

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsime. 

. 

i -
» 
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GRAND RAPIDS, MICH. 

Tautos Fondo darbas . 

Tautos Fondo 41 skyrius 
dabart iniu laiku padarė di
delį nlarbę visame savo veiki
me. Nors jau keli metai kaip 
čia gyvuoja minėtasis skyrius, 
bet pastaruoju laiku pradėjo 
visa energija dirbti tautos 
labui. Sulyginant su kitų 
kolonijų, lietuviais, kaip jie 
gausiai klojo šimtines ant 
Tautos aukuro, mūsų koloni
joj nesirado ypatos, kur i bu
tų patiesusi šimtinę, nors čia 
buvo tikėtasi iš ko. 

Nors neturėjome perdaug tu 
stambių aukų, bet aukojome 
visi, kiek kas išgalėjome. Kad 
ir smulkiomis, vienok padą 
rėm 4 syk tiek, kiek buvo 
skir ta iš Tautos Fondo cent
ro surinkti . 

Kuomet kitos kolonijos tu-

Žemaitis, S. Kisėlis, J . Drau
gelis, B. Rusinauskas, Tumas, 
K. Kasi lauskas, J . Dringelis, 
S. Kizlaitis, J . Abromait is , P . 
Papeliškis, S. Palėpis, A. Griš-
kaitis, P . Kluonis, M. Stepo
naitis, K. Andriušis, J . Jon-
ėaras, S. (Jalevieius, J . Bilda, 
J . Auksorait is , J . Talinas, J . 
Adomaitis,, S. Razgimas, M. 
Sikorskis, J . Karantavieius , 
M. Macijauskas, K. Žvirgždas, 

|J'. Vazbiais , V. Juškai t i s , J . 
Viltrakis, K. Soplis, J . Žiuris, 
J . . Liogončas, A. Andr i škev i 
čius, A. Kamantauskas , P . 
Nausėdas, M. Mickus, P . Rai-
bašauskas, P. (Hneitis, P . Pet
rulis, J . Matulionis, K. Luk-
šęvičius, P. Marcinkevičius, A. 
Baszilauskas, A. Sigauskas, 
P. Talioraitis, A. Sivelis, J . 
(iurskis, P . Adomaitis, P . Gai
lius, J . Brazait is , V. Venanau-
skas, J . Žemaitis, P . Venckai-
tis, K. Areikait is , J . Hvedas, 

WATBRBURY, GONN. 

įėjo prakalbose žymių kalbė- K > Grantas, v > f > u z a r a ^ M > 

tojų, kurie prasmiškai i šdė . t . j K l u n p u t i s > j . ( ! e r u l i s > j md^ 
gyvus tautos reikalus, gal del 
to ir pasekmės buvo žymesnės 
tame darbe. Mūsų kolonijai, a 
tokiai nuo didžiųjų, prisiėjo 
pačiai kalbėtojus susirasti h 
visakuom rupinties. Tame1 

bąli s, A. Savickas, V. Jad-
vinskas, V. Tamelis, M. Au-
gustait is , P . Klimavičius, M. 
Kriaugždienė, E. Danusevičie-
nė, L. Stankus, V. Balsitis, J . 
Žukauskas, A. Žilinskas, J . 

žvilgsnyje lai būna garbė T. Brazaitis, P.Alksninis, K. Zig-
F. 41 skyriaus pirmininkui, Y. | m a n t a s ,, ( J r i g a i t i s > P . A r ž u o . 
Jusiu , kuris visa savo enrgi-j , ( ) i t i s ? y Karantavieius, J . 
ją įtempęs laike tam <larl>ui, (Trinis, P. V 
taip-gi p. .J. Baniui, kaipo ra? 
t inmkui , kuris irgi tame di
džiai pasidarbavo ir kitiem.-, 
kurie prie to darbo prisidėjo. 

Kad darbas eitų savo va
tui pilnu smarkumu, buvo iš
rinkti kolektoriai r inkti au
kas: Kl. Draugeliutė, A. Sa-
binskiutė. M. Abromaitė, V. 
Ambutavičiutė, M. Š l a p i k a u -
kiutė, M. Railiunienė, P. Pape 
iiuškienė, Žegunienė, 1,. Alno 
maitis, P. Butkus, J . Kluonis. 
P . Kamantauskas P. Jankaus 
kas, P. Medelinskas, J . Tai li
tas. 

Pasileidus toms ypatoms 
darban su visu smarkumu po 
visos kolonijos lietuvių na
mus, darbas £>asirodė su pa
sekmėmis. Štai visa eilė au
kojusiųjų: 
Draugija Šv. Pe t ro ir Po-

vylo $50.00 
S. L. R. K. Moterių Są

jungos 42 kuopa '32.VA 
Vincas J ūsas 15.00 

Po 10 doL: V. Tauter is , A. 
Keniera, K. Skarul is , draugi
ja L. K. Vytauto. A. Barona i 
tis $5.50. 

Po 5 dol.: Dr-ja Hv. Juoza
po, J . Turutas , L. ^Navickas, 
l>. Karštis, J . Kasulai t is , J . 
Murzas, M. Vaišnorait is , A. 
Jurkevičius, D. Oižauskas, J . 
Adomaitis, J . Šakinskas, M. 
Kriaugždienė, A. Bendž iunas 
< >. Bražiukė, K. Klimavičius, 
A. Alksninis, J . Kašubą, Z. 
Kraučiunas, K. Bendžiunas, J . 
Akamavičius, V. Nikšas, A. 
(inižinskas, A. Adomait is . 

Po 4 dol.: J . Baršt is , A. Ma-
tulioniutė. 

Po 3 dol.: D. Bajorinas, A. 
Jazaviekas, J . Ši ivinskas, J . 
Jasevičius. 

Po 2 dol.: A. Uzas, J . Ku
činskas, M. Kučinskas, J . Vai-
čunas, J . Rėklait is , J . Marge
lis, A. Jezaviekas, ' J . Kmie
liauskas, T. Juška i t i s , A. Vai
čiūnas, P . Balčiūnas, J . Šako
čius, J . Hlapikauskas, J . Ska
rulis, A. Ainbutavičius, U. 
Lutkuvienė, M. Cįrigelis, J . 
Laur inai t i s , A. Dereškevičius, 
P, Jobukai t is , V. J u r k i n a s K.. 
Misus $1.50. 

Po 1 d o l : J . Zaledonis, K. 
Kijauskas, V. Ki jauskas , M. 
Kijauskutė , A. Matunavičienė, 
J . Birgalai t is , P . S t r akauskas ; 
A. Pažėras , K. Klimavičius, J . 

iršulis, J . Jakuse-
Lvičius, A. Pališkis, J . Vaina-
| vičius, A. Klevinskas, J . 
Kvietkauskas, A. Bancevičiųs, 

į J . Čemaitis, O, Jankuvienė, A. 
j P a m u t i s / M . Sabienė, P.Krikš-
č i i u m s , J . M a t u s e v i č i u s , S . 
Matusevičius, J . Matulionis, 
V. Žagunienė, J . Kluonis, J . 

j Bendžiunas, J . Sabas, Y. Ka
tilius, O. Tamulaitienė, J . Ži
linskas, M. Širvinskas, S. Pau
las,, K. Grantas , l . Ališaus
kas, M. Rėklaitis, V. Valins
kas, J . Meistas, J . Banis, O 
Šležai t ė, P. Savickas, A. Oiup-
lis, B. Bacevičius, L. (Jalinis, 
K. (Jalinis, B. Blaveščiunas, 
A. Kupšinski*, K. Staskevičie-

: nė, A. Balsitukė, V. Karanta-
: vičienė. 

Čia garsinamas, vėlesniųjų 
| aukotojų surašąs. P i rmiau 
• aukojusieji jau b u \ o dienraš
tyje " D r a u g e * ' garsint i . 

Nors jau visas smarkumas 
aukų rinkime praėjo, bet kai-
kurios draugijos dar rengiasi 
savo prižadėjimus išpildyti. 
Pavyzdžiui, L. Vyčių 4o kuopa 
ateinančiame ketverge rengia 
vakarą. Pelnas skiriamas Tau-
tos Fondui , Lietuvos laisvės 
reikalams. Dar ir daugiau pa
siryžimų a ts i ras t am tikslui. 

Ik i šiam Jaikui prisiirėmė 
prie 1,<MJ<) dol. Je i Dievulis 
mūsų žingsnius laimins, irsi-
mės toliau. Tuo ta rpu išduo
dame pilnų aukojusiųjų at
skaitų ir surinktuosius pini
gus siusime tuoj T. F . Cent-
ran, nes tenai reikalingi Lie
tuvos reikalams. 

Atl ikus tokį sunkų darbų 
žmogus pamuštai , kiek tai rei
kia energijos pašvęsti , kiek 
drūto pasišventimo padėti , bet 
regis žmogus niel^o nesigailė
tum, kad t ik mūsų troškimai, 
ir pasišventimai atneštų vai
sius ir paliuosuotų mūsų nu
mylėtų tėvynę, Lietuyų iš tos 
sunkiosios vergijos, kokius 
per šimtmečius kentė. 

Todėl aš, šiuos žodžius ra
šantis, iš tariu širdingų ačių, 
vardan nuvargintos mūsų tė
vynės, kurie prisidėjote savo 
darbu josios laisvės reikalams. 
Daug darbo atlikome, bet bu
kime pasirengę, ga l dar dau
giau mūsų pasišventimo Lib-
tiiva pareikalaus! 

Vincas. 

Ka ip visas lietuvių koloni
jas Amerikoj , ta ip i r Water-
bury palietė didelės nelaimės, 
ypatingai per paskutinius du 
metu. Daug iaus i a / t ame nu
kentėjo jaunimas i r dailė. 
Piriniarus baisioji ka rė išplėšė 
iš mūsų tarpo pat ] branduolį 
jaunuolių ir gerų veikėjų. 
Vienam pavojui nepraėjus, 
ka ip kokia audra užėjo inftu-
enzos epidemija, kur i dau
gybę paguldė į šaltų žemelę. 
Tuo tai būdu jaunimo tarpe 
padarė didelę atmainų i r dai
lei uždavė smūgį. Čia randasi 
kelios teatrališkos dr-jos, ku
rios pirmiau veikdavo labai 
energingai, bet po virš minė
tų smūgių, visų tarpe apsi
reiškė labai didelis silpnumas. 
Pavyzdin, ats idarius naujam 
sezonui, pradėjo atgyt i , pra
dėjo, krutėt i , bet toli gražu 
judėjimas silpnesnis negu pir-
miaus kad būdavo. Tuojau po 
Kalėdų, dramos dr-ja * Varpas 5 

lošė veikalų: " S u g r y ž o " į sa
vaitę vėliau, L. Vyčiai lošė: 
*'Kalėdų nak t i s ' ' , Paskui kokis 
tai vėl autorius lošė savo nau
d a i : "Spig l iuota is t aka i s ' ' . 
L)abar-gi,k 'Aušros" dr- ja lošė: 
"Užbur t i t u r t a i " , t rubut , 19 
d. sausio. Čia vėl pasirodė 
apgarsinimai, kad Teatr . dr-ja 
" A i d a s ' s tato scenoje vienų 
iš didesniųjų veikalų: " P a l o -
cius ežero dugnuose" . Šis 
veikalas y ra labai gražus, bet 
teatrališkos draHigijos ligšiol, 
matyt, nedrįso lošti to veikalo 
dėlei sunkumo scenerijų, bet 
kaip, matyti . " A i d a s " , dirb
damas ir prakt ikuodamas sce
nos dailėje per vienuolika įlie
tų, pasirįžo sulošti minėtų vei
kalų ir ka ip girdėt, tai aidie-
čiai deda visas pastangas ir 
energijų, nesigailėdami kaštų, 
kad tik t inkamai pr i ta ikius 
scenerijas ir d rapanas tinka
mas veikalui. (Jirdėt, kad ai-
diečiai vien tik tam veikalui, 
piešė dekoracijas, ma t veika
las reikalauja kad but plau
kiantis laivelis ant ežero, pa-
locius po vandeniu ir tt. 

Kudoniškis. 

THOMAS, W. VA. 

Mūsų kolonija nėra ta ip vi
sai maža, bet taut inis susi
prat imas mažai pakilęs. 
Turime ir kelias pašelpi-
nes , draugijas.* Daugiausia 
narių tu r i Švento Jo 
no draugija. Žinoma, kaip vi
sur, ta ip ir pas mus prie gru
dų a ts i randa ir pelų ir ar gir
dėjote, kad keli pelai norėjo 
tos draugijos konstitucijų per-
jna iny t i ; išmesti svarbiuosius 
paragrafus, kaip tai, išpažintį, 
nes, sako, jos nereikia. Ne
nori taipgi eiti nei į bažnyčių. 
Bet nelaimė, kad jiems nepa
vyko ta i padaryt i . Didžiau
sia jiems rykštė buvo, ta i mi
sijos, kurias laikė kun. vienuo
lis Alfonsas iš Scranton, Pa., 
Daug žmonelių sustiprino t i
kėjime, daug sugrįžo prie Die
vo, kurie ir paklydę buvo, tik
tai keli paliko, kurie keikia 
misijonorių, kad tų sugrįžusių 
prie Dievo tėvų vaikai nebe
nešioja soči jai istų šlamštų. 
Dieve duok sveikatos vienuo
liui Alfonsui. 

K. Smalis. 

son High Sehool Bld., J e r -
sey City, N. J . ; the Bourse, 
Phi ladelphia; Armour Insti
tute , Chieago, 111.; Case 
Scnool of Applied Science, 
Clbveland, Omo; Universi ty of 
Washington, Seattle, Washing-
ton; University* of California, 
perkeley, Calif o rn ia ; ir Tula-
ne Universi ty, New Oreleans. 

Navigacijos mokyklos ran
das svarbesniųjų marių ir eže
rų uostuose^ jų vietas ir ad
resus suteikia Snv. Valstijų 
Laivų iiispckl oriai arba Lai
vyno Bordo Alanų darbų a-
gentai, kurie randas pr ie į-
vairių uostų. Generalių infor
macijų apie mokyklas suteikia 
Henry Howard, Custom Hou-
se, Boston, Mass. 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

" V Y Č I O " SPAUSTUVĖ 
BUS. 

" V y č i o " spaustuvės reikalu 
maršrutas . 

"Vyč io spaustuvės reikalais 
lankysiuos į kuopas : 

{Sausio 29 d. pas lti-tų kp. 
Bridgeport , Chicagoje; 

Sausio 30 d. pas 4-tų kp. 
Dievo Apveizdos par. , Chica
goje; 

Vasar io 2 d. pas 79 kp. 
Detroit , Mich.; 

Vasar io 5 d. pas 25 kp. Cle-
veland, Ohio. 

Vėliau but; paskelbta toli
mesnis maršruLis. 

Matas Zuįus, 
" V y č i o " red. 

R E I K A L A U J A 1^000~MOKI-
NIŲ OFICIERIŲ PIR-
KLYBOS LAIVYNUI. 

TRENTON, N. J . 

Pavyzdingos krikštynos. 

A. ir M. StaceviČius apdo
vanojo dviem gražiais ir svei
kais sūneliais, kuriems prie 
kr ikšto duota varda i : Alek-
sandara ir Viktoras. Krikš
tynos įvyko nedėlioj, 19 d. 
sausio. Nors svečių neper-
daug buvo, bet gana pavyz
dingai apsiėjo, nes nepamir
šo ir tėvynei, Lietuvai paau-
kot kiek kas išgalėjo. Anta
nui Junčui (kūmui) paraginus 
prie aukų, aukojo sekančios 
ypatos : 

A. Junča ir P . Jekelevičius 
po 2 dol. 

P o 1 d o l : K. Gribauskas, J . 
Abramavičius, J . Stacevičiutė, 
A. Stacevičius, M. Jekelevi
čius, A. Staselevičius, J . Ve-
livis, K. Velivis, K. TuronTe-
nė, J . Vaisietienė, V. Turonui-
tė $1.50, K. Turonis $1.25. 

Po 50c.: A. Stacevičius ir 
V. Stacevičius (kūdikia i ) . 

Kitos smulkios. 
Viso suaukota $19.25. 
Pinigai liko. perduoti T. F . 

55-to skyriaus iždininkui, J . 
Veliviui. Visiems aukoto
jams tar iu širdingų ačių, taip
gi kūdikiams linkiu ilgų ir lai
mingų metų. 

Ten buvęs. 

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

NUS. 

\Vashington, saus.-—Laivyno 
Bordas šiandienų pranešė, 
kad reikalaujama penkių šimtų 
amerikiečių laivininkų,turinčių 
daugiau kai du metu patyr imo 
ant marių i r penkius šimtus 
mechanikų su pr i tyr imais inži-
nierystėje. Suv. Valstijų Lai
vyno Bordas jų ieško mokinti 
vienus kaipo laivų oilcierius, 
o kitus kaipo inžinierius pr ie 
laivų. 

Laivininkai bus mokinami 
nemokamose laivininkų mo
kyklose, kurias užlaiko Laivy
no Bordas (tokių mokyklų y ra 
2L), o mechanikus mokins arba 
technikos kolegijose a rba spe-
cijalėse Bordo marių inžinie
rių mokyklose. Įvai rus inžinie
riai, mašinistai , ' kurie dirbo 
prie laivų mašinų, bus priima
mi į inžinierių kursus. 

Kuomet laivininkai užbaigs 
šešių savaičių kursų, o inžinie-
.riai mėnesio kursų, jie bus 
kviečiami, kad gaut i leidimų 
būti trečiaisiais draugais (ma
tės) ir trečiaisiais inžinierių 
pagelbininkais ir t ada bus siun 
čiami ant marių. Kadangi čia 
y ra progos gaut i veltui tech
niškojo mokslo su gera i apmo
kamu darbu ir geru pragyve
nimu, ateit in žiurintieji vyrai 
tuo naudosis. 

Dabar Bordas tu r i savo kle-
sose 1,158 vyrus, kurie moki
nasi į oficierius, o dabar re ika 
laujama naujų, k a d užpildyti 
tusčiųsias vietas, išėjus mo
kyklas užbaigusiems moki
niams. 

Inžinierių mokyklos randas 
prie Massachusetts Ins t i tu te 
of Technology, . Carabridge, 
Mass., P r a t t Inst i tute , Brook-
lyn, N. Y.; Seaman ' s Church 
Inst i tute , Xe\v York; Dickin-

Dva. vad. kun. I. Albavieius, 
717 W. 18th St., Chieago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabai:-
sia Ave.. Chieago, 111. 

Viee-pirni. F. Veryga, 4539 So. 
Marshficid Ave., Chieago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chieago, UI. 

Fin. rast. Alex Dargis, 726 W. 
18th Su., Chieago, UI. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bueys, 2634 
\V. Marquette Rd., Chieago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavieius, 717W. l8th 

St,. Chieago, 111. 
Juoz. Kupšis, 4430, So. Maple-

\vood Ave., Chieago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun., Pi\ Bueys, 2634 W. 

Marquelte Rd., Chieago, III. 
Kun. Ign. Albavieius, 717 W. 

18th St., Chieago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 VVaban-

s ia A v e , Chieago, 111. 
Alex Dargis, 726 \V. 18th St., 

Chieago, UI. 
Ant. Nausėda, 1658 \Vabansia 

Ave., Chieago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chieago, UI. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chieago, UI. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chieago, UI. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chieago, dll. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood( 

St./ Chieago, UI. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chieago, UI. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cieero, 111. % 

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

įgaliojame p. MOT. VPTAR-
TĄ, bučerių <937 Washington 
Ave.) , r ink t i prenumeratas , 
pardavinėt i po 2c. pavienius 
" D r a u g o " numerius i r abel-
nai a ts tovaut i " D r a u g o " rei
kalus. Svarbiausia del jus, 
ta i tas, kad p . Vitar tas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
" D r a u g o " numerių del kr." 
dieninio paradavinėjimo. 

D r a u g o " Adm. tf 

ALEZ. MASALSKIS 
GRABO RIU8 

Lietuvi* gra-
borius. AUle-
ka v i s o k i a s 
laldotuTM ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dalj grabų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Telephonaa Drover 41It 

ANT PARDAVIMO, ant 2 pagyve
nimų 2924 W. 38 Place, 5 ir 6 kam
barių, $500 Cash o kitus ant išmo-
kesčio. Kaina $3960, gatvė išmo
kėta. 

McDonnell, 
2630 W. 38 St. 

Atdara nuo 9 iki 9 kasdieną — 
Nedėl ioj . 
— — — — — — — • — — — — — — . 

REIKALINGOS — Merginos ir mo
terys prie išskirstimo popieros. Ge
ra mokestis. Atsišaukite tuojaus 

1456 Indiana Ave. į pietus nuo 14 
gatvės. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, IIL 

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

Ona Godmlntalte 
po vyrui Dlmskiene 

4608 B. WeUs Str. Chieago, UI. 

PUSPADŽ1AMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c už porą, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikat ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 3404 

P h o u e Iioulcvard 160 

LIETUVIS 
Gydytojas i r Chirurgas 

Dr.M.T.Strikol 
Valandos: 11 ryta Iki S po piot 
7 to 9 vakare. 

Nodėliomis 10 ryto iki a po 
pietų, 

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

Phone Seeley 420 

» -

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P . ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IK 

CHIRURGAS 
8S15 South Halsted Gatvė 

OHIOAGO, 1LL. —a 

V. W. RUTKAUSKAS,, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose TelsmnoM 
Ofisas Didmiesty): 

• t W. WASUINGTOW 
Kambarls 600 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

8208 SO. MORGAN SI 
Tel. Yards 788 

Gyvenimas, 812 W. SSrd 8C 
Tel. Yards 4881 

iiiiiiniiiimiiiniiiiffiiiiiniiiiiHiniiui 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chk 

Telefonas Haymarket 2144 

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

Speci jalistas Moterišku, -VyriSkųj 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St , Chl< 
Telefonas Drover 9491 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 
pietų 7—8 vak. Nedėliomls 18—121 

tmmmmiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiHfiJ 

(S? 

IA5TER 5Y5TEI 
Mokykis Kirpimo ir Designmgl 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatičkas mol 
raas paadrys jus žinovu } trni 
laiką 

Mes turime didjiauBlus ir s*c 
sius kirpimo-deaiErning ir siul 
skyrius, kur mes suteiksime pral 
ką patyrimą, kuomet jųs mokyt 

Elektra varomos msAfnos mūsų 
Timo skyriuose. 

Jųs esate užkvie'iami aplank] 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiki 
dieną ir vakarais ir gauti sp« 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą — bile stailės arba dydžio, irj 
le amdų knygos. 

MASTEK DESIGXING 6ČH< 
I. F. Krasnidu, Perd<Hima 

11S N. La Salle grat., prieš City 
Atsišaukit ant 4-to augSto 

pirm. AKks Jankauskas 
919 — 8th S t , 

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

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria S i , 

L. Bakšis, Fin. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševice. 

* 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 

-

D r. G. M. GLASER ' 
PRAKTIKUOJA 28 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8148 So. Morgan St.. Kertė 81 St. 

OHIOAGO, ILIi. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS 
"*:i 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 

nUO ? 'V R ?.* #Hk S« K t l u: 
vakaiuis viidiu* uztutryUis 

Telefoną* Tardą 687. 

Dr, A. R. Biumenthal I . 
AKTŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 1S ryto 
9 vai. vakare. Nedėliomls 9 Iki 
4S49 S. Ashland Ave. kamp. 41 

Telefonas Yards 4917 
Telefonas Boulevard €417 

* ii 
M !5 

I 

• 

Pr.. Dapkus, 
• • 

M. Galinis. 
Pranas Btganauskas, — organo 

priž., 1112 — 10 St. 
Pr. Kapturausk&s, Knygiai. 

Ptm VOUR STOMAOI'S O n U 

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

••• 

F. P. BRADCHUUS 
lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. \ 
Room 207, Tel. Central 220 

OkflCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: ai 12 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2300 

X • » - - - -

—S 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, LLLDTOI8 
Telefonas Yards 50S2. 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mls nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

' • • • • • • • • • 1 » » W M M • » » » » • < ! 

8*r-* 
Tel. Drover 7949 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DERTISTAS 

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

4711 SO. ASHLAND AVEVLB 
arti 47-tos Getvea. 

St« 

ItiUIMIIIIUIIIIM'IIIIMMilsiiiHill 

J<j*htki U. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

~ 29 SO. LA SALLE STREJBf 
5 Gyvenimo Tel. Humboldt 971 
= Vakarais 2911 W. SSnd 
= Tel. RockweU 9999 
= CHICAGO. ILL. 
IiIIiiililIlIlIlIUlIlIlIlUIIIIIIIIIIIII 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, On I n u g i s , 

• « 

Dr. LEONAKB C BORUND 
Gydytojas Ir Chirurgas 
209 SO. 6TATE STR, 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 Iki 4 po pietų 
Pėtnyciomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 1? Iš ryto. 

K » » » » » » o i » » » » i » ^ » i » » » » • • • m m M 

— U K -

Telefonas ^ullman 60 
DR. W. A. MAJOS 

GYDYTOJAS LR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:39 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 9:30 iki 8:80 
vakare. Nedėliomls nuo 19 

iki 11 Išryto. 
• • « • • • • • » » • 

1920 So. Halsted St^ 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
Valandos: 19—12 rytą; 
vakare. Tel. Ganai 411 

SS 

Pr. A. K. RUTKAl 
Telefinas McKlnley §7 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8467 South Weetera 

Kampas W. Sft-tos gatvei 

DR.M. 
I i HUSUOS 

Gerai lietuviams ilnomaa per 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1481 
18th 8 t , netoli Fistt St. 

VALANDOS: Nno 14—lt 
Ir 6—8 vai. vakarais 
Canal 8119. 

GYVENIMAS: 1411 So. 
8treet. 

VALANDOS: 4—9 ryto 
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Antradienis, sausio 28 1919 

CHICAGOJE. 
P A S I L A I K Y K I T E K A R Ė S I NESURANDAMAS ŽMOG-

TAUPYMO ŽENKLE
L I U S . 

Yra daugelis žmonių, kurie 
perinai įgytus karės ženkle-

. liūs a rba kitiems už menkus 
pinigus parduoda a rba patys 
eina federalin bustan i r atsi
ima įmokėtus pinigus. 

Yra tokiu agentu, kurie is 
žmonių tuos ženklelius tiesiog 
vilioja, primeluodami visokių 
nebutniekiu. 

Vyriausybė praneša, jog to
kius karės taupymo ženkleliu 
spekuliantus vyriausybė per
sekios. (!i i žmones atsiliepia, 

"kad jie karės taupymo ženk
lelius pasilaikytų, kol tie pri
bręs. Ta ip elgties yra didžiai 
putri jotini s darbas. 

Padėt i už karės taupymo 
ženklelius pinigai yra visuo
met apsaugoti ir jie duos pui
kų nuošimtį, kuomet žmonės 
Jauks jų pribrendimo. 

ŽUVO PO GATVEKARIU. 

Morgan gatvės gatvekar is 
ties 34 gat. atvažinėjo Mrs. 
Stella Dovvgan, 1729 West 
Er i e gat. Nelaiminga moteris 
an t vietos buvo užmušta. 

" D R A U G O " ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Sausio 29 dieną. š. m., 7:30 
vakare , bus metinis "Drau 
g o " šėrininkų susirinkimas 
Sv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, Town of Lake (kampas 
46 i r VVood gat .) 

Visi ' ' D r a u g o ' ' šėrininkai 
y r a kviečiami susirinMman. 
Kiekvienas su savimi būt inai 
t u r i turė t i paliudijimą, k a d 
y r a šėrininkas. Ki ta ip svetai
nėn nebus įleidžiami. 

Nereikia pamiršt i , jog susi
r inkimas prasidės lygiai 7:30 
vakare . 

[ P R A S I D Ė J O P O L I T I K O S 
K A M P A N I J A . 

Miesto Cbieagos klerkui J a 
mes T. Igoe vakar padavė pe
ticijas kandidata i j miesto 
majorus ir i kitus miesto valdi 
ninkus. 

I š demokratų parti jos yra 
|du kandidatu — Robert M. 
Sweitzer ir Thomas Carey. 

Republikonų parti jos kand.i-
jdatai : dabart inis majoras AViĮ-
liam Hale Thompson, ( 'baries 
E . Merriam ir H a r r y Olson. 
Pas taras is yra vyriausias mu-
nicipalis teisėjas. 

NĖRA DARBŲ. 

Darbo stovis Ohioagoje ir 
soj valstijoj kaskai-tas arsėja. 
[Daug žmonių atleidžiama nuo 
darbų. Tuo t a rpu sugryžta 

|namo kareiviai i r jur ininkai . 
[Tad bedarbių skaitlius nuolat 
[didėja. 

Chicagos komercijos asoci-
Ijacija pareikalavo specijalio 
miesto tarybos susirinkimo, 
Įkurs turi Įvykti šiandie vaka
vę. 

Tarybai bus pranešta apie 
Kri t i šką stovį. Ta ryba turės 
(imties priemonių pradėti mies-
Ite įvairius miesto pagerini-
Įmo darbus. Nes k i ta ip dešim
tys tūkstančių žmonių turės 

[pamatyti blogų laikų. 
Sumanyta Springfieldan su-

Įfcaukti industrijos organizacijų 
itstovų konferencija. Bus pa

r e i k a l a u t a skirt i kelis šimtus 
[milijonų dol. Įvairiems dar-
Įbams valstijoje. 

I R K I T E K A R Ė S TAUPY-
[0 Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) . 

ŽUDIS. 

J a u buvo minėta " D r a u g e * ' 
praeitą šeštadieni (antroji 
la ida) , kad penktadienio ry te 
netoliausia nuo Municipal 
pier šalę gatvės a t ras ta nužu
dy ta moteris Josepbine Mc
Donald. 

Policija visas laikas dieno
mis ir nakt imis darbuojasi su
sekti žmogžudį vieną arba ke
lis. Bet ligšiol nepavyko tas 
padaryt i . 

Išpradžių buvo spėjama, jo-
gei nelaiminga moteris buvus 
išmesta arba pati įšokusi per 
langą. Bet šitas manymas pa
sirodė klaidingas. Buvo dar 
kitai}) manoma. 

Policija dabar laikosi tik 
vienos teorijos, būtent, kad 
koks automobilistas ja šuva-
žinėjo, paėmęs nuvežė į paša
linę vietą ir ten pametė. 

Nes ats irado liudininkai, 
kurie yra matę tą vakarą vie
ną didelį juodą automobiliu, 
kuriam gabenta apsvaigusi, 
t y. be žado (pr imušta) mote
ris. 

Bet niekas nežino, kieno 
tas automobilius ir kas anuo 
važiavo. 

Detektivai peržiūrinėja vi
sus privatinius ir viešiuostus 
automobilius. Ieško ant jų 
kraujų pėdsakių. Bet ligšiol 
nepavyko surasti . 

Tai baisiausioji p ik tadarys
tė Cbicagoje, kuri apsiausta 
paslaptimis taip, kad vargiai 
piktadaris bus susektas. 

Tai turėjo but koks baisiai 
sužvėrėjęs žmogus, kurs mote
rį suvažinėjo ir j o s nenugabe
no i art imiausią ligoninę, bet 
pametė merdėti ir mirti . 

Suvažinėtosios lavonas at-
a t ras tas apie S:(M) ryte. I r dar 
nebuvo pilnai sustingęs. Ka
dangi iš vakaro apie kokias 
7:00 j inai turėjo b u t ' s u v a ž i 
nėta, tad nelaimingoji pames
ta turėjusi per visą ilgę nak
tį kankinties ir ta ip mirt i . Nes 
kur jinai gulėjo nėra žmonių 
apgyvventa vieta. 

Detektivai tur i t ruputį vil
ties, kad gal piktadar is pats 
atsiliepsiąs, kuomet pajusiąs, 
jog galimas but susektas. 

Vakar nelaimingosios lavo
nas palaidotas po pamaldų Šv. 
Marijos P . Karmeli tų bažny 
cioje. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ 
KOLONUI). 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių E . K. Amerikoje 
Lal>daringosios Sąjungos, po 
Šv. Antano globa, metinis Cen
t ro susirinkimas bus utarnin-
ke, 28 sausio ( J a n u a r y ) , 1919 
metų, 7:30 valandą vakare 
Dievo Apveizdos parapi jos 
svetainėje, pr ie 18tos gatvės ir 
Union ave., Chicago. 

sus i r ink imo diena tapo per
kelta del svarbių priežasčių. 

Kuopų atstovais meldžiame 
skaitlingai susirinkti . 

Valdyba: 
Pirm. A. Nausėda, 
Rast. Jonas Purtokas. 

BRtdHtON *>AftK. 

KAT. VIENYBĖS SUSI
RINKIMAS. 

Katal ikų Vienybės. Centro 

nepaprastas , bet labai sva-
b u s. susirinkimas atsibus šian
die, ty . sausio 28 d., 8 vai. va
kare, Dievo Apveizdos pa rap . 
svetainėje. Laukiama atstovų 
i r veikėjų iš visų Chicagos ko
lonijų, nes t a rp ki tų reikalų 
bus išdirbti budai ka ip surin
kus Chicagoje $50,000 Tautos 
Fondan, reiškia, t iek kiek 
Tautos Fondo seimas buvo nu
taręs sur inkt i visai Amerikai . 
Atsiveskite sumanymus. 

Centro Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

MOTERIS ĮKRITO KELTU
VO SKYLĖN. 

Eleanor Clube, 045 Cass 
gat., Mrs. Jennie I). Parsons, 
()."> m. amžiaus, žengė atviron 
keltuvo skylėn ir nukri to že
myn nuo 4-tojo augšto. 

J ina i buvus manius, jog ten 
stovįs keltuvas, jei skylė (du
rys) buvo atvira . 

Sulaužyta kojos ir keli šon
kauliai. Ligoninėje tur ima vil
ties, jog j inai pasveiksianti . 

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO. 

Šv. Bernardo ligoninėje mi
rė Henning Hard, 52 m. am
žiaus, 6718 So. Honore gat. 
j is suvažinėtas automobi-
liaus. 

Automobilistas Gust Mus-
tbal 6522 So. Asbland ave., 
suimtas. 

SUAREŠTAVO KONDUK
TORIŲ. 

Poliemonas Ar thu r Schmit t 
suareštavo 47-tos gatvės lini
jos gatvekario konduktor ių 
Benjamin Anderson, kurs plū
do vieną inėjusia gatvekar in 
moterį su kūdikiu. 

Sausio 22 d., š. m., L. Vy
n ų 16-ta kuopa, kaip buvo 
nutar ta , surengė pasilinksmi
nimo vakarėlį. 

P rogramas vakarėlio susidėjo 
iš skambinimo ant pijano, 
griežimo ant smuiko ir mono
logų. Je igu ne klystu, viskas 
buvo at l ik ta art is t iškai . Prieš 
at idarymą vakarėlio griežiant 
smuiką ponui Stulgui, pr i ta
riant ant pijano Kuliui, tapo 
sudainuotas Vyeių himnas. 
Pasibaigus programėliui, kal
bėjo kuopos narys, adv. V. 
Rutkauskas ir pargryžusi iš 
rytų p-Iė M. Bujauskaitė. Kai
nos abiejų susirinkusiems la
b u patiko. Vėliaus liko už
kviesti į šeimynišką vakarėlį. 
13-toj d. vasario, š. m., kurį 
rengia Altorinė draugija, prie 
parapijos Šv. Ju rg io . Vyčiai, 
at jausdami tikslą šios draugi
jėlės, pažadėjo kas gyvas ten 
atsi lankyti . Tam panašius 
vakarėlius Vyčių 16-ta kuopa 
rengs kiekvieną seredą. Ypa
tingai ateinančią seredą, bus 
net ir debatai , užtai kviečiame 
ir kitas kuopas atsi lankyti . 

Labdar ia i . 

Labdarių 5-ta kuopa perei
tą sekmadienį laikė mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas 
nors buvo neskait l ingas, bet 
gyvas. Daug dalykų ^aptarta. 
Pagal iaus a ts i rado net i r vie
nas Garbės na rys : būtent po
nas Stanislovas Mišeikis, ku
ris iš kar to inešė $50.00, o li
kusius pasižadėjo vėliaus įneš
ti. Geistina, kad ir daugiaus 
atsirastų norinčių tiesti 
pamatą našlaičių namui. 
Bridgeporte jų netrūksta , tik 
nežinia kodėl da r j ie nesu-
krunta? Aukoti ki tas, rodos, 
niekados neatsisako. Bet 
susir inkiman ta i didelis var
gas jį nusivesti. Bet galima 
tikėties, kad ateityje pradės 
skait l ingiau lankyties. 

Viktoras. 

Vaikų vakaras . 

Sausio 19 d. N. P . š . M. P . 
svetainėje atsibuvo vaikų va
karas . Vakaran žmonių pri
sirinko, nes kurie a tė jo vė
liaus, turėjo stovėti šalę i r 
už durių, kadangi svetainėje 
vietos nebuvo. Buvo sulošta 
du veikalai : " D a i n a be g a l o " 
ir " Į mokslą" . Lošime daly
vavo parapijos vaikai, kurie 
parodė savo nepapras tus ga
bumus. P rogramas buvo la
bai įvairus ir gražus. 

Pe r per t raukas skambino 
ant pijano E. Jovaišai tė i r Ža-
rumskai tė . Reikia pažymėti, 
kad pi rm pradedant progra
mą vietinis * gerb. klebonas, 
kun. A. Briška, paaiškino va
karo tikslą i r apie mokslą. 
Ant ras kalbėtojas buvo gerb. 
Dr. Rutkauskas , kuris sutei
kė daug naudingų patarimų 
mūsų tėvams. 

Reikia nusistebėti, kad šia
me vakare buvo jaunas ir ga
bus deklematorius, tai Dr. 
Rutkausko trijų metų sunūs, 
kuris publiką nustebino savo 
cfeklemacija. 

Pr ie to vakaro daugiausia 
pasidarbavo mokytoja Virbi-
laitė ir klierikas V. Damašas, 
kuris dabar vieši mūsų kolo
nijoj. Žmonės labai buvo už
ganėdinti . Daugiau tokių 
vakarų Pelno, girdėti , liko 
nemažai. 

P . Dukavičaitė. 

tu r tus , žudydami nekaltus i r 
ramius Lietuvos gyventojus, 
visu smarkumu protestuoja 
prieš minimus priešus i r šau
kia kiekvieną lietuvį jaust i fą 
Tautos pavojų ir būti pasi
rengus visais galimais budais 
nuo jų g i n t i . " 

Priėmus rezoliuciją, sudai
nuota : Lietuva, Tėvynė Mūsų. 

14) Per aklemaciją kun. Pa
kalnis išr inktas L. Vyčių Chi
cagos Apskričio dvasišku va
dovu. 

15) Del svarbių priežasčių 
pirm., L Sakalauskas, atsipra
šęs susirinkimo, apleido sve
taine. J o vietą užėmė 13-tos 
kuopos vytis, p . Parkauskas . 

16) Ateinantis susirinkimas 
nu ta r t a laikyti 9-tą d. vasario, 
Roselando kolonijoje. 

17) Susirinkimas uždarytas 
per vedėją, p . Parkauską, su 
malda. f*T$ 

L. Vyčių Cbieagos Apskr : 

Pi rm. I. K. Sakalauskas, 
Rast. M. J . Balsienė. -

INSTRUKCIJOS VAR
TOJIMO PARTOLOS, 

DIDELES RISTYNES 
Su Šokiais 

Subatoj, Vasariojeb. 1, J919 
Liberty Svct., 39 Pi. ir Kedziejhre. 

įžanga 50c Ypafai. Pradžia 8 vai. vakari 
Duris atsidarys 7 vai. 

Risis lietuvių žinomi galiūnai: Juozas Bancevit'ius sn 
Juozu Vaičium, B. Jeras su C. Peterson, Domininkas Du-
dinskas su Sarpalium, OĮto Propotnik su O. I/evitskn. 

Visi kas tik gyvas atsilankykite ant šitų ristyniu. Po 
ristynių šokini. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikoi ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti vidnj ir lanke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau tuviri penkios-dešimtyi metu 
kaip šita pluki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, Birenu die
gimą, šalčio ir kosulio. 

• 

L I E T . VYČIŲ CHICAGOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS. 

(Paba iga ) . 

Aukojo sekantiej i : 
Po 10 d o l : R. Andreliunas, 

P. Sriubas, A. Krenčius. 
Po 5 dol.: A. Mureika, J . 

Kareeka, J . Vilimas, S. Dau
noras, K. Tvarkunas , I. Saka
lauskas, 

Po 2 dol.: V. Kazakevieia, 
V. Rusilas. 

Po 1 dol.: J . Miksa, A. Stul
ga, A. F . Stankus,- J . Puodžiū
nas, A. Spranai t is . Viso su
r inkta $119.00. . 

10) Talentų Iždas. M. Zu-
jus, Talentų Iždo pirm., pra
nešę, kad 3 ypatos jau lavi
nasi, būtent : p-1: E. Gedgau
daitė, p-lė O. Janušauskai tė ir Partola visuomet, užtat kad ji ap 

PARDUOK SAVO " J U N K " 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO. 
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

p . J . Balsis. Toliau, ka ip iž
das padidės, tai po vieną iš 
kiekvienos kuopos išrinks, ku
ris tur i žymesnius talentus 
mokinties dramos. 

11) Teatras . M. Balsienė 
paaiškino, kad rolės išldalintos 
ir mokintis grei tai pradės. Te
a t ras bus surengtas viduryj 
gavėnios. Duoda įnešimą tam 
veikalui pasamdyti teatrą 
mieste. Kalba da r tame J . 
Vilimas. M. Balsienės įneši
mas vienbalsiai pr i imtas . 
Nu ta r t a veikalą " K e i s t u t i s " 
s ta ty t i kokiame nors teatre. 
Pa l ik ta tai pačiai komisijai 
darbuoties toliau. Garsinti 
teatrą išr inkta komisija iš šių 
ypa tų : Baltučio,. Panavo i r 
Palionio. Ig . Sakalauskas gar
sins laikraščiuose. 

12) Organizavimas Illino-
jaus valstijos kuopų at idėtas. 

13) P-s Mureika iš 5-tos kp. 
inese, kad susirinkimas išneš
tų rezoliuciją prieš lenkus ir 
bolševikus Lietuvoj. Pr i imta . 
I š r inkta M. Zujus, P . Baltut is , 
kurie pagamino sekančią rezo
liuciją, > • 

" L . Vyčių Chicagos Apskri
čio susirinkimas, įvykęs sau
sio 19 d., 1919 m., Sv. Kry
žiaus par . svet., Town of Lake 
kolonijoje, apsvartęs savus 
reikalus, prisiminė Lietuvos 
padėjimą i r ap taręs visus pa
vojus ir skr iaudas, kokias ja i 
daro lenkai i r bolševikai, min
dami jos žemę,-plėsdami jos 

DUOKITE PARTOLA 
del reguliario veikimo viduriuo
se, tiems, kurie reikalauja susti-

" prinimo ir gero gryno kraujo 
viduriuose natūraliu būdu. 

DUOKITE PARTOLA 
tiems, kurie kenčia nuo galvos 
skaudėjimo, apkvaitimo, užtat, 
kad Partola išvalo vidurius nuo 
visokiu kenksmingu daiktu, ku
rie neduoda ramybės. 

D U O K I T E PARTOLA 
žmonėms kurie nesijaučia gerai 
po valgiui, ir esa apsunkinti, 
pilni gazo ir kurių lietuvis yra 
baltas. 

DUOKITE PARTOLA 
visiems tiems kurie nori turėti 
gerą skonj burnoj, norint orga
nizme panaikinti visus kenks
mingus elementus, kurie buvo 
sistemoj susirinkę. Partola pa
gelbės gamtai atlikti savo dar
bą geri] ir lengvu būdu. 

DUOKITE PARTOLA 
vaikams, seniems žmonėms, vy
rams ir moterims ir visiems 
tiems, kurie reikalauja. 

Kiekviename name turėtų rastis 

Neapsigauk pirkdamag pigini raistus dideles* bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
Pain-Expeller, persitikrink ar yra IKARĄ, valsbaženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai oS, 
_ bonkutę. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog is labortorrjos. ' 
* P. AD. R1CHTER 6 CO., 74—80 VVMtalogtoo St„ Ncw York, N. Y. / / 

saugoja tavo sveikatą ir priduoda 
tvirtumo. Viena dėžutė Partolos 
kainuoja vienas dolieris; 6 dėžu
tės kaiuoja tiktai $5.00. Siųskite 
tiesiai su savo užsakymu pinigus į 
Apteka Partosa, 160 Seeand Ave., 
Dep. L. 4, New York. (18) 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. - f 
Kaina t ik 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaua. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
" D R A U G A S " PUBLISHING OO., 

1800 W E S T 46-th S T R E E T , 
CHICAGO, ILL. 

United States Food Administration Lieense No. 96901 

lillliliilillllllilllllliilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiin 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stemput 

Ketvergais ir Suimtomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, vaikams draDu-
žiai, Slebės Ir jakutės. 

. _ 

BANK 

Pluksnos | L ^ ^ Ploksnos 
55c ^įp 55c 

PLUNKSNOS, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 

H n m i l — veiimu 
pardavėjai i* daug 
krautuvių pardnoda fa 
pačią kavą po S5c. 

C0FFEE 
GERIAUSIU 
SVIESTAS 

57c 
Riešučiu Sviestas 
Labai g e n u po 

51c 
COOOA 

Geriausia Bankes 
^aiyginę su Ą m 
beut,kokia, | / l f » 
H svaro l " l f 

• » • 

DAOtT 
•VII28TAI 

49c 
G e r i a u s i a s S t o r a g e Svies tas , s v a r a s u ž 

WEST sn>K 
1644 W.Chicago av. 
187S MHwankee av. 
2054 MUwaokee av. 
1045 MUwankee av. 
MIS W. Nortb av. 

1886 Biue Ialand av 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12tb st. 
8102 W. 22nd st. 
2880 W.Madison st. 

1510 W.Madi*onst. 

SOUTH STDB 
3032Wenthworth a 
8427 S. Halsted st. 
4729 S. Asbland av. 

57c 
it ORTH sum 

406 W.Dlvtekm st. 
720 W. Bforth av. 
2640 Lincoln av. , 
2418 M. Clark st. 
8244 Indiana av. 

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

RAMYBE JUMS 
J i t iks visiems: ir vyrams ir moter ims ir Tret ininkams ir Maldos Apaštalys

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. J o n tapo surinkti .paaiškinimai ir gra
žiausios maldos m " Š a l t i n i o " , " S v e i k a Mar i j a" , " P u l k i m ant kel ių" , " M a l d ų 
Knyge lės" , " P a m a l d ų Vadovė l io" ir k i tų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia i r parankiaus ia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iškaščių jos išleidimui, ka ina 
skir ta labai maža. Tą knygą bus galima gaut i visokiuose apdaruose, nuo pras tų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 

Draugas" Publ. Co., 1800 W. 46th St., Chicago, 111. ii 

H 




