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VOKIEČIAI DEPORTUOJA 
LIETUVIUS | VOKIETIJĄ 

RusŲ-vokiečiŲ taikos 
įvyko krizis 

VOKIETIJA NORI PASISAVINTI UŽIMTAS 
TERITORIJAS 

True translatlon filed with the post- i True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January i master at Chicago, 111., on January 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
4, 1918, a3 reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

TAIKOS DERYBOSE 
KRIZIS. 

4. 1918, as recjuired by 
October 6, 1917. 

the ac,t of 

TROCKIS NEPATEN
KINTAS SĄLYGOMIS. 

4. 1918, as reąuired by 
October 6, 1917. 

the act of 

Manoma, bolševikai per
trauks ryšius su 

Vokietija. 

Turi but apginama 
revoliucija. 

Petrogradas, sausio 3. — 
Bolševikų užsienių reikalų 
ministeris Trockis prancšr>, 
kad Rusijos darbininkų vy
riausybe nesutiks su tokio-
mis vokiečiu taikos salvo;o-
mis. 

Taip Trockis pažymėjo ka
reivių ir darbininkų sovie
tų centralio komiteto susi
rinkime. Be to jis pasakė, 
kad vokiečių toksai taikos 
pasiūlymas yra hypokritiš-
kas, kadangi kaip lenkų, 
taip latvių darbo žmonf's 
su tuo nesutiks ir jie ben
drai gins Rusijos revoliuci
ją prieš pasikėsinimus. Tam 
tikslui vra reikalingas tą 
darbo žmonių paskatinimas. 

Iš visu karės frontu at-
stovai buvo susirinkę. Siti c 
pažymėjo, kad kariuomene 
rina revoliuciją, bet ka
riuomenei via Imtinai rei-

SMARKUS TEUTONŲ 
VEIKIMAS. 

Manoma, busiąs sušauktas 
vokiečių parlamentas. 

Londonas, sausio 4. — IŠ 
Amsterdamo . pranešama, 
kad Berlyne pakilęs neišpa
sakytas bruzdėjimas, kurį 
pagimdęs Brest-Litovsko 
nenusisekusi konferencija. 
Subruzdo, kaip Austrijos, 
taip Vokietijos valdovu, 
taip diplomatai ir politikai. 

Sausio 2 d. imperatorius 
YVilhelmas priėmė audien-
ciion kanclieri von Hert-
ling, fieldmaršalą von Hin-
denburgą, gen. Ludendorffą 
finansų ministerį von Roe-
dern ir užsienių reikalų sek
retorių von Kuehlmann. 

• 

Kanclieriaus rūmuose su
sirinkę Vokietijos parla
mento užsienių reikalų ko
miteto nariai. Komiteto 
pirmininku yra g'frafas von 
Dandi. JKomitetas ^svarslo 
Rusijos stovį. 

Kancliėris von Hertling 
turėjo ilgę ' pasikalbėjimą 
su admirolu von Tirpitz, 
buvusiu karės laivyno mi-
nisteriu. Austrijos impera
torius Karolis priėmė au-

I eliencijon Lenkijos premie-
. ra prof. Kucharzevskį. 

Vokietijos užsienių reika
lų sekretorius von Kuehl
mann iš Berlyno išnaujo 
kuovei kiaušiai iškeliavo 
Brest-Litovskan, pirmiau 
atlaikęs konferenciją su 
parlamento lyderiais. 

Turbūt bus sušauktas 
parlamentas. 

Konferencijoje su von 
Kuehlmann dalyvavo visų 
partijų lyderiai, anot žinių 
iš Amsterdamo. Sakoma, 
lyderiai pareikalavę, kad 
kuoveikiausiai, kaip yra ga
lima, butų sušauktas parla
mentas. Kalbama, kad par
lamento vyriausias komite 
tas diskusuoja reikalavi
mus. Komiteto susirinkime 
dalyvauja ir kancliėris. 

Rusų-vokiečių taikos de-
rvboms artinasi krizis ir ga-
limas daiktas, kad galutinas 
derybų pertraukimas jau 
gana arti. 

Rusijos vyriausybė parei 
kalavo, kad taikos konfe
rencija, kuri kaip šiandie 
turi but atnaujinta, turi but 
pernešta į Stockholmą. Be 
to rusu vvriausvbė protes-
tuoj a prieš vokiečių suma
li vma vilkinti užimtu teri-
torijų apleidimą. Galimas 
daiktas, kad karės frontuo
se išnaujo prasidės veiki
mai, jei vokiečiai atsisakys 
pildyti bolševikų reikalavi
mus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
4, 1918, as required by the act oif 
October 6, 1917. 

UKRAINAI PASIUNTĖ 
BOLŠEVIKAMS ULTI-
*"~ MATUMA, 

True translation. filed with the post-
master a\ Chicago, 111., on January 
4, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

BRITANIJA NETEKO 
996 LAIVŲ. 

Petrogradas, sausio 3. — 
Iš Kijevo gauta žinia, kad 
Ukrainos vyriausybė pa
siuntė bolševikams ultima-

Čia nepriskaitomi mažesni 
laivai. 

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS 
SU BELGIJOS MO

TERIMIS. 

Verčia jas kasti apkasus ir 
dirbti kitokius sunkius 

darbus. 

Washington, sausio 3. — 
Per Belgijos pasiuntinybę. 

Londonas, sausio 4.—Nuo 
praeito vasario mėnesio, 

tuma reikalaudama i 24 va- ^11()me^ Vokietija savo nar- ! čionai gauta, žinia, kad vo-
landas atšaukti savo ka- dančiomis laivėmis pradėjo kiečiai verčia Belgijos mo

teris, ųuo 17 ligi 35 m. am
žiaus, atlikinėti visokius, 
kadir sunkiausius, darbus 
savo kares fronte. Dabar 
Belgijos moteris, būtent, 
verčiamos gaminti apkasus 

riuomenę iš, Ukrainos ir at- ^gailestingą kovą jurese, 
virai pasakvti, ar bolševi- Britanija neteko 996 pirk-
kai su ukrainais vra.taiko- ^ b i m 9 l a i v u v l s o k l ° dlcll]~ 
je, ar karės stovyje. i m o - č l o n a i nepr i ska i to^ 

Cukraus gabenimas iš pie
tinės į šiaurinę Rusiją per
trauktas. 

Gen. Kornilov, apie kuri 
pirmiaif buvo pranešta, kad 
esąs miręs, atkeliavo Dono 
kazokų apskritin. 

mažesniejį laivai ir žuvinin
kų laivai. 

Praeitą savaitę jūrėse žu-

tos, liepta joms eiti su vo
kiečiais kareiviais, kurie 
jas panaudojo savo skalbi
nių skalbimui. Atlikus tą, 
darbą, tos moterįs pasiustos 
į mušiu liniją ties Courtrai, 
nepertoli nuo miestelio 
Henle, kur joms liepta ar-
motų ugnyj kasti apkasus. 
Kitose vietose Belgijos 
fronte tas pat įvyko. 

"Visi /vyrai amžiaus 17 
ligi 35 m. Courtrai apylin
kėse nežinia kur vokiečiu 
pasiųsti. Miesto Burgės 
apylinkėse, anot gautų ži
nių, visi vyrai 16—40 m. 
amžiaus paimti prie karės 
darbų. Pačiam mieste Bur
gės visi vyrai verčiami atli-naujose apsiginimo linijose3 

vo nuo minų ir nuo torpedų Belgijos vyrai taippat s u - | į į n ė t i v i s okiausius vokie-
laivas, tame skaitliu je j imdinėjami ir siunčiami i ' 

laukų ir karės darbus. Kur to 

Reikalauja susirinkimo 
atidarymo. 

Petrogradan < atkeliavo 
mažas burįs delegatų iŠ 

18, turinčių suvirs 1,600 
nų intilpimo. Taigi praras
ta 9 laivai daugiau, kaip 
užpereitą savaitę. 

Britanijos admiralitetas 
labai užimtas minu gaudv-
mu. Vokiečiai kasdien dauir 

jie siunčiami, niekas neži
no. 

Telegramoje tuo žvilgsniu 
taip sakoma: 

"Vokietijos valdžia Bei-

Jei taikos derybos butų j Ukrainos, išrinktų steigia- r3a^r 'a^x 
J 1 i J _i_ • • • * ! • T * pertrauktos, tuomet bufųįmąjin susirinkiman. Jie pa-

sukoneveikti vokiečių plo-

ggoje verčia belgų moteris 
mum paleidžia Britanijos a t l i k i n ė t i s u n k i a u s i l l s d a r . 

įais. Kasdien Britą- bus mūšių linijose. Šalę 
reikalavo bolševiku vadovą 2 * " . ftffi * " "* **"'! m i e s t e l l ° ^ l m u n s t e r , 
pasakyti tikrai, kuomet bus S J 0 ^ ? £ £ ? ^ " ^ i t a r P Courtrai ir Roulers, tuojaus suimami ir uždaro-nai vakarų karės fronte. 

Petrograde pask'lydusi pagaliaus atidarytas steį 
nuomonė, kad l)olševikai i giamasis susirinkimas, 
karės laukan tuo jaus gali Visų partijų, išėmus bol-
pastatyti 3 milijonus ka- ševikus, atstovų susirinki-
riuomenės. Be to bolševikai mo nutarta steigiamąjį su
karęs frontuose gali panau-1 sirinkimą. taip veikiai ati- ' i ^ į g ^ i ^ i ištr, 
doti raudoną gvardiją ir ap-: daryti, kuomet Petrogradan I (joncT daugeli s 
ginkluoti daugelį darbiniu J susirinks trečdalis visų iš-
ku. Yra žinių, kad karė^ • rinktu atstovu. 

ir apjieško nemažiau 
2,000 ketvirtainiu myliu. 

Nuo karės pradžios, sako
ma, jūrėse aplink Britaniją 
anglai tuo keliu išgaudo 
apie 8,000 vokiečių minų, 

aukę i&^ftm^ 
sunaikinę. 

ciams darbus. 
Kuomet vyrai surašomi, 

vokiečiai juos padalina į 3 
skyrius: 

1. Tie, katrie nenori dir
bti ir atsisako nuo darbo. 

2. Tie, katrie sutinka dir
bti. 

3. Tie, katrie sutinka dir
bti karės darbus. 

Pirmojo 'skyriaus vyrai 
tarp Courtrai 
daugelis belgų moterių, nuo i mi kalėjimam Jie blogai 

frontan jau siunčiama ka
riuomenė ir imamasi kito
kių priemonių. Jei taip, tai 
vokiečiams gali pasirodyti 
labai riestai, tuo labiau, kad 
jie rusų fronte turi mažai 
savo kariuomenės. 

kalinga duona ir avalai. 
Petrograde gauta žinios, 

kad vokiečiai iš Lenkijos ir 
Lietuvos į Vokietiją yra de
portavę 300,000 lenku ir lie
tuvių. 

Tik vieni radikališkiausl 
tarpe bolševikų elementai 
yra prielankus vokiečių pa I 
siūlytoms sąlygoms. Jie sa
ko, kad reikia imti, kas yra 
siūloma, nes kitaip kur g' 

'čia pasistatyti prieš vokie
čius su iširusia: kariuomene. 

Bet nuolaidesni bolševi
kai sako, kad rusams reikin 
ginti revoliucijonieriškus 
principus nuo vokiečių pa
sikėsinimo. 

Bolševikų organas " Iz -
viest i ja" praneša, kad bol
ševikai karės frontuose 
ta rp vokiečių skleidžia cir-
kuliorius, kuriuose pažymi-
ma, kad taiką- trukdo pačios 
centralės valstybės. Jos ru
sams stato tiesiog nepriim
tinas sąlygas. 

Rusai reikalauja, kad tai
ka įvyktų be aneksijų. Tuo 
tarpu centralės valstybės 
kėsinasi anektuoti užimtas 

^Rusijos teritorijas. Austri
j a taisosi savo globon paim- • 
ti Lenkiją, gi Vokietija dar- Su tokiomis sąlygomis' ru
imo jasi paveržti Lietuvą i r į s ų darbo žmonės negali su-
Kuršą, ir prikergti prie tikti ir todėl daugiau nesį-
Vokietijos imperijos, ' leis į derybas. 

SUTORPEDUOTA NOR
VEGIJOS LAIV.AS. 

Londonas, sausio 4. — Iš 
Norvegijos užsienių reikalu 
ofiso pranešta, kad Norve
gijos laivas "Vig r id" (1,-
617 tonų intilpimo, padirb
dintas 1915 m.) sutorpeduo-
tas ir nuskendo jam plau
kiant iŠ Bari į Rouen. 

Penki laivo jurininkai 
žuvo, 13 išgelbėta. 

BOLŠEVIKAI GRŪMO
JA RUMUNAMS. 

Buvusios vyriausybės na
riai, uždaryti Petropavlov
sko j tvirtovėj, buvo pakėlę 
bado streiką. Tečiau tas 
streikas jau pasibaigė. 

Petrogrado mokyklų mo
kytojas sustreikavo. Strei-
kas esąs protestas prieš ne-
sušaukimą steigiamojo su
sirinkimo. 

Maskvos mokytoja! taip-
pat tuo tikslu sustreikavo. 

Bolševikai skiria 
pasiuntinius. 

Bolševikų vyriausybė pa
skelbė, kad jinai į užsienius 
paskyrė tris savo atstovus-
-pasiuntinius. Nuskirtai 
yra: Londonan ambasado
rius M. Litvinov, Šveicari
jon pasiuntinys M. Kar-
pinskii ir Švedijon pasiun
tinys M. Borovsky-Orlov-
sky. J 

Be to bolševikų vyriausy-v 
bė patraukia revoliucijoni-

True translation filod wlth the post-
mastor at Chicago, 111., on January 
4, 19!?, as required by the act of 

TEUTONAI SUBOMBAR 
DAVO LIGONINE. 

17 ligi 35 m. amžiaus, buvo 
nriverstos susirinkti vokie
čių intendanturon, kur jos 
aprūpintos legitimacijinė-
mis kortelėmis. Kuomet tos 
kortelės joms buvo padalin-

valgydinami ir pirmiausio
mis dienomis pasiunčiami į 
mūšių linijas, kur jie ir pa
lieka savo galvas. Moteris 
vokiečiai dažniausia priver
ia dirbfĮ del jų ." 

Rymas, sausio 3. — Vo
kiečiai lakūnai Italijos 
fronte subombardavo ligc-
nines. Castelfranco ir Yene-
to ligoninėse nuo pamestų 
bombų žuvo 18 ligonių. 

True translation filfd wlth the post-
mastor at Chioapro, 111., on January 
4, 1918; as reąuired by the 
October 6. 1017. 

BAISI BETVARKĖ 

True translation filed with the posrt-
master at Chicago, III., on January 
4, 1918, as reąuired by the act of 
October C, 1917. 

PRANCŪZŲ LAIMĖJI
MAS ITALIJOS 

FRONTE. 

narna jiems pagarba. Be r 
su vokiečiais oficieriais tai?) 
bus apsieinama, kaip vokie
čiai apsieina su paimtais 
prancūzų oficieriais. 

Mūšio metu prancūzai 
savo žmonių užmuštais pra
rado tik 50, gi teutonų jie P a e ž i u s , sausio 4. — 

Prancūzų kariuomenė, kuri išmušė net 500. 
^ taką vo austru-vokiečiu po
zicijas Monte Tomba, išėjo j _ Buenos Aires, sausio 4. 
])orgalėtoja. Tasai teutonų |__ Vokietijos pasiuntinys 

MASKVOJ. 

Copenhagen, sausio 4. — 
Bolševikų vyriausybė grū
moja rumunams kare už ' nm teisman už jos nepripa-
tai, kad rumunai eina iš 
vien su ukrainais ir kazo
kais prieš bolševikus. 

žinimą šituos atstovus: 
Pulk. L. de Maicr, Rusi

jos militarinį palydovą 
Haagoj; M. Jachotovą, am-

True translation ftled with the post- j b a s a d o r i ų J a p o n i j o j e ; p u l k -
master at Chicago, 111., on January ^^ _ , , . . . . . . -. , 
4, 1918, as reąuired by the act of O . E n k e l , m i l l t a r i i ų p a l y d e -
October 6. 1917. 

Washington, sausio 4. — 
Valstybės departamentas 
gavo diplomatinę depešąr 
kurioje pasakyta, kad Mas
kvoje, Rusijoje, pakilusi 
betvarkė, taip kad gramo-
jama paskelbti karės stovi. 

Depeša labai ilga ir ne
aiški, taip kad tik viršmi-
nėtą žinia galima išskaitvti. 

— : \ 

NAUJAS SUMANYMAS. 

įveikimas bus pažymėtas is- Argentinoje, pagarsėjęs 
torijoj, kaipo nepaprastas j v 0 n Luxburg, atrastas be-
rarėse atsitikimas. Nes; p r o č į u įr laikomas ligoni-
praneuzai nelaisvėn paėmė j n§į 
daugiau teutonų, negu buvo __ 
icm veikiančių prancūzų. 

Kuomet 1,400 nelaisvių 
suskaityta, jų tarpe atrasta 
42 austrų oficieriai ir 2 vo
kiečių oficieriu. Austrai ofi 

O R A S . 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie sniegas, bet truputį 

cieriai bus laikomi nelaisvė- j šilčiau. Rytoj apsiniaukę k 
j e kapo oficieriai, su pride- ! vidutinė temperatūra. 

BS ^ ^B F̂= 

— Washington, sausio/4. 
— Šiandie kongresan su 
pranešimu eina prez. Wil-
sonas. • 

DIDELIS GAISRAS 
PETROGRADE. 

Washington, sausio 4. — 
Čia pakelta naujas sumany-? 
mas, kad kas metai šaukti 
kareiviauti visus tuos, ku-

vą Ryme; majorą generolą rie sukanka 21 m. amžiaus, 
Jermolovą, militarinį paly- kadangi iš perniai užsiregi-

* 

Petrogradas, sausio 3. — 
Vienuolika šimtų lakstytu-
vų kulkasvaidžių ir dauge
lis amunicijos sunaikinta, 
taipgi, spėjama, žuvę 20 
žmonių, kilus gaisrui ir įvy-! lavo, kad Panin atiduoti; 
kus ekspliozijai militari- jiems fondą, koks buvo jos 
niam sandelyje, Gutnyev- rankose laikomas ir paves-
skio basene, Petrograde. j tas apšvietos reikalams. 

dovą Londone. , 
I š kalėjimo paliuosuota 

grafienė Panin, buvusios 
Kerenskio vyriausybės ap
švietos ministerijos sekreto
rė. Bolševikams gavus vir-
šų Petrograde, jie pareika-

stravusių turbūt nebus ga
lima sudaryti atsakančios 
kariuoinenės. 

1 . — K — 

Panin pasakė pinigų netu-
ilnti. Už tai jinai uždaryta 
kalėj iman. 

Dabar paleista po 93,000 
rublių paranka. Tokią su
mą jinai arba yra išeikvo
jus arba turi pagĮcr/ižus. 

• • • 

• 

^ 

*WAR SAV1NGS SEAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNA^ENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINI. 

* 

ti 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUM3 BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Karės Taupymo Markes*Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Gralima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėtį šitą karę! 

2E 

* 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
LA! SUKRUNTA MUŠU 

IŠEIVIJA. 
riju, kurias reikėtų siusti iš 
visu kolonijų. 

Ligsiol mušu veikėjai po 
Atėjo laikas mums išei-1 kolonijas neturėjo tani tik

rų įstaigų, a r organizacijų, 
kurioms gyvai butų parupę 
kovoti už Lietuvos laisvę. 
Praė jus Katal iku Spaudos 
Savaitei, daugelis Spaudos 
Komisiją persiorganizavo i 
nuolatinius Federacijos Ko
mitetus, kurie veiks politi
kos ir apšvietos retkalais iš
vien su Kata l iku Fcderaci-
jos Centru. Jšisai gi Lie
tuvos laisvės reikalais vi
sada nusižiūrės į mūsų aug-
ščiausią politišką įstaigą — 
Am. Liet. Taryba. 

viams išpildyti savo vyriau
sią priedermę link savo Tė
vynes, iškovoti jai laisvę. 

Tos laisvės išgavimas la
bai daug prigulės nuo Ame
rikos. Išrodo, kad bolševi
kai su kaizeriu neįstengs 
padaryti tvirtos taikos i r 
tuo pat galutinai nulemti ir 
Lietuvos likimą. Bet jeigu 
Tai ir atsi t iktų, tai vis vie
na jų sudarytą taiką turės 
dar patvir t int i talkininkai. 
ypač gi Amerika. 

Amerikos valdžia dar ne
pasakė savo aiškaus žodžio 
ame Lietuvą. Principe, be
rods, pripažino visoms tau
toms laisvę, bet mūsų klau
sime ligsiol kaip ir taikėsi 
prie Anglijos ir Rusijos. 

Tokiu būdu pas mus į-
vvks didesius i r labiau sis-
temat iškas veikimas Lietu
vos laisvės reikaluose. 

Tik šalin dabar visi ne
rangumai. Reikia kuodau-

Musų ta t . amerikuM-s, Ii .- ^ i a u s i i i l a l k - v t i Po l i t*k , .> • * 
tuviu, priedermė ir yra iš {tingu, priimti rezoliucijų ir 

gauti iš Suv. Valstijų vai-
džios pripažinimą mušu rei-1 
kalų. Amerikos valdžia, 
tai atlikusi, privers morali-
škai ir Anglija pripažinti 
musy laisvės reikalą. ^ 

Tad imkime bombarduo-j 
ti Washingtono valdžią sa-
Vo politiškomis rezoliucijo-
mis. Ant šio puslapio pa-
duodame pavyzdį panašiu 
rezoliucijų. Viena tokia l 
rezoliucija buvo dabar pri
imta C/hicagoje Nauju Metu 
diena ir pasiųsta savo kon-
gresmanams ir senatoriams 
per Lietuvių Informacijom 
Biurą Washingtone (vedė
jas D-ras J . Bielskis, 3 6 1 3 -
14th St., V. W. Washington, 
D. C ) . 

[Rezoliucijas visuomet rei
kia adresuoti savo distr iko 
kongresmanui . ii* saV4 

valstijos senatoriams. La
bai svarbu, kad tos rezoliu
cijos butų siunčiamos nr 
stačiai kongresmanams, 'a> 
senatoriams, bet per musij 
L it. Biurą, kuris dabar \\\. 
pildo mušu ambasadoriaus 
rolę. Taip darydami rim
čiau pasirodysime patiem 

siųsti j a s į Washingtoną 
per l)-rą J . Bielskį. 

Mūsų gi Centralės įstai
gos visuomet parūpins 
mums medžiagos, nurody
mu ir patarimu. 
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VIS TIE NEZALE2NINKAI 
IR JU BAMBIZOS. 

Ar tik kar ta is j au neper-
daug katalikų spaudoje ra-
oma apie tuos nezaležnin-

kus ir jų " k u n i g u s " —bam-
bizėlius. Pastaraisiais lai
kais tu nezaložninkų i r jų 
mulkintoju visur tiek* pri
viso, kad nėra tos dienos, 
kad negautum iš vienur-ki-
tur korespondencijų apie 
tuos apgaudinėtojus. At
rodo, kad tie mulkintojai 
tyčia kur kokius nedorus 
darbus atlieka, kad paskui 
laikraščiuose pas i r ek la 
muoti ir dar labiaufl pagar
sėti. 

Apie tuos lietuviu darbi
ninkų mulkintojus reikia 
tai reikia rašyti . Reikia 
išrodinėti žmonėms j u ap-
gaulybes ir nepapras tas 
šventvagystes. Reikia per
spėti katalikus nuo bičiuo 
liavhnosi su tokiais niek
šais. Bet nereikia perdaž-
uai jų purvinais vardais 
terši i gerus laikraščius. 

Kur tie žmonių apgaudi
nėtojai tur i arba mėgina 
pasigaminti lizdus, ne tik 
laikraščiams prieš juos rei
kią kovoti, bet tuo labiaus 
patiems vietos susipratu
siems lietuviams. 

Liūdnas apsireiškimas. 
Tie visi mulkintojai juk tai 
laisvamanių i r socijalistų 

H0N. MARTIN B. MADDEN, 
First District, Illinois. 

During the mass meeting of the Lithuanian people in 
Chicago, 111., lieki January lst, 1918, under the auspices of 
the Lithuanian National Fund,- after the addresses made 
by Dr. J. J. Bielskis, Lithuanian Representative at Washing-
ton, T). C , Rev. Vaičiūnas, Rector of St. George's Parish, 
Rev. Kemėšis and Mr. Ząldokas, editors of the Lithuanian 
Daily "Draugas" , the following resolutions were adopted: 

WHEREAS, the aggression and outrages of the auto-
eracy against the liberty of the people forced the United 
States to t a k e a r m s to defend the peoples' rights on land 
and sea; 

WHEREAS, the United States, being morally, physi-
cally, and materially one of the most powerful countries, is 
able of aecomplishing great things in this undertaking; 

\VHEREAS, during this war, small nations in Europe 
have suffered the most and some of the countries have 
been entirety devastated by ruthless militarism; 

YVTIEREAS, Litliuania on the Eastern battlefront has 
for three years served as a battlefield, having contributed 
also half a million of her sons for the Allied armies, taking 
thereby an active part in the war for Liberty and Justice; 

VVHEREAS, the much appreciated words of President 
.\Vilson in the recent note to Russia and also the proclaimed 
principle of nationalities by the Allies, assure restoration of 
politieal liberty to the smailei* nations; 

WHEREAS, the claim of the nations could be eonsi-
dered as just only when they are presented to the Peace 
Congress by the authorized representativfc of those nations; 

THEREFORE, BE IT RESOLVED, that We the Lith 
uaniaus of the State of Illinois, having migrated from our 
native land of Litliuania, to this land of libertv and evei 
pledging our loyalty to this, our adopted country, sineerel) 
believing in and living up to the principles of the United 
States of America, being nevertheless in sympathy with our 
brethren in Litliuania bearing the heavy voke of aatoeracy; 

1. We appeal to the Congress of the United States 
through the representatives or our State, that the Congress 
of the Cnited States in discussing peace terms, inelude tlu 
deniand for the restoration of the politieal independenee of 
Litliuania; 

2. That the government of the United States support 
liie rights of all nations participating or affected in this 
\var, be they large or small; 

3. Tnat these rights can only be satisfactorily supported 
7 eoiisid-riiig just claims when presented by the ?-epre-

sentatives of such nations; 
\Ve earnestly pray and implore^the representative of 

our statė in the Senate and House of Representatives of the 
United States Congress to bring to pass the above measures. 

BE IT FURTHER RESOLVED, that Dr. J* J . Bielskis, 
be, and lie liereby is empowered and instructed to present 
a copy of these resolutions to the representatives of 4he 
State of Illinois in the Senate aruU the House of Represen
tatives of the United States Congress at Washington, D. C. 

J . ZĄLDOKAS, 
President. 

V. R U T K A U S K A S , 
Secretary. 

mieji prezidento Wilsono 
žodžiai naujoje Rusijai no
toje, ta ippat talkininkų pa
skelbimas apie tau tų prin
cipus, užt ikr ina mažesnėms 
tautoms politiškos laisvės 
atgavimą; 

Kadangi ; tau tų reikalavi
mai gali but pilnai suprast i 
t ik tuomet, kuomet jos tai
kos kongrese bus reprezen
tuojamos autorizuotų savo 
atstovų: 

Tatai , tegu bus nutar ta , 
kad mes, Illinois valstijos 
lietuviai, atkeliavę iš savo 
įgimtos šalies Lietuvos į ši
tą laisvės žemę i r visuomet 
išreiškę savo išt ikimybę 
šiai par inkt inai šaliai, tik
rai pasit ikėdami Suv. Vals
tijų principams, būdami te-
čiau simpatijoje su savo 
broliais Lietuvoje, velkan
čiais sunkų/ autokrat i jos 
jungai v 

1. Mes atsiliepiame į S. 
Valstijų Kongresą tiesiog 
per 'savo valstijos atstovus, 
kad Suv. • Valstijų kongre
sas, diskusuodamas taikos 
sąlygas, pas ta ty tų reikala
vimą a tgaut i Lietuvos po
litišką neprigulmybę; ^j 

2 K a d Suv. Valisijų vy
riausybe užstotų už teises 
visų tautų, dalyvaujančių 
a r paliestų šioje karėje, a r 
jos butų didelės a r mažos; 

3. K a d tos teisės gali 
but užganėdinančiai išreik
štos t ik tokiais reikalą vi-
aiais, katiluos gali padubti 
tik tų tautų ats tovai : 

vertės 100 dol. Neminint apie 
kitus daiktus, taipgi brangios 
vertės, k. a. albos, kamžos, šv. 
Kalėdoms auką del parapijos 
įtaisė p. Kaz. Gruzdys dar 
juodą kapą vertės 60 dol. 
Be tų dalykų bažnyčią puošė 
daugybė uždegtų žvakių ir 
elektrikos lemputės, kurių yra 
apie 500 ties altoriais. Ta 
elektriką, tai auka taipgi žy
mesnių Roselando ir Kensin-
gtono lietuvių, auka didelė, 
nes jos įvedimas lėšavo apie 
700 dol. f 

Visa tai žmonių širdis šil
dė didesne meile prie Kūdikė
lio Jėzaus ir malda lengviau 
veržėsi prie Dievo^ Galybių,.. 

n. 
Visų šventų parapijos vakaras 

Gruodžio 30 d. Brolių Stru
milų svetainėj atsibuvo Visą 
Šv. par. vakaras. Didelė, erd
va su galerijomis svetainė bu
vo sausai — kimšti prisigru-
grudusi žmonių. Spėjama, kad 
svetainėj buvo apie. 1000 ypa
tų. Tai, vadinas, svietelio ne
mažai.... "Kam vakaras nepa
tiks, tam bus sugrąžinti pini
g a i " — taip buvo pagarsinta 
and didžįųjų plakatų. Bet nei 
vieno neatsirado, kuris butų 
pareikalavęs atgal pinigų už 
įžangą, nes vakaras visiems 
patiko. 

Pirmiausiai buvo lošimas 
"Gyvųjų Nabašninkų", tą 
veikale labai puikiai atliko 
Town of Lake vyčiai. Žmonės 
prisikvatojo iki ausų iš gra
žaus perstatymo. Didžiausią 
padėką, roselandiežiai siunčia 

4. Mes karš ta i prašome= draugams vyčiams — lošė-
ir maldaujame Suv. Valsti- J a m s , kurie pasišventė atlikti 
jų kongreso abiejų butų at
stovų pravest i viršpaminė-
tas priemones. 

I r ant galo' nutar iama, 
kad Dr. J . J . Bielskis vra 
šiuomi ingaliotas -sitii rezo
liucijų kopiją induoti Illi
nois valstijos ats tovams S. 
Valstijų kongrese, Wasii-
ingtone, D. C. 

Prezidentas 
Sekretorius'. 

ROSELAND, ILL. 

. - J T i 
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amerikonams. Amerikonai 
matys, kad mes esame ge 
rai susiorganizavę ir moka. 
me gerbti savas Įstaigas. 

Panašiu rezoliucijų atei-
tyje bus gaminama ir dau-
giau, prisi taikant prie mo
mento reikalų ir aplinky
bių. Tik svarbu, kad kuo-
didžiausias skaičius mušu 
kolonijų tokiu rezoliucijų 
nusiustų. 

" D r a u g a s , " kaipo orga
nas A. L. Tarybos, visuo
met paduos tekstus rezoliu lsijoje revoliucijos Ameri- kinti. 

O r b . Martin M. Madden, 

1-mas dis tr iktas , Illinois. 
Chicagos lietuvių gyven

tojų viesuotinam susirinki
me, kurs buvo sušauktas 
vardu "Lietuvių Tautos Fon
do sausio 1 d., 1918 m., po 
kalbų Dr. J . J . Bielskio, lie
tuvių atstovo Washingtpne, 
D. C , kun. Vaičuno, Šv. 
Jurgio parapijos klebono, 
kun. Kemėšio i r p. Žaldoko, 

koi uatkel iavo tiek tinginių, 
be doros jaunų vyruku, kad 
jiems būtinai prisiėjo ko-
kiuo nors būdu lengvai pel
nyt les duonos. I š tų niek
šų lietuvių išeivija susilau
kė aitrių cicilikų, visokios 
rųšics padaužų, plėšikų ir 
net galvažudžių. Pagaliaus 
štai tur ima nezaležninkus 
" k u n i g u s . " 

Kovoj ime prieš juos. Tik 
žinoma kultūrinėmis ir le-
galėmis priemonėmis. Nes 

padaras. Po pirmosios Ru-j gana jau svetimtaučius juo-

lietuvių dienraščio " D r a u 
g o " redaktorių, pravesta se
kanti rezoliucija: 

Kadangi autokrat i jos už
puolimas ir begėdiški dar
bai prieš žmonių laisvę pri
vertė Suvienytas Valsti jas 
imties ginklų ir ginti žmo
nių teises ant saužemio i r 
jūrėse ; 

Kadangi , Suv. Valstijos, 
būdamos moraliai, fiziškai 
ir materijaliai viena iš stip
riausių šalių, gali atl ikti di
delius darbus šitam žings-

Kadangi , šitos karės me
tu, mažosios tautos Europo
je labiausia nukentėjo fr 
kaikurios iš jų sunaikintos 
begailestingo militarizmo; 

Kadangi , Lietuva ryt i 
niam karės fronte per t re
jus metus buvo musių lau
ku, tairipat pavedė talkinin
ką armijoms pusę milijono 
savo sūnų, pasiimdama ant 
savęs veikiančią dalį karė
je už Laisvę i r Teisybę; 

Kadangi , /d idž ia i geibia- ! džio, importuota i? P r a n c i j c 

(Paskiausiųjų dienu atsitiki-
mai). 

I. 
Kalėdų pamaldos bažnyčioje. 

Visų Šventą parapijos baž
nyčioje pastarųjų Kalėdą pa
maldos atsibuvo labai iškil
mingai, neveizint į tai, kad 
jos prasidėjo paties saldžiau
sio miego laiku, nes 5 vai. ry
to, vienok buvo pilnutėlė baž
nyčia žmonių, nors bažnyčioje 
yra apie 1000 sėdynių. Per 
bernelių Mišias giedojo iškil
mingas Kalėdų giesmes Visų 
Šv. parap. choras, pritariant 
Kensingtono — Roselando lie
tuvių orkestrai. Tos giesmės 
galingos ir kiečiausią širdį, ro
dos, galėjo sujudinti... 

Kalėdų pamaldose klebonas 
vartojo geriausius, brangiau
sius bažnytinius rūbus ir in
dus, kurių vienus jam ypatiš-
kai, kitus parapijai paaukojo 
prakilnesnieji lietuviai. Trum
pa; paminėsiu kaip kuriuos 
daiktus: Arnotas ankjfc siutas 
kainuoja 150 dol. — klebonui 
ypatiška auka. Sidabrinis kie-
likas Storai auksu lietas im
portuotas iš Pranei jos — 125 
dol. — klebonui ypatiška au
ka. Kana, auka parapijai L. 
Vyčių tS kj). — 125 dol. Kup-
ka del Švenč. Sakramento, au
ka parapijai nuo p. K. G n e 

didelį ir gražų darbą del mū
sų parapijos naudos. Po lo
simo buvo p. Strasevičiaus, 
L. V. 13 kp. pirmininko, mo
nologas ir skambinimas bala
laika. Labai puikiai atliko. L. 
Vyčių 13 kp. turi labai darb
štų prezidentą, užtat jie įsten
gia gražiai darbuoties. Toles-
niai programą puošė dainos 
dviejų chorų: didžiųjų ir ma
žųjų iš Visų Šv. parapijos 
jaunimo. Mažesniųjų choras 
— tai V. Š. P. mokyklos mo
kiniai ir mokinės. Labai pui
kiai padainavo keletą daine
lių. Visų Šventų parapijos 
choras (didžiųjų) susideda iš 
gabiausių vaikinų ir merginų 
vietinės kolonijos. Nors nebu
vo chore kelių žymių balsų 
(mat keletas ypatų iš choro 
dalyvavo L. Vyčių apskričio 
choro koncerte, kuris tą* pa
čią dieną buvo Šv. Jurgio 
par. svet. ant Bridgėporto), 
vienok dainavimas gerai pa
vyko. Duetą sudainavo Visų 
Šventų mokyklos gabios moki
nės: p. Pečiukaičiutė ir Je 
rukaičiutė. Solo padainavo p. 
Pečiukaičiutė. Duetas ypač 
visiems patiko. Chorų vedėju 
buvo p. V. Niekus. —• Muzika 
buvo puikiausia. Net svetaine 
sienos drebėjo nuo; galingų 
balsų... 

III. 
Lauktuvės Naujų 1918 Metu. 

Dar pirmą sykį šioj para
pijoj buvo parengta tokia pra
moga, kokia atsibuvo Senų
jų Metų (1917) vakare Visų 
Šventų parapijos svetainėj. 
Svetainė buyo išpuošta gra
žiai. Stalai sustatyta ilgiausi 
ir apkloti baltomis staltiesė
mis. Prikrauta prinešta skanių 
varlgių ir gėr&iu. Tai, vadi
nas, lauktuvėms Naujų Me
tų parengta vakarienė, Jaunos 
dailios šeimininkės, vikrus 
šefmininkai tik neša. tik lak

sto svetainėje, kad atsakan
čiai priėmus savo draugus ar 
drauges parapijonus. Nors 
daugumas nežinojo kas čia 
bus, bet visgi svečių prisirinko 
į 200, užsimokėdami po 75c. 
nuo galvos. 

Reikia pastebėti, kad prieš 
vakarieaę bažnyčioj atsibuvo 
pamaldos del padekavojimo 
Dievui už pritirtas malones 
per 1917 m. i r išprašimui 
naujiĮ malonių 1918 metams. 

Vakarienės meta išpildyta* 
tapo puikus programas ir i p 
gas, taip, jog sunku viską ir 
išvardinti. Roselando — Ken
singtono Lietuvių Benas gra-
jino protarpiais gražiausius 
mušukos šmotelius. Lygiai 12 
vai. nakties sustojo svečiai -
draugai į eiles ir dūduodami 
tam tikras dūdeles, skambi
nant bažnyčios varpais, atliko 
linksmiausiai 4Grand March'. 
Po "Grand March" vėl visi 
susėdo už stalų užbaigti va
karienę. Po vakarienės buvo 
visokie lietuviški žaislai iki 
3 vai. ryto. Žaislų vedėju bu
vo p. J . Pivoriūnas. Visi link
smus išsiskirstė, užganėdinti 
nepaprasta pramoga. P-lės St. 
Kačinskaitė, Bobeliutė, Janu-
šauskiutė ir. Žiliūtė daugiau
siai darbavosi svečių draugą 
priėmime ir vakarienės gami
nime. Lietuviai biznieriai su-
aukojo daug gerų dalykų va
karienei, k. a.: kumpių, kilba^ 
sų, " p a p s o " ir kitko. Visų 
Šventų parapijos komiteto dar 
bščiausi nariai tvarkė ir 
užžiurėjo visus vakarienės rei
kalus. 

Garbė užtat mūsų veikė
jams ir tiems, kurie parėmė 
jų veikimą ant tautiškai-drau-
giškai-krikščioniškos dirvos. 

Parapijono vaikas. 

LEIDO I Š P L A U K T I 
GARLAIVIUI. , 

Pacifiko uostas, sauak) 2. 
—Nesenai čia a tp laukė gar
laivis " S h i l k a . " J o ingula 
pasisakė, kad laivas at
plaukęs iš Vladivostoko ir 
priklausąs bolševikams. Ka
dangi nieko a iškaus apie tC 
laivą, nebuvo žinoma, polici
ja, ka ip įgulą, ta ip laivą vi
sas laikas saugojo. 

Pasku i da r buT 'o p raneš
ta, kad tuo laivu Amerikos 
industr i ja l is tams a tgabenta 
pagelba — 100 tūks tančių 
dol. aukse, kur ia i s butų ga
lima indust r i ja l i s tus ginti, 
kurie šiandie suareš tuot i i r 
laukia teismo. 

Pagal iaus šalies vyr iausy
bės parėdymu anų dienų lei
sta tam laivui apleist i Ame
riką i r p laukt i į Vladivosto
ką. Be to laivo įgulai lei
sta išeiti an t sausžemio i r 
nusipi rkt i s au re ik iamų dai
ktų. 

Laivo ju r in inka i t a ta i pri
sipirko visokn) sau reika
lingiausių daiktų. Vietos 
pirkliai pr iėmė j ų moka
mus rublius, rokuodami už 
vieną rublį nedaugiau 10c!"" 

Vienas ju r in inkas nusi
pirko 20-porų moteriškų če-
verykų užmokėdamas po 
$10 porai . J i s sakosi Ses i jo 
je tuos čeverykus parduo
siąs i r gausiąs $30 porai. 

• _ 
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Surinkta per A. Prane
vičių ir Konst. Jakut į $14.-
60. Po $100 aukojo: Jurkai-
tienė, Karolis Lukoševičius, 
J. Petrackas, Ųstrackas A. 
Žvirblis, Mare Stalunavičie-
nė, Jonas Mažeika. 

Chicaga pirmos vietos už
leisti nenori. 

Je i Chieaga pasivarys ir 
toliau taip, kaip kad ligšiol 
varėsi, vieno bostoriiškio 
pasakymas, kad Chicaga 
uždus Bostoną su VVorees-
riu besivydama, gali neiš
sipildyti. Rolės persikeisti 
gali ir pastariem dviem 
miestam gerokai kulnis pa
smaginti gali prisieiti, kad 
Chieagą pralenkus. Tik žiū
rėkite, ką šv. Jurgio K. pa
rapija iškarto. 

L. D. S. 29 kuopa į Ka
lėdinį fondą sumetė $36.00. 
Kuopa iš kasos paklojo $10 
f)0, o šie nariai pridėjo: 
Kun." F . Kemėšis $4.50 
Simonas Mišeika 4.00 
Jonns Andrušiunas 2.25 
Kun H. Vaičiūnas 2.00 
Doni. Adomaičiutė L2f« 
Mav. Vainauskienė 1.2" 

Tretininkų Draugija pa
klojo |25.Q0, savo narių au
kų skelbti nenorėdama. 

A. L. R. K. Moterų Sę-
jungos 1 kuopos narės štai 
kokias aukas dėjo: 

Dvasiškas vadovas kun. 1. 
Albavičius $5.00 
Antanina Nausėdienė 2.00 
Apol. Juzenaitė - 2.00 

Po 1 dol.: . . M. Overlm-
gaitė, B. Lazdauskiene, A. 
(iilienė, Z. Mataitė, P. Pet-
ravieiutė, P. Jocaitė, O. 
Staškoniutė, P. Kasputienč, 
().' Staškonienė, F. Atko&u 
te, P. Ignataviėiutt", Ž. Iu 
iiatavičiutė. O. Mankuvie 
nė. M. Varkalienė, M. A-
domavičienė. P. Prokšaitė. 

Kaip su smulkesnėm ar. 
kom į krūvą sumušė, pasi-
Uarė $27.00, tad iš kasos pa 
klota $23.00. Tokiu būdu 
Mot. Są-gos 1-ma kuopa su
dėjo $50.00. 

Pasitaikė taip, kad perei
to gruodžio mėnesyj chica-
gieriai turėjo atsisveikinti 
su veikliu nariu, p. Jonu 
Kazanausku, pastarajam i 
kariuomenę išvažiuojant 
J a m Šv. Jurgio parapijom 
svetainėje surengė gražias 
išleistuves ir prie tos pro
gos Kalėdiniu fondan $10.(X) 
sumetė. 

Taigi iki šiam laikui 
vien Šv. Jurgio parap. Ka
lėdinių dovanų sudėjo $561.-
30. 

Juda ir kitos parapijos. 
Dievo Apveizdos parapi

ja ligšiol prisiuntė $84.00. 
š ta i kas tas aukas sudėjo: 

Liet, Vyčiu 4 kp. sudarė 
45.50 iš tokių aukų: 

Kun. M. Krušas $10.00 
Kun. J . Paškauskas 5.00 
J . Naujalis 5.00 
Ign. Čepanonis 5.00 
Liet. Vyčių 4 kp. iš iž

do - 5.00 
S. Šimulis 2.00 
P. 1 dol. — M. Benevičiu-

tė, M. Krupinskaitė, V. Jo-
delis, A. Strazdas, P. Var-
kalis, V. Stankevičius, A. 
BisHs, M. Lubiniutė, J . Bau 
kus, E. Benevičiutė, V. Pu-
zaras, J . Grisius. Kiti 
smulkesnėmis davė. 

Tautos Fondo 31 skv-
riaus nariai sudarė $6.50, 
aukojant po 1 dol. M. Blan-
kienė, J. Jovaiša, J . Sležis, 
Al. Vakkolis, Urš. Preiti-
kienė. Likusius $1.50 smul
kesnėmis sumesta. 

Apaštalystės dr-ja $7.00 
Blaivininkų 41 kp. 10.00 
Mot. Sąj. 3 kuopa 10.00 
Po 1 dol. — M. Balčiū

naitė, B. Pankauskienė„ P. 
Balčauskaitė, Zelauskiene 
ir Urš. Preitikienė. 

Tiek tuo tarpu iš Dievo 
Apveizdos parapijos. Reik 
čia pažymėti, kad Chicaga 
dar galutinio žodžio netarė, 
nors jau septintą šimtine 
krauti baigia. Dievo Ap
veizdos parapiją pasekti 
žada dar ir kitos Chicagos 
parapijos. Žinoma, ir ge
rai padarys. 

LEWISTON, LAWRENCE 
IR ATHOL TURĖJO 

PRAKALBAS. 

Lewiston, Me. 
šis miestelis mažas, lietu

viu jaim* nedaug, bet^gei'ų 
žmonių čia visvien yra. T. 
Fondo sekretorius čia atva
žiavo ir kalbėjo 2 d. gruo
džio. Sakė 3 prakalbas: a-
pie vyčius, darbininkus ir 
Lietuvos laisvę. 

Le\viston vyčių 2-ra kuo
pa jau prieš prakalbas pa
darė pradžią ir surinko $14. 
05. O prakalbose išgirdę a-
pie Lietu-vos Respublikos įs
teigimą, prakilnesni Lewis-
toniečiai nesigailėjo aukų. 
Pirmas dešimtinę ($10.00) 
paklojo p. Steponas Bugna-
vrčius, uolus Levvistono vei
kėjas. Jo dešimtinė pa
dėjo pamatą tolimesnėms 
aukoms. Štai lewistoniečių 
aukos: 

Step. Bugnavičius $10.00 
Sim. Ivaškevičius 10.00 
Zof. Rimaitė 6.00 
Petras Jasiunas 5.00 
S. Klerinskaitė 5.00 
Br. Ivaškevičiūtė 5.00 
Mare. Bernotaitė 5.00 
Vai. Vaičiulaitė 5.00 
Jonas Paušis 5.00 
EI. Rimaitė 2.00 
Kl. Jasas 1.50 
Po $100 aukojo šie: B. 

Matkaitė, K. Ramanauskas, 
A. Varaneckis, N. Mikštas, 
B. Jakutis, Pr . Milieška, N. 

Nikšta, A. Ausikaitis, P. 
Kauneckis, J . Kazlauskis 
K. Juškus, J . Šaltis, S. Vai
tkus, O. Kaulakaitė, K. Al 
bertaitė, M. Meškienė, T 
Damkiene, P . Vaičiulaitė E 
Ribokaitė, M. Daiiydaitė, A 
Ivaškevičius, K. Jasas, A. 
Žarauskas, A. Juška, V. Ja
sas, J . Sakalam llas, E. 'Sa-^ 
dulienė, M. Milerienė, K. 
Mainoris, J. Šepekaitė, Iz 
Petrikaitė, M. Ivaškevičie
nė. 

Viso labo su smulkiomis 
aukomis, susidarė $101.00. 

Naujas T. F . skyrius ir gi 
susitvėrė ir gavo 37 narius. 
Valdybon išrinkta: pirm. 
Marijona Daiiydaitė, 78 
Oak St., rast. Aleksandras 
Ivaškevičius, 23 Knox St., 
ir ižd. Teklė Domkienė, P . 
O. B. 197. Valdybon pa
teko darbštus ir Lietuvą 
mylintys nariai, tad tikima
si iš jos daug gražaus dar
bo. 
Lawrence, Mass., davė di

džiausią auką. 
LaNvrence'o lietuvių ko-

lionija nuo senų laikų tvir
kinama, dar* nespėjo visai 
ištvirkti. Nors čia ir su
sitelkė daug tamsių pajėgų, 
bet darbštus patrijotas kun. 
Pr. Virmauskis visomis spė
komis mokina žmones ir ro
do jiems gražų pavyzdį. 

£ u n . Pranas Virmauskis 
' visus sukirto! 

Daug yra turtingu žino
mu, kurie mažai tedavė sa-
vo Tėvynei, .mažai gelbėjo 
Lietuvai prie laisvės irties. 
Daug yra neturtingą, bet 
patrijotų, kurių sukudus ki
šenė ir krikščioniška širdis 
didžius darbus nuvargintai 
tautai atliko ir padarė gčdii 
suakmenėjusiai turtinges
niųjų širdžiai. 

Ek, gražios kalbos, kal
belės!... Ko jus vertos IK> 
gražių darbų L.. . 

Kada tautos uianmi - -
Lietuva — dega iVifep&no-
ja, ką gelbės bėgti aplink 
tuos namus ir visa gerkle 
šaukti, vieton, kad vande
nį į liepsnas pilti i . . 

Kun. Pr. Virmauskis ma
žai tekalba, o daug daro. 
Kada priėjo jo eilė padėti 
Lietuvai Kalėdinį dovaną, 
tai jis nieko nesakė, o už 
jį prabilo $50.00 Lietuvos 
neprigulmybei. Tai did
žiausia Kalėdinė dovana 
nuo jauno tautos kunigo, 
nesenai tepradėjusio Dievo 
aukurui tarnauti. Dar nie
kas ligšiol tokios didelės 
Kalėdų dovanos Lietuvai 
nesuteikė, kaip kun. Pranas 
Virmauskis, nors ir dauge
lis galėjo. 

Štai Lawrence'o lietuvi-
aukos, Tautos Fondo sekre
toriaus prakalbose 23 d. 
gruodžio surinktos: 
Kun. Pr. Virmauskis $50.00 
Ant. Petronis (skyriaus 

pirmininkas) 10.00 
Ignas Umpa 5.00 

Vladas Rusilas 5.00 
Jonas Bundulis 4.00 
Petras Jaskelevičius 2.00 
Jonas Jaura 2.00 
M, Grdftda 1.50 

Po $1.00 aukojo šie: J. 
Ramanauskas, O Šaparaus-
kaitė, O. Januškytė, M. Pa-
zeleckiutė, A. Gevišienė, O. 
Janulevičiutė, M. Švitriutė, 
K. Rupliutė, O. Snapauckie-
nė, J. Vineekas, M. Paliu-
šiutė, J. Ambrazevičius, P . 
Grina, L. Oebatutė, J . Žu-
kaitis, M. Miškinis, J. l a i 
butis, B. Paplauskas, Jeze-
kevičienė, Karsakienė, J. 
Kazlauskas, St. Paplauskas, 
Pr. Vah'aras, K. Atkušunas, 
S. Karlušas. K. Dėjis, J . 
Srenčunas, J, Zupkauskas, 
N. Jotka, J. Jereckas, T. 
Skueevičius ir V. Klima
šauskas. 

Viso labo suplaukė 
doleriai. 

(Pabaigus bus . 
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B1ENRAŠČO 

DRAUGO'9 

Kaina 

VISOSE SOV. 
VALSTIJOSE. 

ATSKRIDO ' 'ŽVIRBLIS." 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido naudas ' ' Žvirblis.' • 
Plukus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo. 

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centų. .Ateikite pasipirkti 
"Draugo" Administracijon. . 
Stocks Ir Bonds Perkam t tr Parduo 
darni vei'<lu» darbas. Andrew* A CO 
108 8o. La Salle wL. n**m« i«»» T 

m EE =•¥ 
LABAI GRAŽUS 

VAKA -

RENGIA 

kl 

• • 

: LIET. VYČIŲ 16 KUOPA : 

NEDĖLIOJ, SAUSIO-JANUARY 6, 1918 
S v. Jurgio Parapijos Svetainėj 

Prie 32-ro Place ir Auburn Avcnue 

VISI ATEIKITE 

- • • 
Į I Į ' " - ' - * . " * - * ^ •* —yn 

Temyk!! 
BEVO, mūsų naujas blaivus Kerimas ir di
delis pasisekimas. Visi greria jj — risi griria 
jo skoni, kuris neapsakomai gardus. 
Dabar, kuomet jis paliko labai papularis, 
mes randame kad nekurie "near bears" 
yra pilami j butelius ir meginiama daryti 
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat — 

i Žiurek! . 

» 

ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytu: 
paskui — 

ŽIŪRĖKITE KAD BtTTU ANTSPAUDĄ 
— o ant viršaus kad butų LAPE — ir 
BEVO ženkliukas. 

Klausyk! 
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas į butelius, kiūrėk kad gautum BEVO 
skoni — BEVO grynuma — reikalaukite 
tikro ne imitacijos. 
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, ka-
fiterijose, restauranose, grosernese, krau
tuvėse, vaistinyčiose, trukiuose, garlaivuo-
se, kareivių namuose ir kitose viostose kur 
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų gro-
serninkas Jums pristatys vieną skrynia. 
BEVO yra parduodamas buteliuose tiktai 
—ir sutaisomas \>er 

T ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

BEVO—blaivus gėrimas per Tisas metus. 

•• 

Sekančios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne. 
Visiems savo prieteliams patari ame skaityti ir platin

ti mūsų išleistas knygas, 
Užsisakant knygas visad reikia pn žymėti knygos nu-

Elnierį ir vardą. Pinigus reikia siusti iškalno išperkant 
'money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siusti krasos Ženkleliais. 

« 

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon-
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augŠtesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina 25 

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd 3f» 

No. 1133. A. B. C. Pradžiamoksl is . Sutaisė J . Dami-
A Jonaitis, drobės a p d a r 2.r 

j No. 1134. Skai tymo Pradžiamoksl is , sutaisė J . Da-
' mijonaitis,* dalis 11 3f 

No: 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, 2*1 

į No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. 

M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, m . 1915, pusi. 28.. . . 1 " 

^|No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę \ 2C 

No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, r 
11 kieto poperos apdarais 2T 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd 3f. 

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų • 
lietuvių kalboje. Cia r«^i daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grisio
je privalo rastis šį knyga. 4AS pusi. popero a>L...7~ 
'Urutais drobės apdarais ' «. . . $1.2<! 

Užsisakydami virš minėtas knygas ar kl.au>-.Inini in 
formacijų adresuokite: 
No. 38. Brai&ieHai Tni Ubai įdomios >- • ' ••'.• •>. 

Kalbą lengvi Paraše fekruzdė. Chicfs.v . ' * , . :' 
No. 82. Euckleberry Finnas....Mielam lukv pia.'.-jtįi.. 

mui patartina šia ^pyadią, kalba lengvi ir kny-os 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 17 

No. 197. Oliveris Tvvistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų paršais anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaka, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolio; ncapsivilsi gaves šin kr,ygą. 
Vertė Joną a Ivmitas, 520 pusi .$L0U 

įJNo. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas 

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis M 
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ...Ii") 
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gyvenimo v L* 
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai U 
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

"H Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mn/iems ir 
suaugusiems, 11^. pu&i 

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys, K 

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas, Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu-
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barr£, Pa., 1911, 
pusi. 12 L 10 

No. 843. Tiesos žodis SocijaHstams. Parašė Kunigas*. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "ci-
cilistai'\ Su paveikslais. K 

• • 
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DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St, Chicago 1IL 

±r--—r—: 

Veikiai bus atspauzdintas gražus sieninis Tai bus dienraščio "Draugo" skaitytojams dovana 

1918 metams 
/ 

/ Kalendoriuje be kitįo bus pažymėtos šventes: katalikiš
kos, tautiškos ir amerikoniškos. , 

Kalendorius dovanoms bus M a m a s ir -naujiems : i > w 0 M 

• g M » p ,»H>i>. iĄui.'i>,'iH.'Į*fr^J l ' . l£lii. .' '•' '¥ fc^' r-% y r ii Į - i ^ r ^ f , 

http://kl.au%3e-


f i D R A U G A S n Penktadienis, sausio 4, 1918 

s 
. . . , • • • • » 

i CHIOACiOJE 
Penktadienis, sausio 4 d., šv. Euginija. 
Šeštadienis, sausio 5 d. 8v. Telesforas, pop. 

* , Ataušo ji mūsų širdužėj !..• 
J j Butų begalo pageidauja-
j j ma, kad minėtas choras kan

tatą "Broliai ' ' bent kelis 
sykius. Chicagoje atkartoti}. 

DIEVO APVEIZDOS PARA ] L. VYČIŲ APSKRIČIO KON 
PIJA. 

Šv. Agnietė scenoje. 
Parapijos mokyklos vaiki

niai 30 d. gruodžio nedėlditii 
padarė labai malomj siurpriz 
parapijonims: Suvaidino pui 
kiai rimtą veikalą, kuri ir si 
augusiems artistams uetai 
lengva butų gražiai atlikt* 
"Šv . Agnietė*' — tiesiog už 
žavėjo skaitlingai susirinkv 
sią publiką, kurios buvo piln 
netik suolai svetainės, bet i 
pasieniai. 

Didžiausį pasisekimą turi 
jo Anastazija Freitikaitė Si 
Agnietės rolėje. Pasižymėj 
taip-pat savo gabumais i 
Marijona Skyriutė. Bet i 
kiti artistai gerai vaidino. 

Be vaidinimo buvo dar i 
deklemacijų, ir dainų su mai 
šavimais, driliais ir tt. 

Šv. Kazimiero seserys vis 
programo sustatyme, vaidir 
giijų ir deklematorių išlavin 
me parodė daug gražaus skc 
nio ir daug taip-pat širdies ir 
dėjo. Tad ir parapi.jonys nor 
ir pirma seseris — mokyt: 
jas mylėjo, bo\ po to grąžai: 
vakaro jų pagarba link sėsi 
rų dar žymiau pakilo. 

(Ii Federacijos komitetą 
irgi buvo veiklus. Laike yaki 
r o išplatino daug gerų naudi] 
gų knyoų. 

Parapija (nes jos naudf 
buvo vakaras rengtas) turėj 
gryno pelno $74.(H). Daugia 
mums tokių prakilnių vak? 
rų. Parapijona: 

CERTAS. 
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ERNEST VVEINER 
E5E « - ^ g - » affl 

S 1800 W . 47 th 
J u k nevisi girdėjo. Ant galo, = 

DRY GOODS | 
K a m p a s VVood G a t v e s | 

netik negirdėjusieji, bet ir 
girdėjusieji kad ir antrą syk 
norėtume išgirsti. Nes tokią 
dainą, ir taip gražiai dainuo
jamą, kad ir kuotankiausiai 
galėtume kĮausyti. Tad vyčiai 
nepasigailėkite, neužvydėkite 
žmonėms duoti dvasios peno! 

CICERO, ILL. 

Neapsieina be kataliku. 
Gruodžio 30 d. 1917 m., Dr 

stė Saldžiausios Širdies Vieš 
paties Jėzaus turėjo puiki 
balių, kuris nusisekė nepra- Uausvtoj 
ėiausiai. Tik atėję keli iš ! suoti. »i« 
tvirkėliai laisvamaniai i' 
socijalistų garbintojai nore j ; 
bnti to vakaro "bosa i s " , bet 
minėtos dr-jos Kol&itetas ne 
leido jiems "bosau t i " . Ta 
jie pradėjo trukšmą kelti — 
o juk laisvamaniai " v i s k ė s " 
prisilakę tuomi tik ir užsiima 
Butų geriau tokių daugiau ne 
Įsileisti į ramius vakarus. A? 
patarčiau Cicero laisvam? 
niams — jei jie nori sau šie! 
tiek pagarbos, į katalikų pr 
rengtus vakarus nesilankyki 
ti. J uk katalikai jūsų ir IK 
kviečią — o jei atsilankote 
tai bent pasielgkite kaij 
žmonės. Juk žinote, kataliką 
į laisvamaniškus vakarus ne 
si lanko ir jokio trukšmo ne 
daro. Tai ko-gi laisvamania 
čypdami spraudžiasi į katal1' 
kų vakarus ir savo apgarsini 
mus katalikams dalinė ja. 

Mnsų katalikiškos dr-sto 
turėtų neįsileisti tokių pailg 
veidžhj į savo vakarus, ka' 
jie dalinėti) ten savo apgarsi 
nimus. Tuomet butų ir ram. 
ir gražu katalikų parengtuos 
vakaruose. 

Margas Balandėlis. 

PRANEŠIMAS NORTli SD>E LIK 
TUVIAMS. 

Pranešu visiems dienraščio "Drau 
go" skaitytojams, kad virš minėt, 
laikrašti galite pas manę gauti. Ku 
rie nori užsirašyti, te praneša mai 
atvirute. Pas mane galite gauti kaii 
dienini mip savaitinį "Draugą". 

Tai p g; pranešu tiems, kurie *skai 
tote, juigu kurio negautumėte, ta 
praneškite man greitai, o aš visk. 
pataisysiu. 

A. NAUSĖDAS, 
1658 Wabansia ave., Chicago, UI. 

irikta. Liaudies dainelė, 
'Mažas mūsų brolužėlis," 
:lausytojų mintis perkėlė į 
žjuri, j tėviškės samanotą 
dkūžę... Kita dainužė, nenia-
ian jausli, pilna lietuvišku-
10, " K a d dievuliai duotų", 
sė laike toliau užžavėtą jau 
jblika. Nei iš šio nei iš to— 

*,eina ant scenos stygini1 

vartotas, kuris išpildė Tscha 
;ovskio "Aadau le Cantabile". 
'ia jau klausytojai nebeišsi-
ukė. Jei pradžioje galutinai 
ebuvo sužavėti, tai dabai 
LOS visiškai sužavėjo. Švel 
IJS, liūdni stygų garsai, i' 
alzamu, tepė nuvargusii 
inonelių sielas. Tris syk pri 
ersta juos atkartoti . ' k A r a s ' 
kvartetas) , išpildytas pp. O 
'ocienės, A. Pestininkaitės, J 
Kudirkos ir A. Šlapelio, gera 
'ėjo. Liūdnas, bet gražia 
oncerto dalis pertraukė gį 
a, linksma dainelė, (įšokis 
Ai tu seni senutė l i" i 
Pjauti l inksma." Pirm 
oncerto dalį kun. X. Paką' 
;s užbaigė gražia prakalba. 

Paskutinė prograYno dali 
įvo puikiausi. Milžiniška 

!ioras išpildė divlžiausį, pr? 
ilniausį Sučiauško veikai 
'Brol ia i" . Na, <v*ia tai jai 
eikia pasakyti, kad cliicagi* 
iai lietuviai pirmu sykiu gn 
įėjo taip šiauniai sudainuot 
eikalą, kuris begalo sunku 
lausytojai buvo užgipnoi' 

rpuliai tekėjo pe 
urna.. Po koncertui tik ir gir 
1" josi žmonių kalbos: ' ' k až r 
ode i tą diena girdžiant, dar 
i tai šalta, tai karš ta ' 

\ džiu sakant, visas koncerti 
sėjo kuopuikiausiai. 

Vienu i daiktas malonu pas 
'cebėti, kad šis koncertas bl 
:o ^vvai lietuviškas. Užtai i 
pasisekimą didelį turėjo. Li; 
i oi lietuvių eborai griebdav/* 
i už dainų visai jiems svet : 

noje dvasioj0 . Kaip patiem 
'ainininkams, tarp ir klai 
ytojams viskas būdavo sv( 
ima, nesuprantama. Taip i 
geidavo koncertai negyvi, b 
Ivasios. Išėjęs iš salės nežinc 
lavai ar buvai pas savus a 
>vetimtautiškame ' ' Sbow' ' 
3arbė užtai ponui A. Poch 
r visam apskričio choru" 
:ad pradėjo kelti savo tauto 
rieną, dailę, muziką, ka< 
>radėjo jieškoti raktų, s-
uriais atrakins neišsemiam 
krynią lietuviški], begale gra 
ių, šulinių meliodijų. Nebf 
eikės spiginti klausytojų au 
ų svetima meliodija, net
urime savo originale, Til 
eikia ją kelt! Tad valio, vy 

Hai, kad jau jųs tą supratote 
ir pasiryžote tą didelę spra
gą užkimšti! 

Dainuoki, jaunime, dainuo
ki garsiau, 

Dainuoki tik savo dainužę! 
Atnaujinki dvasią senovės, 

nes jau 

Ei, Vyčiai, gyvenam tautai 
r Bažnyčiai Šiuo galingu 
"mnu pradėjo savo puikų 

:oneertą L. Vyčių choras 30. 
L grudžio, Šv. Jurgio par. sa- j į u ž u o j a i l t os tada nuo visuo 
:<je. Pati pradžia, vyčių h i m - L ^ d i d e s l l ės susilauksite! 
įas, .jau liudijo, kad visos j N e k a n t r i a į i a u k s įm e a n t r o 

•;iesmės, dainos bus sudamuo- J k o n c e r t o . Vaidelotas. 
os galingai, gražiai. Ir neap 

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖ
LIS CICERO. 

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
parengė labai gražų šeimyniš
ką vakarėlį Neujų Metų lau
kiant. 

Sulošta komedija "Kas 
Bailys ". Jurgio Navicko ro
lę lošė Stasys Daunoras, Al
donos Stambriutes, — Šlegai-
tė, Šnibžduko vagio—p. Bra 
zauskas. Lošėjai atliko savo 
roles gerai, bet ypačiai atsižy
mėjo lošimu Stasys Daunoras, 
kuris labai puikiai nudav ' 
bailų. Po skaniai vakarie-
nei jaunimas suėjo į kitą sve
tainę, kuopos pirmininkai 
perstatė kleboną kun. ' A. 
Sšerskį, kuris savo trumpoj ' 
prakalboje išreiškė daug lin 
'vėjinių vyčiams. Po jo kalbė 
:o klier. P. Vaitukaitis. Jau
timas žaidė *iki vėlumai. 

Labai pageidaujama, kai1 

:aunimas daugiau tokių va 
:arų surengtų. 

Viešnia. 

Mes Duodame Dubeitavus Štampus Ketverge ir Subatoje 
= ' . ' . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke- | 
1 tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. = 

I Plunksnos 

i Svaras 49c. 

Plunksnos 1 

49c. Svaras 1 
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SĄJUNGIEČIŲ DOMAI. 
A. L. R. K. Moterų Sąjun 

os apskričio susirinkimas a? 
ibus nedėlioj, 20 sausio 191>-
i., Dievo Apveizdos parap 
alėje, 18-tos ir Union gat 
ių, 2 vai. po pietų. 

Visos kuopos Moterų Są 
ingos, malonėkite išrinkt' 
Ai gates ir prisiųsti į šį susi 

:! 1::: ą, nes daug svarbių da 
yra apsvarstymui. 

Apskričio rast. 

I , K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 
Pirm., Kun. J . Ambota's 

] Capital Ave., Ilarttord 
onn. 
Pirm. pagelb. J . Grebliu 
is, 425 Pacą St., Baltinio 

e, Md. 
Raštininkas, Kun. F. Ke 

lėšis, 3230 Auburn Ave. 
1bicago, UI. 

Iždininkas, Kun. V. Ma 
ulaitis, Secred Heart Rei-
ory. P . O. Silver Creek 
\Tcw Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo 
atė, 723 Saratoga S i , Bal 

iraore, Md. , M. Tumasoniv 
:20 First Ave., Horaested 
Pa. 

, — ~ — — ^ — ^ ^ — — — ^ — — — — 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

Pirmininkas, kun. F. Ke 
lėšis,. 3230 Auburn Ave., Cbi 

•ago, UI. 
Pirm. pagelb. kun. J. J 

rtaulakis, 324 Wharton St. 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Šimutis 
2̂30 Auburn Ave., Chicago 

m. 
Iždininkas, kun. S. J. Če 

panonis, 318 So. Fourth St. 
t 

Homestead, Pa. 
Iždjo globėjas, kun. J. Jak 

štys, 42i Cleveland Ave., Ha 
rrison, N. J. 

:iX&*jm*Jti;:.& 
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PETRAS SINUSAS 
REGISTRUOTAS 

' APTIEKORIUS 
10646 So. M1CHIOAN AVENUE 

ROSEI.AND, CHICAGO, ILL. 

Pranešu gerbiamai visuomenei, kad aš Sausio 6 d. atidarau 

_ LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
Roselande, kur užlaikysiu visokias žoles ir .šaknis ir visus kitus da
lykus gaunamus aptiekose. Receptus sutaisau su didžiausia atyda. 
Patarnausiu pigiau ir geriau negu kiti. 

1 
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Teatras! Balius! 
LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA 

s-=^—-y RENOIA ^=ZS==^ 

PUIKŲ VAKARĖLI 
Su p a m a r g i n i m a i s 

Nedėlioj, Sausio-Jan. 6, 1918 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Ant Bridgeporto 
Bus lošta komedija, "Ant Naujo Slenksčio Gyvenimo1*, bus 

dar monologas sugyvais paveikslais. 

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 5 0 , 3 5 ir 25c. Vienam 
Svetaine atsidarys 6 vai. vak. Taigi 

kviečiame visus kuoskaitlingiausia ateiti. 
16 kp. L. Vyčiai. 

1 

Su pagarba, PETKAS SIM SAS. 

1 
I 
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PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau savo vyro Pranoiškaiu; 

Jerornino, jis turi geltonus plaukui 
ir prišakyjo neturėjo 3 dantį . IT 
metų atgalios gyveno Argentinoj ir 
iš tenais prisiuntė man laišką. Pas- | 
kutiniais laikais gyveno Pittsburgr 
Pa., kur man pranešė, kad jis mirė. 
Jis paeina iš Kauno gub., Lukes pa
rap., Kirkiuku sodos. Kas man pra
neš ar jis gyvas ar miros, gaus do
vaną. 

MRS. ZOFIJA JEROMTTVIENfi, 
4731 Throop St., Chicago, 111. 
(2-3-4-5-7). 

laepos 26 d. 1917 m., mano žmo
na Elena Pivoriūnienė apleido mane, 
nalikdama man du vaikučiu 9 ir 
4 metų. Ji yra iŠ namų Geniutė. Gal 
kas žinote apio ją ar ji pati teatsl-
šaukia, o aš ja noriai priimsiu pas 
savę, kadangi vaikeliai verkia dieną 
ir nakti klausdami: Kur yra ma
myte. 

Atsišaukite: 
LEONAS PIVARTUNAS, 

10500 Edbrooke Ave., Roseland, 111. 
(28-28-31-2-3-4) 

Paieškau savo sesers Agnie.škos 
Tasiuniukės iš s-odfJaus Mielumų, pa-
•ap. Ramygalos, pav. Panevėžii). 
Kauno gub. Gal kas žlnio apie ją 
ar ji pati lai atsišaukia šiuo antrašu: 

JONAS JASIPNAS, 
2251 W. 23 PI., Chicago, 111. 

(3—7). 
1 

Pajieškau saVo tikros duktė;; O-
nos Yančailiukės. Motina prasi-
•ialindama iš (Mevoland. O. 10 metų 
Ugal pasiėmė su savim mano my
limiausią ir gražiausią mergaitę, I 
metų amžiaus. Nuo to sykio a i jos 
nemačiau. Mergaitės plaukai švie
sus, akįs mėlynos, Ji dabar yra 
21 metų amžiaus. Jos motina yra 
vidutinio ūgio, plaukai tara šiai gel
toni, akjx mažrikės; 45 metų senu
mo. Kalba išlėto lietuviškai, len
kiškai, rusiškai ir angliškai, 24 me
tai Amerikoj. Gyveno Olcvelande," 
Ohio ir Nevv Yorko valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starapo-
lės ujezdo, G.t.r' uvos ffnmo ir pa
rapijos, Padlėšių kaimo. Po tėvais 
Magdė Keturakaitė. Ji pasiduoda 
pavarde Maggie \Vait. Mažam ir 
dukterį paduoda po ta pravarde. 
Prašau, jeigu kas apie jas žino, ra
šyti man, o gaus gražią padėkavo-
ne per laišką. 

\Villiam Yančaitis, 
164 Cardoni Ave., Detioit, Mlch. 

I AR ESI GIRDĖJĘS? 
t 

THE HIBERN1AN BANK 
U Ž D Ė T A S I867 

Seniausias Taupinimo 
Bankas Chicagoje. 

Pagal mūsų seno papročio visi 
taupymui sudėti pinigai, padėti 
12 sausio arba pirma kokioje 
nors dienoje, skaitysis kaipo bu
tų padėti sausio 1 d. ir už juos 
nuošimti mokėsime nuo tos die
nos. 

ftis bankas duoda parahkumą savo kostumeniams pa
tarnaudamas. Subatos vakarais nuo 6 iki 8 vai. palengvi
nimui tiems, katrie negali ateiti dieną. 

Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas. 
RANKOS VALANDOS 

Taupymo skyrius — ld ryte iki 3 vai. po pietę. Subatoms — 9 ryto 
iki 12 vai. po piet ir 6 iki 8 vai. vakare. 

šios bankos turtas yra nuosavybe šerminkų Continental ir 
• Commereial National Bank Chicagoje. 

t i • > • . t . \ , %m 

Kad /.mogus gali pasigražinti sau f 
veidą ir |gyti ilgus plaukus. Prislusk | 
štampą ir gausi visas informacijas. 
DISTRIBPTOR for \YI1 JIHRT CO. Į 
42 Vine Street, Montcllo, Mass. I 
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REIKALINGOS 
Gvn} katalikiškų šeimynų dukte

rį**, kurios norėtu pastoti seserims 
Saldžiausios širtlies Jėzaus, kurių 
darbas dirbti išganymui dūšių. Ku
rios turėtų tok| pašaukimą malo
nės atsišaukti šiuo antrašu: 

Karmelitu Seserfs 
Ogden and GrasselH Avės., 

EAST CHICAGO, IND. 

Dr. A. R. Blumenthal 0 . D . . 
Akiu Specialistą* 
Patarimus Dykai 

Offieo Adynos nuo 9 iŠ ryto iki 9 
vai. vakarė Nedelioms 9 iki 1&. 

4B49 So. Ashland Ave. Kamp, 47 8t. 
Telefonas Yards 4317. 

Telefonan: McKINLEY C7G4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 35-tos gatvės. 
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fl No. 1437. Karoliai fvairlų «pa»-
l'l VŲ. Reikulaunant |>afiiiiiėkiU> ko-
• kios spalvos [>agiM<iaujate. Len-
£ dilgelis ir kryželis storai auk-
3 suoti kaina su prisiuntimų 75c 
«' No. 1438. Balto Akmenėlio ka-
K roliai. Storai auksuotas lenciu-
% gelis ir kryželis. Gvarantuotl 
*\ ant 5 metų. Kaina su prlsiuA-
• t imu. tik $1.25 

g 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 

^ karolių, kurie 
yra pargabenti 
i s Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-;.,; maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

M 

^ 

Parduodu automobilių — limosi 
ne, Mitchel 1912 m. vartotas. Par- \ 
sjduoda pigiai, nes savininkus turi 
Iškeliauti kariuomenėn. Atsišau
kite, katrie norėtumėte pamatyti ar 
pirkti, po šiuo adreu:*4632 So. Mar-
shfield ave. (saliuno). 

Jos Bcnaitis, 
4632 So. Marshfield ave. 

Puikus kambarys su štimu šiluma 
ir elektros šviesa. Vienam vyrui ar 
dviem. Inėjimas parankus. Atsišauki
te: 

J. J. ELIAS BUILDING. 
4600 S. Wood St., Ant 3 lubų. 
(3—4—5). 

DR. P. .ŽILVITIS 
L I E T U V I S G Y D Y T O J A S 

I B CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
320 3 S O , H A L S T E D S T R E E T H 

Tel. Drovcr 7179 

OFISAS: fc 
2350 So. Leavitt St. 

VAL.: 4—8 vakare, nedėilo-
mis 10—12 ryte. % 

2 Tel. Canal 4046, Chieago, 111. g 

No. 1439. Galima gauti Įvairiu 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai kie
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Su pri
siuntimų J $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus 
M galite sit.iNti išpei-k:uit Money Order, registruotame laiške, arba 
M vieuceutiniais krasos žeiddcliais. Adresuokite: 'i ^ r • 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W . 4 6 t h 5 t r c e t Chicago, IH, 

Mr. EDWARD SAGER 
Advokatas , 

Patarnauja išpildyme registran-
tams aplikacijų (questionaires). 

4501 So. Ashlaiid Avenue * 
antras augštas iš fronto. 

Valandos: nuo 7 iki 10 vai. vakare. 

K«Mb*ctoa,3S2f 

D r . E. G, K L I M A S 
UETUVIS OYDYTOJAS ** 

I I 
2700 E. AM St. PhilitUpMi, Pi. | 

Čia p Jusi; Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimeriij, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros mari
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų • mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš 
bile madų knygos. I 

MASTER DESIGNTVG SCHOOL 
J. F . Kasnleka, Perdėtinis 

118 N. La Sali e gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 

H --.c Blend vežimų par-
da.- jai ir daug krautuvių 
parduoda tą. pačių kavą 
po 30c. 

19c albv 

SVIESTAS 

51c 
'Jeriea^lofc i * f i t 
noe sreret-
ni», neari-
Hiir Jtw «•• 

t<autl 

R i tuč ių Sviestas 
Labii greras po 

30c 
i 

COCOA 

:r- 14C 
Pilkis Stilifis 
Sviestas 43c 

i ; WEST aiDi 
Lo'li Mt>w»ak«se av. 
luiA Milwaukee av; 
1054 M.iiwaue«se ar . 
1610 W Uadi«uo it, 
1130 w lladia&n at. 

-i«44 V* CbteaaeaT. 
1886 Blue laland ar. 
2612 W. Harth a». 
1217 S. Ha ruxi tat. 
h&i S. UalBted at. 
1818 W. 12tb i t . 

siodw. osd t*. 
SOUTH SIDE 

80S& Went^orth av 
ttTTS. Haletad it. 
4729 8. aabland mr. 

OKTUBUM 
401 W. DlrliiOD at. 
720 w. fiorth av' 
2640 Uncoln av. 
8244 Lincoln a», 
U18 N. Clark 81. 

;myst^^m^**mi*mBtr: 

SKAITYKIT IR PLATINKIT "DRAUGĄ" 
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