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Gelbėkime badaujančią 

Lietuvą! 

Dėkime aukas Tautas 
Fondan! 
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PREZ VVILSONAS PASTATE 
TAIKOS SĄLYGOSE PAŽYMĖ

TA 14 REIKALAVIMU 
Kitaip kare ir toliaus be jokios 

True translation filed with the post- True translation filed with the post-
master at Chięasro, 111., on Jaųuary master at Chicago, 111., xJfi January 
9, 191?;. ias reąuired by the aet of Į 9, 1918, as required by the act of 
October 6, 1917. 

TAIKOS DERYBOS SU 
RUSAIS PAGIMDYS 

KRIZĮ VOKIETIJOJE. 

Nežinią kaip iš to išsisuks 
kaizeris. 

atodairos 
^ 

True translation filed wlth the post- j } 2 . A p d r a u d i m a s T l i r k i -
master at Chicago, 111., on January * 
9. 1918, as reąuired by the act of JOS, k a i p O O t t o m a n ų į m p e -

rijos dalies, su kitomis ten 
PREZ. WILSONAS P A 

SKELBH3 TAIKOS 
SĄLYGAS. 

Visoms tautoms reikalauja 
politiškos laisves. 

Washington, sausio 9. — 
Prezidentas TVilsonas va
kar kalbėjo kongrese. J is 
pranešė kongresui "jos ša-j 

gvvenaneiomis tautomis, 
duodant joms autonomija. 
Dardaneliai turi but atida
ryti visoms tautoms. 

13. Įkūrimas neprigulmin-
gos Lenkijos, imant krūvon 
visas teritorijas, kur gyve-

October 6, 1917. 

VAKARŲ FRONTE AR 
MOTOS BAUBIA. * 

Spėjama, vokiečiai ruošiasi 
ofensyvon. 

Amsterdam, sausio 9. — 
Vokietijai prieš akis stovi, 
naujas naminis politiškas 
krizis, kuris nežinia kaip 
gali pasibaigti. Nesutikimai 
pakilo tarp politiškos vy
riausybės ir augščiausios 
armijų komendantūros. Abi 
pusi prisieis taikinti ne 
kam kitam, kaip tik kaize
riui. Toks sutaikymas rei
kalauja nepaprastų pastan
gų-

Apie tą grūmojantį Vo-na lenkai, su liuosu išėjimu 
į jūres ir politiška ir ekono- j kietijai krizį gauta žinia 

Smarkus artilerijos susi
rėmimas seka vakarų fron
te. Ypres fronte jau kelin
ta diena vokiečiai smarkiai 
šaudo armotomis. Spėjama, 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
9, 1918, as reąulred by the act of 
October 6, 1917. * 

PAIMTA 114,000 NELAIS-
VIŲ 1917 M. 

m 

Londonas, sausio 9.—Bri
tanijos kares ofisas paskel
bė, kiek anglai 1917 metais 
yra paėmę nelaisvėn vokie
čių ir turkų. 

Visuose kares frontuose 
per metus paimta 114,544 
nelaisviai ir 78^. armo^j. 
P ra ras ta tuo pačiu laiku kad jie tenai ieško progos 

užpulti priešininką ir paim- 28,379 nelaisviai ir 166 at 

mine neprigulmybe, kas tu
ri but tarptautinio susirin-

lies taikos sąlygas. Tai yra k i m o g r u n t u o j a m a , 
kaipir pritarimas andai An- u G v a r a n t u o t a p a l i t i š 

ka neprigulmybe ir terito
rijų nepaliečiamybė vi-

glijos premjero paskelb
toms sąlygoms. 

Prezidentas šituo savo s o m s U u k a i m a 

pranešimu pastato gaJutuia ž m didelėms. 
pasaulio taikiu programą 
Štai kokios taikos sąlygos: Del tokių dėsnių ir su-

1. Taikos dervbose sutar- t a ™ u ' P a s a k e Prezidentas 
tis be jokiu privatiniu tarp- ^ba igo je mes norime ka-
tautiniu nėsusipratinm. i *«į. f kariausimo kol ta-

o * v T 4.--1 • ^-nr. sai tikslas bus atsiektas. Si-
2. Absoliutiška jurese . . 

., i.- i • i. i 4. • tai skelbiame tik todėl, kad 
lmosvbe kaip taikos, taip • . z . ' 
, .- . į . . •. mes stovime uz teisvbę ir 
kares metu, išėmus tai, jei k , J v 

, . v , L ! nastovia taika. jūrės butų uždarytos 
tautiniu nusprendimu. 

Tokia programa, jis pa 
3. Prašalinimns Visokiai l sakė, panaikins karių pro

vokaciją. ekonominių užtvarų ir įstei
gimas prekybos stovio ly
gybės visoms taikoj daly
vaujančioms tautoms. 

4. Gvarantavimas suma
žinti tautų ginklavimąsi li
gi paskutinio laipsnio, pa-
siganėdinant tik namine 
apsauga. 

5. Bešalis visų kolionijų 
reikalavimų priteisimas, 
paremtas principu, kad m § 

" Moralė iš to visa išvada 
tokia, kad karėms reikia 
padaryti galas ir apdrausti 
žmonijai laisvę, pasakė 

Haagoj, anot apturėtų čia 
depešų. 

Praeitą sekmadienį per 
dieną kaizeris konferavo su 
generalio štabo nariais ir su 
karės ministeriu. 

Be to kaizeris turėjo ilgą 
konferenciją su naujai pa
skirtu fieldmaršalu -von 
Wyrsch, kurs pasižymėjo 
rytų fronte. 

Buvo pasklydęs gandas, 
kad rezignuojąs gen. von 
Ludendorff, tasai Vokieti
jos armijų stipriausia gal
va. Bet tasai gandas už
gintas. 

Nesutikimai Vokietijoje 
pakilo del taikos "sąlygų, 
kurias Vokietijos atstovai 
pasiūlė Rusijai. 

Militaristai stovi už anek-
sijas, gi kiti priešinasi 

t i svarbias kalvas pietryti
nėj Flandrijoj. 

Seka smarkus apsišaudvv-
mas ir išilgai upės Piave, 
Italijos fronte. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on January 
9, 1918, as reąuircd by the act of 
October «. 1917. 

REZIGNAVO AUSTRA
LIJOS KABINETAS. 

Londonas, sausio 9.—Au
stralijos kabinetas su prem
jeru William Morris Hu
ghes rezignarvo, anot Reu-
terio depesos iš Melburne . 

Naują ministeriu kabine
tą sudaryti pavesta Tudor'-
ui, darbo lyderiui. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January i 
9, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

TARNOWSKIS TAIKOS 
DERYBOSE. 

motos. 
Šito smulkmenos vra to-

w 

kios: 
Vakarų frontas: Paimta 

72,131 nelaisvių ir 531 ar-
mota; pralošta—27,200 ka
reivių ir 166 anuotas. 

Palestina: Paimta 17,6^6 
nelaisviai ir 108 anuotos. 

Mesopotamija: paimta 
15,944 nelaisviai ir 124 ar-
motos. 

Visur kitur, išėmus vaka
rų fro.ntą, anglai neprarado 
armotų. 
T.rua translation filed wi th f >\e pc-rt-
master "at Chicago, 111., o n J a n u a r y 
9, 1918, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917. 

TROCKIS ATSTOVAUJA 
TAIKOS DERYBOSE. 

ws.s. 
WAR SAV1NGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

- * 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

R 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- Ifl 
šimtį kas bertainis. Galima 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 gj^vastį! 
Tas padės laimėti šitą karę! 

BEEEEEEEEEE 
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prez. baigdamas pranešimą. | aneksijoms. Sakoma, anek-
Suv. Valstijų gyventojai už 
tai yra pasirengę padėti sa
vo spėkas, savo augščiau-
sius tikslus, savo nepalie-
čiamybę ir visą pasišventi-

yj 

žmonės savo pastovumu su
siderintų su vyriausybės 
reikalais. 

6. Apleidimas visų Rusi
jos teritorijų ir davimas 
progos Rusijos politiškam 
vystymuisi. 

7. Apleidimas Belgijos be 

Prezidento Wilsono tasai 
pranešimas Ugi vakar die
nos niekam nebuvo žinomas. 
Todėl tas pagimdė didelį 
visiems siurprizą. Niekam 
nežinant prezidentas gami
no tą pranešimą. 

sijoms ar tik nesipriešina ir 
kaizeris. J is tą daro del 
šventos ramybės. 

Kaizeriui prisieis nesu
tinkančius taikinti ir nuo 
to galima dar pačiam nu
kentėti. Kaizeris gmis vėjr 
nuo militaristų, jei] jis ne
klausys pan-germanų ir 
junkerių gundymų. Šitų pu
sėn stos, nepatiks militari
stų priešininkams. 

Svarbiausia tai tas, kad 
Prezidentui patiko Angli-į Austrija prisispyrus reika-

jokio mėginimo pakenkti jos premjero Lloyd George 
taikos. sąlygų išdėstymas jos savistovybei. 

8. Paliuosavimas ir at- ! praeitą šeštadienį darbinin-
naujinimas visų Prancuzi-, kų susirinkime. Tos sąlygos 
jos teritorijų ir sugrąžini-j padarė intaką Washingto-
mas Alzas-Lorraine. ne. Prezidentas, sakoma, 

9. Sugrąžinimas Italijai pasiuntęs Ll. George'ui as-
rubežių sulyg tų linijų, kur meninį pasveikinimą, 
tikrai matosi tautinis gy
ventojų skirtingumas. 

10. Suteikimas Austrijos-
-Vengrijos atskirioms tau
toms autonomijų. 

11. Apleidimas Rumuni
jos, Serbijos ir Černogori-
jos su išėjimu Serbijai į jū
res ir tarptautinė gvaranti-
ja Balkanų valstybių eko
nominei ir politiškai nepri-
gulmybei. 

lauja atskirios taikos su 
Rusija. Gi vokiečių socija-
listai tvirtina, kad Vokieti
ja būtinai turi išpildyti ru
sų bolševikų reikalavimus, 
jei nenori susilaukti kokių 
nors nesmagumų. 

Vokietijos militaristams 
vadovauja von Hindenburg, 

Paryžius, sausio 9. von Ludendorff, von Tir-
Mirė pasižymėjęs šioj ka- pitz ir sosto įpėdinis. 
rėj prancūzų generolas) Kaizeris, žinoma, labiaus 
Grossetti. J is prisidėjo prie j stovi militaristų pusėje. 
sumušimo vokiečių ties 
Marne. 

Amsterdam, sausio 9. — 
Anot depešos į "Berlin Ta-
geblatt, ,> Austrijos vyriau
sybė atstovu taikos konfe-
rencijon į Brest-Litovską 
paskyrė grafą Tarnowskį. 
Šitas grafas karės metu bu
vo nuskirtas ambasadorių 
Suv. Valstijose. Bet jis ne
buvo čia vyriausybės ofici-
jaliai priimtas ir pripažin
tas. 

True translation filed wlth the post* 
master at Chicagro, I1K, on January 
9, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1817. 

NEI COLIO 2EMČS 
PRIEŠININKUI. 

-— 

— Amsterdam, sausio 9. 
— Konstantinopolio univer-

Washington, sausio 9. siteto filosofinis fakultetas 
Žefesnysis kongreso bu- pasiūlo Nobelio dovaną pri-

tas rytoj balsuos moterių' pažinti bolševikui Leninui. 
lygiateisės reikale. Į Už ką? Nepasakyta. 

Amsterdam, sausio 9. — 
Bavarijos karalius Liudvi
kas, anot pranešimo, sausio 
7 dieną turėjo gimimo su
kaktuvių paminėjimą. Kal
bėdamas apie priešininkų 
skelbiamas taikos sąlygas 
jis pažymėjo: 

" Neduosime jiems nei co
lio vokiečių žemės. Mes 
privalome saugoti savo ru-
bežius." 

Paskui pasididžiuodamas 
pridūrė: 

"Mes mėginsime sutruš-
kinti ir paskutinį savo prie
šininką, Ameriką. , , 

Amsterdam, sausio 9. — 
Iš Berlyno gauta žinia, kad 
iš Petrogrado Brest-Litov-
skan į taikos derybas atke
liavo bolševikų atstovai. 

Bolševiku atstovams 
I 

draugauja užsienių reikalų 
ministeris Trockis. 

Brandenburgijos nacijo-
nalė liberalų partija parei
kalavo Vokietijos štabo, 
kad jisai pagaliaus rytuose 
ir vakaruose parodytų savo 
neatmainomą stovį. Sako, 
tokias tik taikos sąlygas 
galima priimti, kurios gva-
rantuotų Vokietijos atei
čiai. Tas sąlygas būtinai tu
ri patvirtinti fieldmaršalas 
yon Hindenburg ir gen. Lu
dendorff. 

MIRĖ DETROITO 
VYSKUPAS. 

CHICAGAI GRŪMOJA 
BADAS. 

Gatves sniegu užblokuotos. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
9, 1918, as ree.uired by the act of 
October 6, 1917. 

LAUKIAMAS TEUTONŲ 
ATSAKYMAS. 

Chicagai grūmoja ugnis ir 
badas, jei piliečiai patįs 
neims valyti sniegu užblo
kuotų gatvių. J au kelinta4-1 
diena kaikurios gatvės sto
vi tiesiog užmūrytos snie
gu. Ten negalima prava
žiuoti jokiuo vežimu. Ten 
gyveną žmonės negali gau
ti anglių, nes nėra kaip 
jiems pristatyti. Kilus gai
srui, gaisrininkai negalės 
prieiti. i 

Tatai Chicagos majoras 
atsiliepia į miesto piliečius, 
kad jie kokiuo norjs būdu 
apvalytų miesto "^gatves, 
uors taip, kad galėtų ve- L o n d s a u g i o 9_ _ 
zimas pravažiuoti. , m . ,, v , , , ,„ . ~. , , . , ,. . , ;•"Times" rašo, kad bolsevi-Gi dabar Į daugeli vietų , . , .' , XT kų vvriausybe siūlo Norve-

Londonas, sausio 9. — J 
Britanijos paskelbtas tai-

**.?^iygas^ kurias padavė 
premjeras Lloyd George, 
čionai su indomumu laukia
ma centralių valstybių at-
sakvmo. 

Manoma, kad Vokietija 
su savo talkininkėmis atsa
kyme pastatys aiškesnius 
reikalavimus, negu kuomet 
nors pirmiau. 

RUSIJA KVIEČIUS SIŪ
LO NORVEGIJAI. 

Detroit, Mich., sausio 9. 
— Praeitą šeštadienį mirė 
Detroito diocezijos vysku
pas kun. J . S. Foley. Lai
dotuvės įvyks rytoj. Gedu
lingos pamaldos bus laiko
mos vietos Šv Petro ir Pau
liaus katedroje. Laukiama 
skaitlingas dvasiškijos su
važiavimas. 

negalima pristatyti nei pie
nas, nei maistas. 

Gatvekarių bėgiai jau vi
sur nuvalyti nuo sniego ir 
gatvekariai normaliai bė
gioja. 

Pačiam vidumiestyj yra 
daug sniego. Tenai dirba
ma dienomis ir naktimis. 
Trūksta darbininkų. Daug 
laiko užims, kol šiaip-taip 
bus apvalytos gatvės. 

PLEČIASI ISPANIJOJ 
SUOKALBIAI. 

gijai kviečius, kurie sukrau
ti Murman pakraščiuose ir 
kurie buvo pargabenti iš 
Amerikos Petrogradui. Ta
sai pasiūlymas įvyko tuo
met, kuomet Suomija pasi
skelbė badaujanti ir kreipė
si į Švediją prašydama pa-
gelbos. 

^ j 

SIAUČIA PLAUČIŲ 
UŽDEGIMAS. 

Turbūt bus paskelbtas 
karės stovis. 

RUSAI ATŠAUKIAMI I š 
MAKEDONIJOS. 

Londonas, sausio 9. — Iš 
Berlyno gauta žinia, kad 

Londonas, sausio 9. - rusų kariuomenė atšaukia-
Anglija neteko vieno karės ma iš Makedonijos fronto, 
laivo, kurs sutorpeduotas Bolševikų laikraščiai Pet-
Tarpžemių jūrėse. Žuvo lO.rograde vis dar atakuoja 
žmonių. Angliją ir jos talkininkes. 

Paryžius, sausio 9. — Re
voliucija Ispanijoj vis la
biaus atjaučiamą ir t odei 
šalies vyriausybė imasi 
priemonių, kad ją užgniau
žti pačiam jos užsimezgime, 
anot/gautų čia žinių. 

Premjeras Alhucemas pa
skelbė Madride, kad regis 
visoj Ispanijoj bus suspen
duota konstitucija ir pa
skelbta karės stovis. 

Visur susekami dokumer 
tai apie suokalbius kariuo
menėje. Prie suokalbių pri
klauso ir oficieriai. 

Chicagos sveikatingumo 
komisijonierius Dr. Robert-
son praneša, jogei vakar 
mieste įvyko nauji 56 susir^ 
girnai plaučių uždegimu. 

Be to, difteritu susirgo 
34 i r 7 mirė. 

Komisijonierius perspėja, 
kad žmonės saugotusi su
šlapti kojas. 

— Topeka, Kans., sausio 
9. — Visose viešose mokyk
lose uždrausta vokiečių kal
bos pamokos. 

Užginamos žinios, kad 
Chicagai truktų anglių. Jų 
yra pilnai. Visas vargas ta
me, kad gatvės neapvalytos 
nuo sniego. 
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LIETUVIŲ KAT 1LICŲ MĖNRAŠTIS 
Bina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei metų $3.00 

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai

kas skaitosi nuo užairašynio dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese Tisr.da reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
"Meney Order" arba įdedant pinigus 
į registruota laliką. 
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" REDAKCIJOS PASTABOS, j 

Lietuvos 

• - • • - — : • : 

BEKOVOJANT UŽ LAISVĘ, susiorganizuoti, prisiruošti, 
visų-pirma gi reikia turėti 

Atkreipiame savo skaity
tojų domą į inusų bendra
darbio p. I. A. straipsnį 
" l i e tuvos Laisvės Savai
tė/*' Iš visu mūsų paskuti
niųjų laikų sumanymų — 
šitą sumanymą reikia pava 

gerus viso darbo pienus. 
Savo skaitytojų prašome 

tėmyti, kas bus rašoma šią 
savaitę " D r a u g e " ant antro 
puslapio. Mes išdėstysime 
savo ir Chieagos lietuvių 
pienus. Lai kiti laikraščiai 

dinti svarbiausiu ir nau-j P l i d e d a »•<> » w t 9 k o l o i l i -
dingiausiu. Pagal jo — sa- W & 

m 

vaite nuo 3 d. iki 10 d. ko
vo mėnesio turėtų būti 
"Lietuvos Laisves Savaitė" 
Tą savaitę turėtume laimėti 
daug aukų Lietuvos lais
vės reikalams ir prirašy
ti daugybe naujų nuolatinių 
Lietuvos gelbėtojų į Tau
tos Fondą. Išrenkama sa
vaite apie 4 kovo — dieną 
šv. Kazimiero, dėlto -kad 
]>ats Dievas davė mums šv. 
Kazimierą kaipo Lietuvos 
laisvės apgynėją. 

Tiesa, laiko nebe daug. 
Norėdami tikslą atsiekti, 
turėsime nepaprastai su
krusti. Bet lietuviui tik įsi-
judinti reikia. Kai įsi judin
sime, tai ir dirbsime. 

~—• 

STRAZDAS D. D. 

Nesenai mūsų korespon
dentas iš Clevelando p. Kas 
aprašo ( "Draugo" 299 n. 
pereitų metų) apie p. Stra-

Jojoįzdo veikimą Cleveland'o 
gyvenime skaitome, kad 
kuomet sykį ties Polocfeu 
Lietuvos kariuomenė buvo 
netikėtai užklupta daug 
skaitlingesnės rusų kariuo
menės, ir jau lietuviai bu
vo benusimeną — augštybė-
se pasirodė šv. Kazimieras 
ir tas regėjimas tiek pri-

kolonijoje. Girdi, vaikščio
jąs po'lietuvių namus su sa
vo vargonininku Rimkum ir 
kolektuojąs pinigus. Mū
sų korespondentas pridūrė 
paskalą: gird, sako, kad su
rinktus pinigus ponai Stra
zdas ir Rimkus dalinąsis 
per pusę. Dabar del tos 

:i o 

davė -drąsos lietuviams, kad j p a s ka los pagarsinimo ponas 
šie be vargo sutmškino ra- Strazdas labai "apsibrozi-
sų pulkus. 

Taigi ir šv. Kazimiero die
n ą patogiausia bus mums 
švęsti turint priešakyj di
džiu didžiausį mušu reika-
la — laisvės reikalą. 

• * • • • 

Tiesa, musii visuomenė 
maždaug tuo laiku ruošiasi 
pradėti Apdraudos Savai : ; 
(rausų Susivienijimo nau
dai), bet tam ir-gi svarbiam 

., , . ,. . , J kartoio. (Mes gi bereikalo 
reikalui nuostolio nepasida** . . . . . , v 

ant " D r a u g o " ir grasi
na patraukti mus į teismą... 
t ik a n t ' $50,000.00 už jo 
strazdiškos garbės įžeidi
mą. 

Girdi, atšaukite, o jei ne 
— tai teismas. 

Čia mes toriui* pasakyti, 
kad p. Kas iš tikrųjų be rei
kalo tą žmonių kalbą pa

ryš, jeigu savo kampanijos 
pradžią Susivienijimas ati
dos iki kovo mėn. vidurio. 
Juk šv. Kazimiero dieno, 
kaip visuomet, taip ypač 
šiemet, vis viena reikės su 
naudoti Lietuvos reikalams. 

Šie metai turi būti me
tais mūsų didžiausių pas
tangų, nepaprasto jėgų in-
tempimo — kad išgavus 
Lietuvai laisvę. Jeigu šiuos 
metus praleistume, taip 
sakant, tik besibovydami, 
gal ant visados tautos lais
vę turėtume palaidoti. 

Mūsų šiek tiek didesnis 
pasiryžimas su Kalėdiniu 
Tautos Fondu, parodė, ką 
gali lietuviai padaryti, jei
gu sutartinai dirba. Juk 
Cbicagos šv. Jurgio parapi
jos lietuviai, kurie baigia 
krauti tūkstantinę į tą fon
dą, arba bostoniečiai lietu
viai ar iš dangaus iškritę. 
Ką galėjo padaryti jie, tą-
pat galėjo ir kitos kolonijos 
padaiyti. Tik reikia į 
darbą įsi judinti, ižanksto 

ją indėj ome, dabar imame 
atgal). Nes kas gi galėjo 
matyti, kaip jie surinktus 
pinigus dalinasi ar pusiau, 
ar kaip kitaip, ar gal p. 
Strazdas visus pinigus sau 
pasilaiko, ir p. Rimkus pa
deda jam tik iš pasišventi
mo. Ko nematei, negali 
prirodyti, tai verčiau ir ne
kalbėti. 

lyad Strazdas pinigus rin
ko, to jis nei pats neužgin
ei j a, jisai tik prikibo prie 
dalykų-klausimo. Kad po
nui Strazdui nekasi dar pi
nigų iš žmonių gauti, tai la
biausia del to, kad žmonės 
mažai skaito laikraščius i r 

Antai v ra lengvatikiai. 
peniai metais tas pats Stra
zdas Cambridge, prisirinkęs 
gerą krūvą pinigą, išvažia
vo, palikęs savo "parapiJo
n i s " dideliame nusiminime. 
Apie tai buvo rašyta pla
čiai "Darbininke". Dabar 
ta<s pats Strazdas atskrido 

Sekant katalikų spaudą, 
džiaugsmas ima, kad mūsų 
Kalėdų fondas auga kaip 
ant mielių. I š Tautos Fondo 
sekretoriaus atskaitų, kuris 
taip sąžiningai i r ta ip suma
ningai stumia tą prakilnų 
darbą pirmyn, matyti, kad 
kaikurios kolonijos jau bai
gia tūkstantines surinkti, 
kitos-gi vėl, nenorėdamos 
užsilikti, pradėjo smarkiai 
bruzdėti. Lietuviai katalikai 
nori parodyti, »ką jie gali 
nuveikti savo brangiajai tė
vynei. Daugiau kaip šimt
metį nešiojo jie svetimą 
sunkų jungą ant savo pe
čių. Priešų pavergti, žiau
riai persekiojami jie prity
rė ant savęs tos vergijos 
sunkenvbes ir išmoko bran-
ginti savo tautos laisvę, už 
kurią mūsų bočiai kraują 
l ie ja Dabar,, kada jau išsi-
liuosavimo pradeda už-
švisti aušrelė, kada vra vii-

/ e/ 

tis sugrąžinti savo teises, 
atgauti savo tėvynei laisvę, 
I supratę šio momento svar
bą, išnaujo stojo į darbą ir 
to darbo neužbaigs, kolei 
nepamatys savo tėvynes, 
kaipo laisvos šalies. Tas 
šventas darbas turi sutikti 
nemaža visokių kliūčių. 
Įvairios rųšies priešai ne-
vien tik deda savo niekin
gas pastangas užgniaužti 
Lietuvos laisvės spindulį, 
bet ir visiškai uždengti 
jos vardą. Paskutiniais 
laikais su didžiausiu įnirti
mu ypač lenkų v tautos va
dovai endekai varo tą* pra
garišką darbą, klaidingai ir 
melagingai informuodami 
Amerikos visuomenę apie 
lietuvių tautą ir josios rei
kalus. J ie dar negali išsiža
dėti tų savo kvailų preten-
sijų sujungti Lietuvą su 
Lenkija ir nesustabdo savo 
bjaurių pasikėsinimų ant 
mūsų neapibranginamojo 
tautos turto — laisvės. Ant 
kiek tos jų pastangos gali 
pakenkti Lietuvos laisvės 
reikalams, kiekvienam mū
sų turi būti suprantama. 
Taigi tuos visus pasikėsini
mus mes lietuviai turime 
atremti, tą pavojų grasian-
tį mūsų tautai prašalinti. 
Tai mūsų švenčiausia prie
dermė, i r tai mūsų lietuviu 
— amerikiečių. Tiesa, daug 
jau to sunkaus darbo yra 

nuveikta mūsų nenuilstan
čių veikėjų, daugelis kliūčių 
pergalėta, daug gražių pas
tangų padėta, daug susipra
tusių lietuvių katalikų cen
tų suaukota, bet dar to 
visa neužtenka. Dar tik pra
džia, o visas darbas stovi 
prieš mūsų akis. Mums rei
kia dar daugiau politiško 
susipratimo, daugiau pasi
šventimo, daugiau aukų. 
Dar nevisi darbuojasi del 
savo tėvynės labo, dar toli 
nevisi savo aukomis remia 
josios svarbiausius reikalus. 
Kaip-gi juos prie to švento 
darbo pritraukti? * 

riaus susirinkime iškilo la
bai gražus ir brangus suma
nymas, kurio, manau, nie
kas, neatsisakys paremti, 
būtent surengti "Lietuvos 
Laisvės Savaitę". Tas su
manymas jau išsiųsta Tau
tos Fondo valdybai, ku
riam ji, be abejonės, pri
tars. Rengėme mes jau 
Katalikų Spaudos Savaites 
ir pasisekimas buvo ne
mažas ir nauda niilžinišlc. 
Prakilnus i r šventas V yra 
darbas pal iuosuot i_/musų 
brolius nuo visokių šlamštų, 
tvirkinančių mūsų tautą ir 
nuodinančių josios dvasią, 
bet prakilnesnis ir šventes-
nis yra darbas stoti į kovą 
už savo tėvynės laisvę, ku
rios žymią dalį galėtų atlik
ti surengta Amerikoje Lie
tuvos Laisvės Savaitė. Už
sibaigs Kalėdinis laikas, 
sustos Kalėdinio fondo vei
kimas, bet darbas už Lie
tuvos laisvę negali užsibai
gti. Artinasi Šv. Kazimiero 
diena, mūsų tautos šventė. 
Taip, mūsų nuomone, tame 
laike patogiausia butų tas 
sumanymas įvykdanti. Per 
tą savaitę mes turėtumėm 
visur, kur tik lietuvių gyve
nama, surengti politiškas 
prakalbas, apvaikščiojimus, 
tpač organizuoti, didinti 
nuolatinių Lietuvos gelbėto
ji!, armiją, žodžiu sakant, 
pašvęsti tėvynei visas savo 
spėkas, dėti visas pastan
gas, kad neatsirastų nei vie
no lietuvio, kuris neatjaus
tų savo tėvynės reikalų, ku
ris neprisidėtų prie josios 
laisvės atgavimo. 

Taigi į darbą, broliai! 
L A . 

.*.*. 2 = = 

Pažinkite ir pri PRIMAI. 
•mU 

Nuo pat pradžios šitos karės buvo aišku, kad čia 
eina kova dviejų galiūnų: Anglijos i r Vokietijos, kad 
visos kitos šalys tik antraeilę rolę pildo. Net k A-
merika, nors ir stojo karėn sii milžiniškais resursais 
žmonių, amunicijos, laivų ir maisto — vis dėlto ligšiol 
nepakilo augšeiau roles Anglijos pagelbininkės. 

Mes, lietuviai, negalime atiduoti visiškai širdies 
nei Vokietijai, nei Anglijai. ; 

Laimingas išrišimas mūsų tėvynės klausi
mo priguli ne nuo vienos Anglijos ir ne nuo vienos 
Vokietijos, bet nuo abiejų tų šalių. I r viena, ir ki
ta, pasigriebusi į savo rankas Lietuvą, nepasigailėtų iš
čiulpti visus jos syvus. Skirtumas gal butų tik tok
sai, kad Anglija čiulptų tik ekonomiškai, nesikėsinda
ma .ant mūsų tautos dvasios, gi Vokietija pasistengtų 
mums primesti ir savo vokišką kultūrą. 

Mūsų ateitis yra tame, kad ir Anglija, ir Vokie
tija pripažintų mums politišką neprigulmybę i r k a d 

Tautos Fondo 82 ^ sky- j padabotų, kad ant tos neprigulmybės niekas nepasikė
sintų. Todėl ir mūsų taktika nuo pat, karės pradžios 
buvo mažiau i i daugiau neutralė. (Žinoma, kaipo ka
talikai, mes esam ištikimi šiai šaliai ir užjaučiantieji 
labiaus jos talkininkėms). Mfoms nebuvo jokio išro-
Mavimo laukti visiškos pergalės vienos ar kitos puaės, 
nes tai nieko gero mums nelemtų. Jei karę laimėtų 
Vokietija — ji pasielgtų su mumis be jokių ceremoni
jų, prijungiant mus prie savo Faterlando. Jei laimėtų 
Anglija — tuomet irgi greičiausia atiduotų mums arba 
rusams, arba lenkams. Būtinai reikia, kad i r Angli
ja , ir Vokietija dar laike šios karės arčiau mus pažintų, 
kad pripažintų ir pagerbtų mūsų priaugimą ir mūsų 
teisėtus reikalavimus. 

Vokiečiai, raubu kraštą pamušę, turėjo progos 
arčiau prie musij. prieiti ir mus pažinti. Rezultate 
jie mums davė jau laike karės bent šiokią tokią savy-
valdą. Žinoma, tik su baime galime šitą dovaną i& jų 
imti. Jeigu teisinga buvo telegrama, kad vokiečiai 
šimtus tūkstančių žmonių gabena iš Lietuvos ir Len*-
kijos į Vokietiją, tai bene paaiškės jų pekliškas gud
rumas: savy valdos šešėliais apdumti akis lietuviams, 
nukreipti kitur pasaulio domą, o tųo tarpu pačiai at
likti ramiai savo niekšišką darbą. 

Vokiečiai duoda mums savyvaldą, kol j ie patys 
jaučiasi silpni, turį prieš akis didelius vargus. Reikia 
jiems lietuvių ir kitų šalių užuojautos. Bet jeigu jie 
karę laimėtų, lengvai atimtų ir tą laisvės šešėlį, kurį 
davė. Čia, žinoma, Anglijos premjeras išreiškė labai 
teisingą mintį. Užtat mums ir reikia, kad tą laisvę, 
dabar gautą iš vokiečių, dar patvirtintų ir Anglija su -
savo talkininkėmis. 

"Naujienose" ne sykį 
tenka pamatyti aaidu šauk
smą: broliai, katalikai! o 
žiūrėk toliau, tai ir rasi pa
tarimus — neklausykit ku
nigų, neikit į bažnyčią; iš
eina taip: broliai katalikai, 
nustokit būti katalikais. 

Kaip toj pasakoj: vilkas 
saldžiai kalbėjo avims: se
sutes »vutės, neklausykite 
piemenio, kurs jums liepia 
krūvoj laikyties ir nuo jo 
nesitraukti. Eikit paskui 
manęs. 

"Vienas iš dvylikos ku
nigų esti Judošius. Pras
tas biznis," — taip apgai
lestauja "Nauj ienos." Bet 
esti ir d*r prastesnių biz
nių. Iš dvylikos socijalis-
tų t ik vienas gal šiek tiek 
padoresnis žmogus, visi ki
ti cicilikai. Bet pakrap
štyk ir tą dvyliktąjį i r ra
si, kad ir tas stiprai api
puvęs. 

Žiopla, durna, idijotiška... 
taip prapliupo laikraštis 
"Laisvė" , kuomet išskaitė 
" D r a u g e " smulkų aprašy
mą socijaiisto Zalatoriaus 
darbų. I r kas čia esą ypa
tinga? Ne tas pirmas, ne 
tas paskutinis. Ag ir mes 
taip manom. Aprašėme 
Zalatorių, aprašysime ir ki
tus. 

kių Strazdų ir Varnų tolyn 
vis daugyn atsiranda: mąt, 
kodėl gi nepasiukvatys ant 
lengvos duonos; o čia visur 
dar esama nesusipratusių 
katalikų, kurie neatskirs 
pelų nuo grudų. Strazdui 
Clevelando. matyt, sekasi 
pusėtinai. V Vietinis lietu
vių laikraštis. " D i r v a " jį 
remia, tamsių žmonelių ne
stinga. "Taigi ir Strazdui 
ragai dar didesni išaugo, 
negu Cambridge. Laiške 
į mūsų redakciją jisai rašo, 
kad turįs parapijonų 1500 
familijų (tiek nei nėra vi
same Cievelande, o juk dar 

; bene keletas šeimynų turė
j o pasilikti parie garb. kun. 
rlaiaburdos). Pasirašo 
Strazdas šitaip: kwKun. J . 
E. Strazdas D. D . " 

kad paieškotų per teismą 
savo pinigų, kielikų, mišio
lų ir tt. Dabar tai lengva 
padaryti, nes yra žinoma, 
kur p . Strazdas nutūpė. 

MIESTO VALDININKAI 
NEMOKĖS TAKSŲ NUO 

INEIGŲ. 

Ar nobutų gerai, kad Cani-
į Cleveland'ą ir žmonės vėl į bridge ro žmonės, kuriuos 
jam duoda pinigus. Viso-* Strazdas nuskutė ir užyylė, 

Korporaeijos rodininkas 
Ettelson pranešė Chieagos kon 
trolieriui Pike, kad miesto 
valdininkai esą paliuosuoti 
nuo mokėjimo taksą už inei-
gas. 

Ypatinga — lyg tai butų 
jiems mažiausiai apmokama. 
Visai ne — miesto viršininkas 
p. Thompson gauna algos 
$18,000, per metus; korporaci
jos rodininkas Ettelson, $10,-
000; miesto darbų komisijo-
nierius Bennett, $10,000, mie
sto kontrolierius Pike, $10,-
000; sveikatos komis*jonierius 
Robertspn $10,000 ir t.t. 

Tik visa bėda yra tame, kad Anglija perma-
ža mus pažįsta. Iš pat pradžių susirišusi su mūsų bu
vusiais prispaudėjais, su caro valdžia, ji vengė ir kel
ti Lietuvos klausimo, nenorėdama nusidėti savo tal
kininkei Rusijai. Vėliau jai stojo į šiokią-tokią pa-
gelbą Lenkų tauta, kuri irgi, žinoma, neinformavo an
glų valdžios teisingai apie mūsų reikalus. Anglija, dar 
ir dabar tikisi turėti iš Rusijos savo pagelbininkę. 

Jeigu dabar p. Lloyd George savo kalboje apie 
karės tikslus nei neprisiminė apie lietuvius, tai visų-
pirma dėlto, kad dar tikisi grąžinti sau į pagelbą Ru
siją, ir dėlto atkartotinai vadina mūsų kraštą Rusijos 
provincija. , 

Mes turėtume Anglijai išaiškinti, kad jai jokio 
negali būti išrokavimo mus skirti prie Rusijos; vie
na dėlto, kad mes esame gyvi ir jau nebegalėtume pa
tapti organiška rusų tautos dalimi, nes rusai neįstengs 
mus suvirškinti; pagaliaus nei mūsų siela, nei mūsų 
kišeniaus reikalai netraukia mūsų į Rytus, į Rusiją, o 
jau greičiau į vakarus; antra dėlto, kad Anglijai nėra 

jokio išrokavimo stiprinti Rusiją. Vėlgi Europos lyg
svaros palaikymui netik bus reikalinga neprigulmin-
ga Lenkija, bet taip-pat ir neprigulniinga Lietuva. An
glai gal dar nepastebėjo indomaus apsirpiStimo, tai 
gimstančios sąjungos visų mažesnių Pabaltijos tautų; 
štai tos tautos: Lietuva, Lenkija, Ingaunija, Suomija, 
Norvegija, Švedija ir Danija. Trys paskutiniosios jau 
senai neprigulmingos šalys. Suomija jau dabar švedų ir 
vokiečių pripažinta neprigulminga, Latvija ir Lietuva jau 
apsiskelbė neprigulmingoniįs. ' Ateityje labai galimas 
daiktas, kad tarp visų šitų valstijų įvyks politiškos fe
deracijos ryšiai. Juk tam tikras susiartinimais lietu
vių su latviais, estais, suomiais ir švedais jau įvyko. Į 
tą sąryšį Pabaltijos tautų, žinoma, stengtųsi daryti 
kuodidžiausią intekmę vokiečiai, kaipo galingi ir ar
timi kaimynai. Bet tos taut©« tam i r vieayai*, kfrd 

O kas nori bobučių logikos 
pasimokinti, lai vežiuoja 
pas typiškiausią bobute — 
"Vien. L i t . " redakciją. J i 
taip protauja: " D r a u g a i 
pavadino "Bedievybės my
lėtojų draugi ja" tą organi
zaciją, kuri išleido "Kul
tūros Istori ją" — knygą 
pilnutėlę iškraipymų tiesos 
ir šmeižtų prieš Katalikų 
Bažnyčią. Ana, sako, tai 
draugas ir kultūrą skaito 
bedieviška. Aha, tai jisai 
mokslo nepripažįsta. Aha, 
tai jisai yra tamsybės apgy
nėjas. Puiku, bobut, begalo 
puiku. Mes tikimės, *kad 
bobutė neatsisakysi ir to-
Jiau mus taip gražiai pa-
linksminti. 

Spamaitis. 

MANOMA ĮVESTI VAN
DENS MITERIUS. 

sako, kad įvedus vandens mi 
atsispyrus prieš vokiečių užgrobiamąją politiką. Gijjterras visiem* vandens reika-
kad tos musąr pastangos geriau pas i sek ta mum* kaip 
tik ir bus reikalinga ir Anglijos visokia pagelba. Jei
gu Anglija nenorės pastūmėti tų Pabaltijos tautų į Vo* 
ldetijos glėbį, tai jinai negalės jų ignoruoti ir ture* pa
dėti joms sustiprėti. 

Ligšiol Anglija su mumis elgėsi net«iaįng*i ir 
ne prietelingai. J i mus visą laiką skaudžiai igno-

Praeitame pirmadienyj mie
sto inžinierius Erickson tarėsi 
su pubiiškuoju biuru veikian
čios jėgos taupime. Biuras 
savo raporte paduoda užmeti
mą, kad 60 nuošimčių varomo 
vandens esą bereikalingai iš
leidžiama kas dieną. 

Chicaga kas dieną sunau
doja 645,000,000 galionų van
dens; iš to viso 287 milijonų 
galionų bereikalingai išlieja
ma. 

Taigi miesto inžinierius p. 
Erickson remia ta idėją, ir 

(Tąsa 3-čiam pusi.). 
•^^*tm9r^*—mt^m**m> 

leutojams nuo šios dienos, 
miestas sutanpintų $135,000,-
000 iki 1950 metų, tai yra su 
virš 4 milijonus doleriu per 
metus. 

4smi veiklus darbas. A u d r o m A Qk 
108 So. La Sulle s t , uždėta 1900 m. 
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WORCESTER, MASS. 

Tautos Fondo koncer tas ir 
prakalbos . 

Gruodžio 30 d., 7.00 vai. 
vakare , A. O. H . sveta inėj , 
t apo pa reng ta s koncertas. 

rogramas susidėjo iš dai
nų, muzikos i r prakalbų, tramos, ypae šioje šalyje de-
P rog ramas tapo išpi ldytas; mokrati jos. Bet ka ip mes 
Lietuvos Vyčių 26 kuopos, j galime ras t i sau užuojautą, 

sves a u k s ą pakloti dešim
tines, penkines del išgavi* 
mo sau laisvės apgynimo 
savo tautos nuo pražūties, 
ant ko t j k o j ą lenkas i r vo
kiet is ; (bolsevijcaą i r ne-
užtaryto įas m u s ^ taigi mes. 
privalome j ieškoti kitose 
tautose sau užuojautos, pa-

vadovaujant i r dir iguojant 
A. Z. Visminui i r akompa
nuojant panelei O. Vasiliau
skaitei . 

1) Vyčių maišy tas cho
r a s ' ' K a d aš jo j a u . ' ' 2 ) So
lo ptjfe O. Orenįutė " K o liū
dit s v e t e l i a i / ' 3) Vyčių 
maišytas choras " D u bro
l i u k a i . ' r 4 ) V y r ų choras 

jeigu mus mažai težino, tai-

BambranskiSy P . Žigos, K. 
Sakalauskis , J . Piliponis, A. 
Pil iponis, M. Steponavičių^ 
te , A. Brazaieiute, L. San-
kėnutė , A. Selvastravičia i r 
K. Sangąila. Liet. Vyčių 
60 kuopa $10.00. 

T. F ^ 4 5 skyr iaus nar ia i ; 

J . K. Dambrauskis $3.00, 
P . Žigus $3.00, V. Šauklis 
$2.00. Po 5 0 c : F . V. Biel
skis, I g . Peleckis, P . Syd-
lauskis, A. Juoe i s , v J . Kve-
tinskis, A. Juodversenė 35c. 
i r rC Norkevičia 25c. 

Toliaus aukojo sekantie
ji parapi jonai i r parapijo-

Vaisnoro, Tantoa Fondo S -
dininko, vardu, viso $60.70. 

? . W9 45 sk. 
Rast . 

i i i • i . , • • . 

ROCHESTER, V. Y . 

gi mes privalome dėti sa- j nes po $1.00: J . Daukait is , 
vo paskut ines pas tangas . S; 'Lendzbarkas, J . J ankau -
aukoti savo centų dalį į T. skia> J . Nausėda, J . Tama-
Fondą, kur is supažindins 
su mūsų t au tos vargais ga
lingas tau tas i r tuomet var
das mūsų tau tos i r laisvus 
suskambės pasaulyj . An t 
galo pasakė puikią dekle-

% "Motu le m a n o / ' 5) Vyrų < maeiįą panelė O. Ciginskai-

šauskaitė, A. Mikėnas , J . 
Jonča , J . Šiaulis, A. Am-
buozaitis*, J . Sakalauskis, J . 
Šyurkus , 

P o 50c.: — J . Jasolai t is , 
A. Šiaulis, P . Norkienė, P . 
Karpavieia, J . Bagdonas, 

Belaukiant Naujų Metų. 

choras "Nue i s iu į žalia gi- tė " L i e t u v a B r a n g i . " T a i i j ^ Skrobulis M Kvetins-
r e l ę / P-lė O. Vasil iaus- pagarsėjusi j auna dekle-
kaitė skambino p iano ; jos muotoja Worcesteryj i r vi-
broliukas nors j aunas , b * sam New England 'e . J o s 
puikiai pagriežė an t smui- i žodžiai tiesiog žmogui į šir-
kos: an t galo po # da inų ir |dį limpa. Mažai mes tur i -
muzikos kalbėjo garsus kai- jme čionai augusių mergi-
bėtojas K. Pakš t a s , kaipo Į nų ka ip panelė O. Čigins-

kaitė, garsi deklemuotoja, 
mylint i Lietuvą Tėvynę. 

Ant pabaigos visi chorai 
i r publika sudainavo tautos 
himną. Žmonių susir inko 

t ikras tėvynainis , mylint is 
Tėvynę Lietuvą; apsakė jos 
praei t ies galybę i r visas 
jos pe rgyven tas t ragedi jas 
ligi šių laikų. A n t r a dali; 

kalbos, t a i buvo apie a t- i nemažas būrelis. Butų 
eiti Tėvynes Lietuvos, jos ; daugiau prisir inkę, bet bai-
busiančią respubliką — Lai- šiaušias * šaltis nugąsdino. 
svą Lietuvą. Publ ika pra
dėjo rankomis plot i i r tuom 

Aukų sur inkta buvo rodos, 
270 dol.. Pavardes auka-

delnų ploj imu parodė, kadjvusii} i r t ik ra a tskai ta to
j i nori su laukt i i r p a m a - l i a u bus. 
ty t i laisvą Lietuvą. Gcr- V. M. Čekanauskas. 
biamas kalbėtojas nurodo, 
kokiais budais mes tur ime 
žengti pr ie tos laisvės i r ] 
koki pasišventimą mes tu
rime pa rody t i del savo Tė
vynės Lietuvos. Gerb. j j į m , Fondan aukojo 
kalbėtojas rag ino visus bro- s e k a n t i e j į L i e i V y č i ų 60 

Pr ieš Naujus Metus v*r 
kare čionai įvyko gražus 
mūsų jaunimo . vakarėlis 
pas p. Kulbį. Susirinkusie
j i dailiai i r dorai pasilink
smino. Pr is iminė nukentė
jusią Lietuvą i r vargstan
čius savo brolius i r seseris. 
Gerb. M. Kulbis p ra ta rė ke
letą žodžių tuo reikalu i r 
paskat ino visus kiek nors 
paaukot i badaujančios Lie
tuvos sušelpimui. Prak i l 
niam sumanymui visi pri ta
rė i r sumetė $7.10. Pini 
gai pavesta vietos Tautos 
Fondo kasos globėjui M. 
Zdanavačiui. 

Garbė už tai tebūnie Šu
kienė, M. Piliponis, A. Au- j mąnytojui i r visiems auko-

CENTBO -VALDYBA: 
• 

linskis, D. Čeliauskis, V. 
Savickis, J . Višniauskis, 
Z. Vala tka 35c , K. Songai
la 30c. 

P o 2 5 c : — V. Valaitis, 
A. Svickis, J . Valteris , M. 
Kazlauskienė, St. Žylius, 
J . Urvikis , P . Vyčas, J . J a -

jusiems. 
Radviliškietis. 

Pi*m. t I m i J . A»bo*as, 
'53 Capital A m , Hartford, 
Conn, 

P i rm. paggfe. 3. (ShreMra-
n a ą 4 % P a e a 01. , BaHimo-
ra, Md. 

RaStininkM, Kua. P . Ke
mėšis, 8230 Ant ram ATC. , 
Chicago, n?. 

Iždininkas, Kun . V. Ma
tulaitis, Secred Hea r t Rec-
tory, P . O. Bilver Creek, 
New Philadelphia, Pa , 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riut*, 723 Saratoga Si., Bal 
t imore, Md., M. T^masonis. 
320 F l n t Av©., flomested 
Pa* 

• • • m • i i . ' i 

ATSKRIDO "ŽVIRBLIS." 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido naujas '4 Žvirblis ' 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilge 
atilsio vėl prabilo. 

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centu. .Ateikite pasipirkti 
"Draugo" Administracijon. '. 

TH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 

saitis, A. Mockaitis, P . Biel
skis, K. Pet ra i t i s , S. Ru-
diales, D. Kavolis, J . John-

x 

AUKOB K A L Ė D Ų FON
DAN ŠV. ANTANO PAR., 

K E W A N E E , ILL . 

liūs i r seseles bū t i t au tas 
didvyriais, pa t r i jo ta is , my
linčiais Lietuva, aukot i Į 

3autos Fondą, dėti t en lai-

kuopoe nar ia i : 
J . Tamašauskai tė $1.00, 

J . Naujokas $1.00, S. Kni-
vo $1.00; po 50 c : J . K. 

PAliNKITE IR PRIPAŽINKITE. 
(Paba iga nuo 2 pusi . ) . 

Yra tai vte»1mt«le IteturlSka mustktta mokykla SuTlonyto^ Tal-
•tttjwte, kupicd© mokinama sk&mbinti pianu, mandolina, gitara, •mul-
knoti. Tarffonlntnkavimo, dainuoti Ir aroti ant pučiamųjų ftastrumea-
ty, teorija harmonija ir muzikos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėral 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Vt maža u£mokėsEd. turėsite 

SOn, ( S v e t i m t a u t i s ) , b . K v - * didele nauda. Užsirašykite. tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 

bartas , A. Greičius, S. P i l i - ! | p , a t e8n l , i i l n l u T^JT^ A n T r r i 
ponis, A. Paulavičia, A. Ra-į I A. S. POCIUS 
džiavieia. Smulkesniu a u - i f 
kų '20c . T. F . 45 skyriaus | Į 
narių mėnesine duokle $9.- į I * Ant trečių Lubų 
25c. Tokiu būdu pasiųsta j 3j©^>«^^^^<^^>^^i«»«^^ 
banko čekiu K. Pakš tu i , B. 

3259 S. Halsted St Tel, Canal 2122 

ravo, nei vieno kar to nei nepaminėjusi mūsų vardo; 
žinoti mus j i žinojo, kas pasirodo iš to fakto, kad j i sky
lė sumas pinigų pakr ikdymui mūsų tautos vienybes. 
Tie pinigai galut inai iš tvirkino j a u i r ta ip pa tv i rku- j 
sią dalį mūsų intel igenti jos ( la isvamanius) . Tai bu-1 
vo skaudi žaizda, užduota didžiulės i r galingos " tautos 
mažutei tautelei , ku r i niekuo" j a i neprasikal to. Bet 
tas žingsnis galut inai negalės išeiti nei pačiai Anglijai 
ant naudos. J u k kuo l ietuviai bus -silpnesni, tuo grei
čiau j ie a t i teks vokiečiams. Anglija būt inai turė tų 
mainyt i savo taktika- l ink mūsų tautos — net savo pa
čios interesų žvilgsniu. Mes ta i turė tume Anglijai 
išaiškinti. 

J u o labiau galima kr i t ikuot i Anglijos atsineši-
mą link musiji — žmoniškumo žvilgsnio, atsiminus tuos 
pr incipus, kur iuos paskelbė Anglija karefe pradžioje, i r 
kuriuos dabar pakar to jo plačiau p . Lloyd George. Je i 
gu visoms tau toms reikal inga apsisprendimo teisė, t a i 
j i re ikal inga i r l ietuviams, kur ie j au nesykį prie pro
gos tij savo teisę aiškiai pabrieže. Anglijai nedaro 
barbės tai , kad j i nepr ipažįs ta "mums tos teisės, kur ia 
mums pripažino ne t vokiečiai. I r ypat ingas dalykas; 
p. Llovd George žada tver t i nepr igulmingas valsti jas 
visokių mažų Aaijos tautelių, bet nenori pripažint i tos 
pat teises lietuvių t au ta i , kurios vaikams t a neprigul-
mybė j au y ra inaugusi į j n kaulus i r kraują., kur ie dar 
tebegyvuoja tradicijomis savo politiškos laisvės i r ga
lybės! Čia mes matome pas p . Lloyd George dvejopa-
'saiką, i r dėl to jojo kalba nesužadhV* nei ^ ^ "X ^ 
gsmo, nei pasi t ikėj imo. 

Atsižvelgus į visa tai , kas pa-sakyta, paaiškėjo, 
kiek daug prieš mūsų akis darbo, norint laimėti Lie
tuvai t ikrą i M ^ i g u h n y b ^ 

Apie tai plačiau kitą sykį. 
Uosis. 

Kai kurie žmones Praturtėjo 
ir tai labai lengvu būdu 

Ar Žinote Jų Budą? 
Daugelyj atsitikimų jie pradėjo dėti dalį savo už

darbio ir reguliariai jį dėjo mūsų bankoje. Tie pini
gai uždirbdavo po trįs dolerius nuo šimto kas metas, 
kuriuos priskaitėme jam prie sumos. Po surinkimui 
kelių šimtelių, jie nusipirko nuosavybes arba užsidėjo 
biznį ir susilaukė geroves. 

» 

Taigi Dabar su Naujais Metais 
yra geriausias laikas pradėti taupyti, nors su vieuu I 
doleriu. Už visus pinigus sudėtus pas mus iki Sausio 
10 d paskaitysime jums nuošimtį nuo Sausio I. 

j • r 

* 

Jeigu turite pinigus kitoje bankoje ir norite pas mus 
pernešti, tai tik atsineškite kningutę, o mes jūsų pini
gus iškolektuosime be jokių iš jūsų puses iškaščių. 

MUŠU TURTAS SIEKIA VIRŠ 
7-nis MILIJONUS DOLIERIŲ 

STOGK 
YAR0S 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos SATVES 
!•• • I 11,11 < . • 
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DI02IIUSMS VALSTIJINIS BAITCftS JALY MIESTO. 
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Sekančios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne. 
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platip-

ti mūsų išleistas knygas. < 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu

merį ir vard$. Pinigus reikia siijsti iškalno išperkantfj}1 

11 money order arba registruotame laiške. Mažiau* dole 
io galima siusti krasos žpnklėiiais. 
f a 1100. Krikščioniško Moksle Ei tekkmas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas trečiojo BaltLmores Kon- lį 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimaį pritai
kyti augstesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. -Kaina 25 
o. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Jvtpz. Damijonaitis, vietinis Lie-

* tuvių Kalbos vadovėlis tinkas mokyklose ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd 3b 

o. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J . Dami
jonaitis, drobės apdar J 5 
o. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sntaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11 35 

o. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai I ! 
*į knygelė patartina perskaityti,. 2* 
o. 1211 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. 
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis hei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, EI. 1915, pusi. 28. . . M 
b. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę .^o 
o. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 
kieto poperos apdarais 2.̂  
o. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos ^ 
*P<1 J5IT 
o. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Cia rasi daugelj paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacija para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grį^io-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75 
Drūtais drobės apdarais • f 1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in-

ormacijų adresuokite: 
Ta 38. Braižineliai. Tai labai įdomios 

Kalba lengvi Parašė Skruzdė. Chicago. !]?. lOio. .M 

U fo. 82. Huckleberry Kūnas . Mielam laiko pnO^hh-
mui patart ina šia. apysaka, kaiba lengvi ir knygas 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas . 75 

i o . 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysakų, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Vertė Jonas Kmitas , 520 pusi $1.00 

^iNo. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis, 
f Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas 
t Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis 10 

Ko. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, 15 

No. 398. Katriute. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 
iš liaudies gyvenimo . . / .15 

No. 40L Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai 15 

No, 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas k 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi C .25 

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 
(Autonomija ar Savivalda!) parašė J . Gabrys, 10 

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 Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12 JO 

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "ci-
cilistai ,\ Su paveikslais 10 

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graiėiunas 15 

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas 5 

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bonckovskis, Vertė Dalį 1-mą kun. 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J . Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusL. .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. -Suster. Kieto popero apdarais. . .25 
Kazimiero dryos. leidinį ...-SJ 

Ko. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Bąjtimores Koncili-
jaųs. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina J5ff 

•• 
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DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W.46th St, Chicago UL y m E S mm 38 
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" D R A U G A S " Tr*H*4isBis, sausio 9, 3&15? 
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r C H I C A G O J E 
Trečiadienis, sausio 9 d. ŠT. Julijono, Kaak. 
Ketvirtadienis, sausio 10. šv. Agatonas. 

I 
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TOWN OP LAKE. ŠV. KAZIMIERO BR. IR 
ŠEŠERIŲ DR-JOS SUSI

RINKIMAS. 

( North Side). 
Gruodžio 23, 1917 m., Lie

tuviu Rymo Kataliku Šv. Ka-
zimiero Broliij ir Šešerių dr-
gija turėjo priešmetinį susi
rinkimą Šv. Mykolo Ark. pa-

Blaivininkai veikia. 

Sausio G»d., s. m., Šv. Kry
žiaus pavap. svetainėje vietos 
Piln. Blaiv. Su-mo 21 kp. tu
rėjo metinį susirinkimą. Šį 
kartą narių atsilankė neper-
daugiausia, užvertimo pusnių 
dėlei. Bet susirinkusieji nu- : ra pi jos svetainėje. Susirinki-
veikė gana daug. mas buvo skaitlingas. Įstojo 

Pirmiausia rengėjai praei- j ponki^natiji nariai. Atlikta 
to vakarėlio, išduodami rapor- j daug svarbiu reikalij. Šiems 
tą, pranešė, kad atliko blaivi- metams valdyba palikta seno-
ninkamg pusėtinai pelno, ||J*« 
Blaivininkų draugiją įstojo j Atlikus dr-jos reikalus, pri-
šie: Jonas Baltutis, Jonas *i™'nta Lutu vos laisvė ir 
Purtokas, Ant. Bernotas, Sta- neprigulmybė, kr.ri senai mu-
s>s Alberkis. Paskui musų;^) laukiama. Prisiminta varg-
blaivininkai nutarė surengti į ̂ antieji ir badaujantieji mūsų 
Gavėnios laiku puikų — mil- Į broliai H seserys Lietuvoje, 
zinišką teatrą, kurio surengi-į Tatai dr-ja be ilgų svar
inąs pavesta V. Stancikui, J. j stynuj Kalėdinin fondan iš 
Baltučiui ir J . Purtokui. «*> iždo paskyrė 20 dol. 

Apkalbėjus visus kuopos j P a s k u i b l l v o kai tomas lai-
reikalus, pirmininkui užsimi- a M n u o Susivienijimo Lie-

- nus apie mūsiškiu padėjimą \tuvh> R ^ m o K a t a l l k l * Pašelpi-
lėvynėje, kuri laukia gerbu- ! nil> D ™CTU Ulmois valstijoj, 
vio - liuosvbės ir tt., Blaivi- T a s a i l a i š k a s t a i P * * • * * 
ninkai tą aijauzdami stojo į! "kerbiamoji Draugija: 
T.-_i. i_: •_ T Z . U J : - : * "Malonėkite prisidėti prie 

to švento darbo, kuris yra se-
flt Aiwiri« *zm n a i Pageidaujamas, nes pasi-
ij L. ^ Y l U e i K l - > . JpO.lA" v . . . . . i • • -i . 

žiūrėkime \ laisvamanius, kaip 
jie visur storojas su visokiais 
šlamštais, kad tik mus išves
ti iš tiesos kelio. 

Lietuvos laisvės Kalėdinį fon
dą aukotojų eilėsna: 

J. Šiaudvitienė 2.00 
Vincas Stancikas 2.00! 

Ona Pocaitė 1.00 
St. Norvaišaitė 1.00, 
Br. Tiškus 1.00 
Jurgis Jurgaitis 1.00 
Antanas Bernotas 1.00! 
Smulkių aukų inplaukė 85 c. 

Viso labo iš blaivininką su
aukota $12.8£. Pinigai inteik-
ta vietos sekretoriui V. Stan
cikui, del pasiuntimo į cen
trą. Tebūna aukotojams gar
bė už duosnumą bei ištiesimą 
gailestingos rankos mūsiš
kiams anapus vandenyno. Pa
žymėtina, kad šis susirinki
mas buvo gyvas. Prie progos 
turiu pridurti, kad praeitą 
laiką tarpe mūsų kuopos blai
vininkų ūpas buvo kiek slug-
telėjęs, nes mus apleido vienas 
— kitas veikėjas — žadintoj 
blaivybės idėjoje, tokių /v 
tokelių priežasčių dėlei, n/iisų 
kuopos nariai buvo išdfalies 
prisnūdę, bet andai viena gra
žią dieną mūsų blaivininkams 

NORTH SIDE. 

Sausio 2 d. 1918 ĖL, susi
r inko Šv. Mykolo pa rap . 
svetainėje V t ž i ų 5 kuopa. 
Pasikalbėję, pas i tarę apie 
savuosius reikalus, atsimi
nė i r savo priedermę kovo
t i už Lietuvos laisvę, o 'ne
galint tuomtarpu k i ta ip to 
at l ikti , pasistengė ta i padą-
ti nors savo tu r tu . 

I v 

Štai pavardės aukotojų f 
Kalėdinį Fondą: 
A. Bacevičia > 
A. Marcinauskai tė 
O. Jonikiene 
P r . Valai tukė 
A. Hepšys 
A. Mureika 
J . Bujarskas 
P . Valait is 
I M ^ f e ž e i k a ' 
J . Lebežinskas 
P . Sr inbas 
P . Mureika 
L. Br igmanas 

$1.00 
,1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 0 0 
1.00 

.50 

• * • * - 3E 

Teatras! Balius! 

1 

A. L. R.-K. Moksleivių Sus mo 18-ta Kuopa 
s~=Z^=^ RENGIA - = ^ = = = ~ " 

GRAŽIAUSI TEATRĄ 
Su Dovanomis 45 dolerių vertes Vargonų 

Seredoj, Sausio-Jan. 9, 1918 
oV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Ant Bridgeporto 

B u s l o š t a s l a b a i p u i k u s T e a t r a s . Po P r o -
g r a m o b u s b a l i u s p r i e p u i k i a u s i o s m u 

z ikos , k u r i ą i š p i l d y s K a t e d r o s 
Kolegijos S t u d e n t a i . 

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c Vienam 
Svetaine atsidarys 6:30 vai. vak. Programas pra

sidės lygiai 7:30 vai. Taigi meldžiam nepavelinti. 
_ ^ 18 Kuopos Moks le iv ia i , 

I B • Į I 

• • 

• • 

i . n , , v rTi ' i • ' i i . i , 

THE HIBERNIAN BANK 
Ui DĖTAS 1867 

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. 

Šis bankas duoda parankumą savo kostumeriams pa
tarnaudamas. Subatos vakarais nuo 6 iki 8 vai. palengvi
nimui tiems, katrie negali ateiti dieną. 

Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas. 
BAXKOS VALANDOS 

Taupymo skyrius — 10 ryte iki 3 vai. po pietį}. Subatoms — 9 ryto 
iki 12 vai. po piet ir 6 iki 8 vai. vakare. 

Šios bankos turtas yra nuosavybe šerininkų Continental ir . 
Commercial National Bank Chicagoje. 

se.Tj 

a 
REIKALAVIMAI. *«X€X6«€*€«€i*€^$^«€v**€ ,?€ 

2.00 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 

"Nebūkim užmigę, atsibus
ki m, nes jau yra laikas." 

Šv. Kazilniero Brol. ir Ses. 
dr-ja pažįsta tą " katalikiš
k a " susivienijime. Tasai susi
vienijimas — tai vilkas avies 
kailyje. Jis kovoja parapijose 
su tikslu pag'iemzti i savo 
rankas parapijų turtus, taigi Į 
podraug ir nepripažinti ant 
savęs bažnyčių vyresnybės. 

Todėl mūsų dr-ja nutn 
šitą laišką paskelbti " Drau
go'* ir viešai atsakyti, kad 
tasai kvietimas su pasipikti-
nimu atmetamas. Jei susivie
nijimas neturėtų bent kokių 
biogų tikslų, tai savo susirin
kimų nelaikytu kur saliūnų 
svetainėse ir su savo nutari
mais nesislėptų prieš katali
kiška visuomenę. 

Katalikiškos draugijos pri
valo apsižiūrėti, su kuo turi 
reikalus ir nepasitikėti bile 

iš rvtu puses pūstele 10 svel- . . v. . v ,v. . 
kieno gražiais žodžiais. 

A n t Janušauskas, 
prot. raštin. 

nutis vėjalis. Viso to jie pa-1 
drąsinti stojo į darbą su pasi
šventimų, uolumu bei energi-
Da. 

Taigi augk, blaivybe, kles-
tėk, bujok, pražydėk gražiais j 
Žiedais ir išduok malonius vai-! 3 d- s a u s i o b u v o visuotinas 
sius. Buk džiaugsmu žmoni- '• " Draugo" Bendrovės susirin-
jai, Bažnyčiai ir tėvynei. 

DRAUGO" BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Surašąs vardų aukavusių 
į Kalėdinį Fondą, nukentė
jusiems del kares Šv. Mv-

•r 

kolo parap . svet inėj , 31 d., (7~ 
gruodžio, šeiminiškam vaka 
re laukiant Naujų Metų. 

Juozas Kar l ikauskas $5.00 
M. Mažeika 5.00 
Andr. Poška 2.00 
A. Kišonas 
Gasp. Repšys 
Kun. Vi Kul ikauskas 
J . Vilimas 
Kvm. F . Kudi rka 
L. S. Br igmanas 
Vincas Piezaras 
Juozas Mickeliunas 
Juozas Vietrakis . 1.00 
Teof. Mačys ^ 1.00 
A. Rigienis 1.00 
Pet r , Mureika 1.00 
J . Mart iš ius 1.00 
Vlad. Kazakevičius 1.00 
Jonas Bajarskas 1.00 
Ant . Mureika 
Ap. Marcinnauskai tė 1.00 
A. Repšys 1.00 
Juoz. Brazait is 1.00 
P r a n a s Valait is 1.00 
J . G ndžiunas 1.00 
P , . \ 'alaitė , 1.00 
- \ ITaujokiene 
A u*. Vasiliauskaitė 
A. Strazdas 
V. . uodelis 
Kaz. Mackeliunas 
J . Čepaitė 
A. Kupr i s 
K. Meškis 
J . Guzikauskas 
Nekuria N. N. 
Smulkių aukų 

Viso 

Reikalingos moterįs ir merginos 
aortavlmui senų poperių. Gera mo
kestis. Atsišaukite pas: 

WESTKR P A P E R STOCK CO., 
1450—60 Indiana Ave., Chlcago. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 

Reikalingas vargonininkas tuo-
Jaus. Alga $50. — $60. ir ineigos. 
Atsišaukti: 

REV. V. MATULAITIS, 
SILVER CREEK, PA. 
(8—10) 

REIKALINGOS 
Gerų katalikišku šeimynų dukte

ris, kurios norėtų pastoti seserims 
2 . 0 0 Saldžiausios Širdies Jėzaus, kurių 

darbas dirbti išganymui dūšių. Ku
rios turėtų tok| pašaukimą malo
nės atsišaukti šiuo antrašu: 

KARMELITU SESERJS, 
Ogden and Grasselli Avės., 
EAST CHICAGO, IND. 

(4—20) . 
Paieškau savo sesers AgnieSkojj 

Jasiunlukės iš sodžiaus Midžiunų, pa-
1 Cu) rap. Ramygalos, pav. Panevėžio, 

Kauno gub. Jinai prieš karę gyveno 
1 . 0 0 Rusijoj. Gal kas žino apie ja ar 

ji pati lai atsišaukia Šiuo antrašu: 
JONAS JASIUNAS, 

2251 W. 23 PI., Chicago, III. 
( 9 — i o — 1 1 ) 

— A N T P A E D A V I M O . -

D r. A. R. Bliimenthal 0 . D. 
Aklų Kpeetallstas 

s PM tarimas Dykai 
Offiso Adynos nuo 9 Is ryto Iki 9 

vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12. 
4649 So. Ashland A ve Kam p. 47 St. 

Telefonas Tards 4817. 

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

Tel. Drover 7^12 

Dr C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DrTtfTlSTAS 

Valandos: nuo 0 ryto fki 9 vai 
Nedellomts įmsn] Futnrima 

4712 So. A-Mand Ar«. 
*rtt 47-tos imtv.st 

(to. 1437. Karoliai J vairi n s*pa!-
vn. Kcikalauiianl paiuinėkiU' ko
kios spalvos pageidaujate. Len-
eiiigflis |r kryželio storai auk
suoti kaina su prisiimt imu 75c. 
No. 1438 Raito AkmeuHin ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvaraiituotl 
uit 5 metu. Kaina su prigim
imu tik $1.25 

No. 1439. Galima gauti įvairia 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvaraiituotl ant 5 
metu. Kiekvienas atskirai Įdė
ta* gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminia. Su pri-
siuntimu $2.00 

AUTOMOnn.IAII 
Turime būtinai parduoti du 1011 

automobilius — limousiuc ir vie
ną limottsiiie viršų. Geram padėji-

[Q(J mc, taip kaip nauji. 
Kas norėtu pirkti automobilių i 

prašoma kreiptis ant šio antra ro: 
1543 VV. 46 St., Tel. Yards 7125 
( 5—12). 

^AJIEŠKOJIMAlT 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

15.00 
13.00 

$74.00 

Vietinis. 

Ant pardavimo piprlal nauja.c 

Chalmers 7 sėdynių automobilius 
perdidelis ant mažos šeimynos. Atsl-

1 00 šaukite 
MRS. S. SCHNEIDEK, 

11147 Micbigan Ave., 
Miltoery Sbop. 
(10—ti: i 

Telefonas: McKINLEY 57G4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 SO. VVESTERN B l i V D . 

K a m p a s W. 35- tos gatvės . 
— P P — • " • • w w » f i i n«i iiim^,»i«JtMMmį 
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Blaivininke. 

NUŽUDĖ KRIAUČIŲ. 

k imas. 
Bendrovės valdyba gal ne

trukus praneš visuomenei 
plačiau apie tą susirinkimą. 

Kol kas tik pranešame, kad 
susirinkimas buvo gana skait
lingas ir gyvas. 

Iš apyskaitų, iš raporto ad-

Praeitą pirmadienį Kostan 
tas Matulis, lietuvis kriau-
čins, rasta nužudytas jo fc-
poje, 1338 So. 51-mos Ave., \ ministratoriaus p. Baltučio 

paaiškėjo, kad " Draugo' • 
sunkus laikai praėjo ir kad 

Ci^e^o, UI. 
Pastaruoju laiku K. Matu

lis buvo dusyk apiplėštas, 
bet pinigų pas jį tada plėši
kai neradę. Jo švogeris Kas
paras Miklošius pasakoja, kad 
K. Matulį nužudę tie pat K 

jam šviečia puiki ateitis. Vi
sų susirinkusių buvo puikus 
ūpas. 

Į Direktorius sekantiems 
metams išrinkti: Kun. V. Sla-

plėšikai atkeršydami jam už vynas pirm., kun. K. Zai 
tai, kad jis slėpęs savo pini
gus, kurių plėšikai būtinai no
rėjo pas Matulį surasti. 

* Sakoma, kad ""Matulis turė
jęs šapoje apie $1,000. 

kauskas — vice-pirm., Adv. 
V. Rutkauskas—sekret., kun. 
M. Krušas — ižd., ližinierias 
M. Žaldokas ir Kun. f. Alba-
vičius — valdybos nariais. 

A.^A. 
Konstantinas Matulis 
Kurs krito piktadarių au
ka pirmadienio naktį nuo 
savioj rulių siuvimo dirb
tuvėlėj, 1338 So. 51 ave., 
Cicero, UI. 

Velionis šioj šalyj paliko 
3 brolius ir vieną seserį. 

Laidotuvės įvyks šitą 
ketvergą, sausio 10 dieną, 
iš Šv. Antano lietuvių pa
rapijos bažnyčios, Cicero, 
111. Gedulingos pamaldos 
prasidės 9:30 ryte. Bus 
palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Į laidotuves kviečiami 
visi giminės, draugai ir 
pažįstami. Kviečia visus 
didžiai nuliūdę a.a. Kon
stantino Matulio broliai 
ir sesuo. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P . G U R S K I S 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av. 
CICERO, ILL. 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 

| Dr. (i. M. GLASER 
h . Praktikuoja 36 m*** 
^ Gyvenimą* ir Ofisai 
| 1149 8. Morgan Rt. kertė S2 st 

Chicago. 111. 
BPFC1AI TVTAS 

Motoriuku. Vyrtftliu Ir Valfc> 
Tuiptri Chroniško Mjri*. 

OFISO VAliANTKV*: 
tkl 9 ryto. nuo 12 Iki 2 po pl*» 

I 
į 
•t 

i 
1 

Užsisakant paminėkite namerf ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite »iŲsii Kj>«:kant Mom-j ()rd«r, re^ristruouune laiške, arba 
vieucentiniahi kratos ienkleliaia. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLJSHING CO. 
1800 VV. 4 6 t h S t r e e t Chfcago, llf. i » .« 

=lHHnii!mil!ll!SIIIIIIIIIIIUIHilil!li:HUIIIil!3!lll!llll|Įi|||||!nulll!IlllllillIIIIIIU!llU= 

Ir nuo 8 iki 8:80 vuk N#»dėll»> 
mis vakarais ofisas uždaryta. ERNEST WEINER 

••t~-

DRY GOODS I 
1800 W . 4 7 t h K a m p a s VVood G a t v e s į 

Mas Duodame Djbeltavus Štampus ICeturge ir Subatoje 
Pilna Linija Yaikuf'ių Apredalų, Firankų, Blanke- ? 

AR E S I G I R D Ė J Ę S ? 
Kad žmopus prall pasigražinti sau j į 
vcida ir įerytj iipis plaukus. Prisiusk I Į I tų, Sveter ių, Apa t in ių Maršk in ių . 
stampa ir gausi visas informacijas. | | 5 
DISTRIBUTOR for W1LBERT CO. 
42 Vlne Street, Montello, Mass. 

* 
Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 1 

L I E T U V I Š K A KRAUTUVE 

jisiuiiuiniiiiiiBiiiiiiiiimiiiiGiiiiiiiiiiiin 
I J O S E P H C. WOLON | 
- LIETUVIS ADVOIiATAS 

E Kamb. S24 National Life Bldg. | i *~f IIIIIIIIIIIIII111ISI1111111 III III11! I1JIIII11111II* IIV1111III! IIIIII Illl l l l l l l l | | | | | f I [ IIIIIII llllllll t¥ 
į 29 So. LaSalle St., = į .__ _̂ * 
9 Vakarais 1566 Mihvnukee Ave. S j • ! 
E Central 6390 E 
E Rasldenco Humbuld 97 E 
S CHICAGO, ILL. = 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

• 
Nauji neatimti, daryti ant už

sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po | 15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
17.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel- .. 
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų IJ 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- g 
llzos Ir Kuperai. »* 

ATDARA KASDIENA { 
Nedėliomis ir vakarais. .'. 

K 
S. GORDON, K 

1415 S. Hulsted St., Chicago, 111. g 
V 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti gersn} darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kiSenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
Ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime Ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš 
bile madij knygos. 

MASTE R DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, IVrilčiini.s 

118 N. La SaMe gatve. Kambarys 
410-417. PrieS City Hali. 

Jeign Akiniai Reikalingi Ne- i 
lankyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas: 

- O , l NilnKAITĮ, Opt. Dr, 
1617 N . Robey S t 

UllwaokeelrNortiiai. Tel. Humboll46l7 
K»CSaR:£SDt3»xsaBrc38fr%&^^ zzz:t®>cxKZ2s:'VSK:': 

Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3 3 1 5 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių 
parduoda tą p a r ą knva 
po 80c. 

»*H5IAi 

LAUNDRYTABLETS 
£* *tand /54~atGrocers 

nos «ere«. 
n •, nef> 

ar ĮU* g* 

<HMti . 

51c 
Rie»uxių Sviestas 
Labai geras'po 

30c 
ooco* 

G«riavtt« RiniM. 
sulyginę «e 
bent kokia, 
U? «v 14c 

Puikus Mi l ius 

WBtfi ntvn 
1873 li>lwauka« av 
2054 MtlvrauiM av; 
1064 Milw<ivJt5«e av. 
1610 W Ma.li»oo st 
i&to « liadiaan st. 

i»M Vk CnioMcoa. 
18S6 Biua lalaad av 
2612 W. North av 
1217 3 . rJaiiiua st. 
1882 S. Balsted tt. 
1818 W. I2th st. 

<1UC«. 

SOUTH 8IDB 
V082 Weet«ortb a* 
UZ7S. HalrtaJ s t 
(T» 6. ashland av. 

oKAti diuai 
«0e W. Divtatoa as 
-78Q w. Morth »T' 
8640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
4418 N. Clars tit 


