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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dėkime aukas Tautos 
Fondai!' 
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S. V. SENATE SVARSTOMA 
TAIKOS KLAUSIMAS 

Bolševikai giriasi laimėjimais 
STREIKAS VOKIETIJOJE PLEČIASI 

True translation filed wlth the post-
master a t Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October &» 1917. 
SENATE PAKELTA TAI

KOS KLAUSIMAS. 

Senatorius Borah stovi už 
mažųjų tautų teises. 

Washington, vas. L—Va-
kar senate trumpai buvo 
svarstoma taikos klausimas. 
Paliesta taikos sąlygos. 
Klausimas pakelta del kilu
sių suiručių Vokietijoj ir 
Austri jo j-Vengri jo j , kur 
darbininkai streikuoja ir 
jau išreiškia savo nepasiga-
nėdinimą autokratinėmis 
vvriausvbėmis. Reiškia, 
darbo žmonių minios reika-
lauja baigti tą pragaištingą 
kare. 

Senatorius Owen paragi
no senatą, kad jis imtų t in
kamai darbuoties taiko* 
reikale sulyg paskelbtu 
prez. TVilsono taikos sąlygų 
sausio 8, 1918 m. 0\ven pa
sakę, kad kongresas tuo 
žvilgsniu tegu išreiškia ša
lies gyventojų vardu opini
ją, tegu jis nustato pastovą, 
ant kurio turi but padėta 
ilgai tverianti pasaulio tai
ka. 

Senatorius Borah indave 
rezoliuciją, kurią-ia jis rei-Į 
kalauja sugrąžinti visoms 
tautoms politikines ir eko
nomines teises ir duoti tei
ses toms tautoms turėti sa
vo atstovus taikos kongrese. 

Sen. Borah pasakė, jogei 
jis tuo reikalu trumpu lai
ku pasakysiąs senate kalbą. 

True translation filed with the post-
master at Chlcago, 111.. on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6/ 1917. 

PASKELBTA MIESTŲ 
APGULIMAS. 

Copenhagen, sausio 31.— 
Vokietijos vyriausybė pa
skelbė apgulimą miestų 
Hamburgo, Altona ir 
Wandsbeck, anot Hamburg 
Echo pranešimo. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

STREIKAS PLATINASI 
VOKIETIJOJE. 

Kareiviai atsisako šaudyti į 
streikininkus. 

True translation .filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

REIKALAUJA PARLA
MENTO SUSI

RINKIMO. 

True translation filed with the post- f 
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
OetoK^r «. 1917. 

EKSPLIOZIJA KARĖS 
ĮSTAIGOJE 

St. Louis, Mo., sausio 31. 
— Dviejų augštų bustas, 
kurį buvo užėmusi Hender-
son Welding kompanija, 
nuo pakilusios ekspliozijos 
apgriuvo. 2 žmogų sunkiai 
sužeista. Minėta kompani-

/ #ja gamino vyriausybei ka
rės užsakymus. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. , 
REZIGNAVO RUMUNŲ 

PREMJERAS. 

Amsterdam, sausio 30. — 
Iš Berlyno gauta žinia, jo-
gei rezignavo Rumunijos 
ministerių pirmininkas 
Bratiano. Jo vietą užimąs 
generolas Fofoza Sveresco, 
buvęs karės ministeris, gi 
paskui rumunų vadas Do-
brudŠtfj. 

Londonas, sausio 31. — 
Anot "Berliner Tageblatt," 
Vokietijos soeijalistų lyde
riai pareikalavę parlamen
to pirmininko Kaempf, 
idant tuojaug butų sušauk
tas parlamentas del pakilu
sių šalyj nepaprastų suiru
čių. 

Praeitą trečiadienį Ber-
lvne buvo streikininkų su-
sirinkimas. Streikininkai 
nutarė panaudoti visą savoj 
galimą galybę prieš tai, jei 
vyriausybė mėgintų darbi
ninkų lyderius arba atsto
vus bausti arba kitokiais 
budais juos persekioti. 

Genevoje, anot korespon
dento pranešimo, abelnai 
manoma, jogei šitas strei
kas Vokietijoje veikiai t u 
rės pasiekti savo krizi. Ar 
jis pasirodys nepavykusiu, 
ar jis vyirausybę paklupdys 
ant kelių. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

RUSAI MUŠAMI 
SUOMIJOJE. 

Copenhagen, sausio 31. — 
Kuone visoj Vokietijoje, 
ypač industrijos centruose 
šiauriuose, streikas platina
si ir šiandie jau suvirs 500 
tūkstančių darbininkų 
streikuoja. I*usoficij aliai 
pranešama, kad pačiam 
Berlyne, neskaitant prie-
miesčių, streikuoja apie 120 
tūkstančių darbininkų. 

Berlyno priemiesčiuose, 
sakoma, streikininkai daž
nai susiremia su kareiviais. 
Daugelis žmonių jau nužu-
dvta. Kaikuriose vietose 
kareiviai atsisako šaudyti į 
streikininkus. 

Kaip Hamburgas, taip 
Berlynas atsiradę blogiau
siam padėjime. Vyriausy
bės ir privatiniuose dokuo
se Kiel'e nedirbama. Strei
kas pakilo visuose industri
jos miestuose išilgai Reino 
ir Westfalijoj. Svambes
niuose ir Bavarijos indus
triniuose miestuose darbi
ninkai pametė darbus. 

Visi svarbesnieji Berlyno 
laikrašči ai ir socialistų 
laikraštis "Vor\vaerts" su-
stabdvta-
Hindenburgas atsiliepia f 

darbininkus. 

True translation filed' with the post-
master at Chicago, IH., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

AMERIKONŲ SU VO
KIEČIAIS SUSI 

RĖMIMAS. 

Sakoma, vokiečiai panėši 
didelius nuostolius. 

Su amerikoniška armija 
Prancūzijoje, sausio 31. — 
Amerikoniška pozicija 
Prancūzijos fronte vakar 
tuojaus išaušus miglos me
tu buvo užpulta vokiečių. 
Pirm užpuolimo sekė smar
kus artilerijos veikimas. 

Du amerikonai užmušta 
ir keturi sužeista. Vienas 
kareivis kažkur žuvęs. Ma -
nonia, ar tik jis nebus pa
puolęs nelaisvėn. -

Tikrai vra žinoma, kad 
priešininkas yra panešęs 
didesnius nuostolius kaip 
amerikonai nuo ameriko
niškų armotų ir kulkasvai-
džių. 

Toje yietpje beveik kas
dien butą nelaimingų prie
tikių. Dabar yra leista apie 
tai viešai pranešti. Karei
viai užmušti armotų šovi
niais, daugiausiai šrapne
liais. 

Vienas iš sužeistų karei
vių buvo pataikytas sukly
dusią kulipka. Jis parvirto 
į pilną vandens apkasą ir. 
turėjo prigerti, kol kapito
nas suspėjo ateiti jam su 
pagelba. Daugelis sužeistų-

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

RAUDONIEJI PRANEŠA 
APIE SAVO LAI

MĖJIMUS. 

Vokiečių lakūnai užpuolė 

Sako, ir kazokai einą prieš 
savo atamaną. 

/ _ _ _ _ _ 

, jų priskaitoma. prie netikė-
Kruppo įstaigų valdyba u j t u 8 U Ž e i d i m u > Daugiausia 

fieldmaršalas von Hmden- s u ž e i s t o s k a r e i v i u rankos, 
burg paskelbė atsiliepimą į 
darbininkus. Paskatino juos i Vienas šovinys užmušė tr_*. 
laikyties savo darbų, atliki-j y i e n a s k a r e i v i s š o v i n i o 
nėti pareigas. Von Hmden- ; b u v o S l l d r a s k v t f l s į ^ m o t u s 
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Stockholmas, sausio 31.— 
Iš Gelsingforso pranešama, 
jogei tenai esą kol-kas ra
mu, bet kitose Suomijos 
vietose seka mūšiai suomių 
baltosios gvardijos su rusų 
bolševikų raudonąja gvar
dija, kuri gelbsti suomiams 
revoliucijonieriams ir eina 
prieš Suomijos vyriausybę. 

Baltoji suomių gvardija 
visur ima viršų ir kovoja už 
vyriausybę su atsidėjimu ir 
pasišventimu. Antai baltoji 
gvardija įveikė ir išginkla-
vo raudonąją gvardiją mie
stuose Kemi, Uleaborge, 
Kajanailmola ir St. Mi-
ehael. 

Praeitą trečiadienį ties 
Keamare geležinkelio stoti
mi raudonosios gvardijos 

burg be kitko savo atsilie
pime pažymi, kad streikas 
būtinai turi but užbaigtas. 

Pirm sulaikymo socijali 
stų laikraštis "Vorwaerts 
savo skiltyse padėjo strei
kininkų ultimatumą vy
riausybei. Ultimatume rei-
kalaujama taikos be anek
sijų, maisto pagerinimo, 
sudemokratizavimo šalies 
įstaigų ir tt. 

Anglijos laikraščių ko
respondentai Olandijoje 
tikrai negalį pasakyti apie 
tikrąjį streiko judėjimą. 
Vieni korespondentai tvir
tina, jogei tuos streikus vy~ 
riausvbė remianti, nes tuo 
būdu jinai mananti veikiau 
susilaukti pageidaujamos 
taikos; kiti tvirtina, jogei 
vyriausybė baisiai įnirtusi 
prieš streikininkus ir todėl 
nusprendžiusi su Rusija 
nesitaikįnti, bet ir tolesniai 
tęsti karę. 

Vokietijos - Šveicarijos 
siena uždaryta. Tatai ma
noma, kad Vokietijai grū
moja baisus krizis ir per-
versmės. 

pulko . stovyklos mieste, 
kuomet jis savo pulkinin
ką lydėjo į apkasą. 

Trįs kareiviai užmušti 
vieno šovinio, kurs krito į 
apkasus, gi vienas mirė nuo 
žaizdų ligoninėje. Keli ka
reiviai pasiųsta ligoninėn. 
Tai tokie, katrie apturėjo 
žaizdas viršutinėj kūno da
ly j arba galvoje. 

i 
Del militarinių priežasčių 

apie tai nebuvo galima 
pranešti anksčiau ir smulk-
meniškiau. 

<< SAUSIEJI" PAGAMI
NO PETICIJĄ PRIEŠ 

SALIŪNUS. 

Londonas, sausio 31. — 
Bevieliu telegrafu gauta 
oficijale žinia, kad bolševi
kų vvriausvbė išleidžiusi 
parėdymą organizuoti' Dar
bininkų ir valstiečių rau
donosios armijos rusų tary
bų respubliką.' Kitu parė
dymu skiriama 10 milijonu 
dolieriu vvriausvbei žino -
miems tikslams. 

"Pravda" spauzdįna ži
nią, kad Rumunija yra pa
dariusi atskiria sutartį su 

J centralėmis valstvbėmis.; 
1 

Sulyg sutarties Rumunijai 
pažadėta pavesti Besarabi
ja. 

Bolševikų vyriausybė 
skelbia apie savo militari-
nius laimėjimus Ukrainoj 
ir visur kitur. Kuomet bol
ševikai paėmę Bachmatsch, 
tuomet bajorijos oficieriai 
atsimetę ant Kijevof kuris 
apsiaučiamas iš visų pusių. 

Kazokai apleido 
Kaledinesį. ** 

Bolševikai praneša, kad 
generolo Dutovo kazokai 
sumušti ir kas valanda lau
kiama Orenburgo puolimo. 

Specijaiėj depešoj iš Pet
rogrado pažymima, kad, re
gis, visi kazokai jau perei
ną bolševikų pusėn. Tokiuo 
būdu ir gen. Kaledineso su
daryta vvriausvbė turės 
griūti. 

Ukrainų \ \ rada,' ' sako-
ma, netekusi pasitikėjimo 
savo kareiviais, todėl dabar 
" r ada" organizuoja baltąją 
gvardiją, kuriai vadovaus 
rusų ir lenkų oficieriai, 
katriems rusų armijoje bu
vo sumažintos rangos. 

Bolševikai praneša, kad 
jų kariuomenė paėmusi 
Krymo miestus Kierč* Teo-
doziją ir Jaltą. 

* 
True translation filėd with the post-
master at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

IR VĖL DAUGIAU LAI
VŲ PRARASTA. 

Paryžių į 

20 ŽMONIŲ NUŽUDYTA IR 50 SUŽEISTA 
True translation filed with the pest-
master at Chicago, Iii., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

PARYŽIUS BUVO BOM
BARDUOJAMAS IŠ ORO. 

Šiuo kartu vokiečių lakū
nams pasisekė atsiekti 

tikslas. 

Berlynas, sausio 31. — 
Vokiečių karės ofisas ofici -
jaliai paskelbė, jogei jų la
kūnai iš atkeršijimo užpuo
lė Prancūzijos sostinę Pa 
ryžių ir tenai pametė 14 
tonų sprogstančios medžia
gos. Tai pirmu kartu Pary
žius buvo užpultas sistema-
tiškai, sakoma pranešime. 

Paryžius, sausio 31.—20 
žmonių nužudyta ir 50 su
žeista vokiečių lakūnų už
puolimo metu ant Pary
žiaus praeitą naktį, oficija-
liai pranešama. 

Vienas lakstytųvų nu
muštas ir jame buvę lakū
nai, paimti nelaisvėn. ^ 

BAISENYBĖS MEK
SIKOJE. 

True translation filed' with the post-
rnaster at Chicago, 111., on February 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

GEN PERSHING KARĖS 
TARYBOJE. 

Jam draugauja generolas 
Bliss. 

87 žmonės užmušta ir 127 
sužeista. Kad tuo tarpu 
baltoji gvardija neteko š 
žmonių užmuštais ir 1 su> 

I žeisto. 

" Sausųjų" sąjungos ly
deriai vakar vakare į City 
Hali pristatė peticiją su 
148,000 miesto gyventojų 
parašų. Tąja peticija reika
laujama, kad pavasario rin
kimais butų pavesta miesto 
piliečiams nubalsuoti ar 
Chicagai saliunai reikalingi, 
ar miestas turi but " s a u -

Nardančios laivės savo 
veikia. 

>> 
sas. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. Parašus į City Hali nu
nešė šeši vyraį Peticiją 
ofi6ijaliaį priėmė balsavimų 
tarybos klerk**. 

Londonas, sausio 31. — 
Praėjusią savaitę nuskan
dintų Anglijos laivų skait
lius ir vėl padidėjo. Ofici-
jaliam pranešime sakoma: 

Į Anglijos uostus atplau
kė 2,352 laivu, išplaukė 2,-
309. 

Nuskendo nuo minų ar 
nuo torpedų devyni laivai 
1,600 tonų ar daugiau intil-
pimo; mažiau 1,600 tonų 
žuvo — šeši; žvejų laivų — 
vienas. 

Be pasisekimo buvo ata
kuota aštuoni laivai. 

Juarez, sausio 30. Gal
važudžio Vilios gaujos pra
eitą savaitę netoli Chihua-
hua užpuolė praeinantį 
traukinį. 40 žmonių sargy" 
bos ir keliauninku nužudv-
ta. 18-ka merginų nuo trau
kinio pagrobta ir patsai 
traukinis sudeginta. 

Kelią apval)rtį šią savai
tę pasiųsta kitas traukinis 
su federaliais kareiviais ir 
darbininkais. Vilios gaujos 
šitą traukinį sudinamitavo 
ir 110 kareivių ir darbinin
ku nužudė. 

Paskui Villa su gauja už
puolė miestelį Santa Rosa-
lia, kur buvo 125 federaliai 
kareiviai. Šitų dalį išžudė. 
Likusieji prisidėjo prie 
gaujos. Ant galo miestelį 
apiplėšė. 

Kuomet iš Ohihuahua pa
siųsta prieš tuos galvažu
džius kariuomenė, Villa su 
savo gaujomis jau buvo at
sidūręs į artimuosius kal
nus. 

Pekinas, sausio 31.—Pie
tų Kinijos sukilėliai paėmė 
miestą Yacbow, kurs skai
tomas raktu į viršutinį 
Yangste Kiang, anot pra
nešimo iš Hankowo. 

Versailles, Prancūzija, 
sausio 30 (suvėlinta). — A-
merikoniškos armijos vadas 
geni. Pershing šiandie daly
vavo viršiausioje talkinin
kų karės taryboje čionai su 
gen. Bliss, amerikoniškos 
armijos štabo viršininku. 

Šiandie karės tarybos po
sėdis labiaus buvo indome-
snis už pirmbuvusius pana
šius posėdžius. Bulvardas de 
la Reine buvo prisikimšęs 
žmonių miniomis. Posėdis 
įvyko Trianon rūmuose, 
kurį tirštai saugojo poliei-
jos gvardija. 

Premjeras Clemenceau 
pirmininkavo. 

W posėdis atidaryta 3.00 -po 
pietų pirmininkaujant 
prancūzių premjerini Cle
menceau. Gen. Petain, gen. 
Foch ir gen. Weygant sėdė
jo kairėje premjero pusėje. 

Britanijos premjero Da-
vid Lloyd George kairėje 
pusėje buvo anglų genera-
lio štabo viršininkas gen. 
William R. Robertson ir 
majoras gen. Sir Henry 
Hughes Wilpon. 

Italai sale amerikonų. 
Su gen. Bliss ir gen. Per-

shingu sėdėjo Italijos 
premjeras prof. Orlando, 
Italijos užsienių reikalų 
ministeris baronas Sonnino 
ir gen. Cadorna. 

Posėdis pasibaigė aplink 
5:00 vakare. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on Febroary 
1, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

PANAIKINA SUOMIJOS 
SENATĄ. 

j Petrogradas, sausio 31.— 
Pusoficįjaliai pranešama, 
kad centralis darbininkų 
komitetas Suomijoje nu
sprendęs suorganizuoti lai
kiną revoliucijonierių vy
riausybę. Prie naujos vy
riausybės prisidėsianti ir. 
raudonoji gvardija, gi suo
mių senatas busiąs panai
kintas. 

».{•« • • ttmmtmmt+mmm* 

| Surask ant trečio puslapio tris 
klausimus, paliečiančius Lietuvos 
ateitį, surašyk atsakymus ir, iškir-
pęs, siųsk į "Draugą." Daryk taip 
pats ir kitus ragink daryti tą pat. 
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MOKYKIME VAIKUS 
MYLĖTI TŽVYNC. 

Moters pašaukimas, kai
po motinos, yra prakilniau
sias. Argi tai gali but ko-! 
kia kiltesnė priederme, kai 
kad vaikelio širdyje sėti 
grūdelius, iš kurių paskui 
t*m pražydėti Dievo, Tėvy
nes ir artyaio meilės žiedai. 

galime sulenkti kelių ties 
kryžiais Lietuvos pakeliais. 
Bet čia galima įsigyti Lie
tuvos istorija su gražiais 
mušu Tėvynės praeiti 
v aizdeliais (paveikslėliais). 

Tegu nekalto vaiko ake
lės tėmijasi į tuos vaizde
lius, gi tu, lietuve motin, 
aiškink jam vaizdelių reik
šmę, papasakok, ką tai vi
sa reiškia. Vaiko širdelėj Štai žemdirbis, kuris tro

kšta, idant jo purenama ie-f Pakils iingeidnjmas,- gi-ne_-
mė atneštų jam kuogeriau-
sius vaisius, neatidėlioja to
lesniam laikui sėjimo. Bet 
kaip tik išaušta pavasaris, 
beria žemėn javų grūdus. 
Taippat ir motina, jei jinai 
nori, kad pasėlis duotų gau
sius vaisius, privalo berti 
sėklas savo vaikelio sielon, 
kuomet ta siela tik ima at
busti. 

Švenčiausia lietuvės mo
tinos priedermė mokyti 

"D R A U G A S " 
., ,if" 

Penktadienis, vasario 1 et. 
s 

Spauda ir jos reikšme. 
Rodos, nereikėtų nei aaš-

kinti apie spaudos reikšmę 
šiais laikais. Nes visiems 
tupėtų but žinoma, kad* T*eBo, leidžiamas kitas. 

savo vaiką mylėti Tėvyne i š e i s stiprus tautos apginė 
Daugelis motinų gal pasą 
kys, kad tas yra siuiku pa
dalyti, nes vaikai apie to
ki^ meilę neturi supratimo. 

Tiesa, maža galvutė, rasi, 
nesupras tos didybės. Te-
čiau juk mes visuomet pa
sakojame vaikams taippat 
apie neišpasakyta didybę: 

,apie Dievą ir mokiname Jį 
mylėti. » 

Kokiuo tad būdu mokina
me mylėti Sutvėrėją f Ai* 
gal pasitenkiname tik vie
nu sausu tvirtinimu: k 'Yra 
Dievas ir Jis reikia mylė
t i ' " 

Ne. Tad kągi darome! 
Štai parodome vaikui gra-

-žia, kvepiančią gėlelę, arba 
zydraint dangų su liepsno
jančiu saulės kamuoliu, ar
ba gi mirgančias, blizgan
čias žvaigždeles. Atkrei
piame vaiko domą į stebuk
lingąja gamtą, tą Dievo pa
darą, ir tariame: "Žiūrėk, 
mielasis, tai visa Dievulis 
sutvėrė. Argi Jis nėra ge
ras I Mes privalome Jį 
mylėti." 

Tokiuo pat būdu privalo
me vaiką mokyti ir mylėti 
Tėvynę. Ot, ten, brangio
joj Lietuvoj, gal su tuo Tė-
vvnės meilės mokinimu 

e-

mums geriau sektųsi, ka
dangi tenai kiekvienam žin
gsnyj turime po akių visa 
tai, ko mums reikia. Bet 
šičia, tolimoj šalyj, yra kas-
kita. Toeiau ir čia gali
ma surasti tam tiksliu tin
kamus budus ir priemones. 

I 

Tiesa, eta gyvendami, ne* 
galime savo vaikų nuvesti 
kur prie pilkalnių arba ki
tokių istoriniu vietų. Xe-

poiigo jisai ir pats jau ste
bėsis gražia mūsų tautos ir 
Tėvynės praeitimi, jos var
gais ir kentėjimais. i Šito 
pasekmė bus, ta, kad vai
kas, kaip bematai, ims tei
rautis, kodėl mūsų tauta 
buvus tokia nelaiminga Ir 
ar įtegalinia jai išgauti lais
vės. Už kelių metų tok
sai vaikas jau pasižadės 
darbuoties tautos ir Tėvy
nės labui i t pagaliaus iš jo 

jas ir tikras Tėvynės su
nūs. 

Lietuvių tautos obalsis 
visuomet buvo: "Dievas ir 
Tevyna!'1 

Tatai lietuvių motinų o-
balsis tegu bus: "Mokyki
me savo^vaikus mylėti Die
vą ir Tėvynę!" 

JIEMS DŽIAUGSMAS. 

Bethlehem Steel Co. pir
mininkas, milijonier. Char
les M. Schvrab, nesenai 
New Yorke kalbėjo į vie
nos viešosios mokyklos mo
kinius, kaipo į priaugančią
ja kartą. Schwabo kalba 
buvo indomi, kad jis prisi
minė socijaies sąlygas, ko
kios greitu laiku galinčios 
užviešpatauti visam pasau
lyj. Jis pasakė, jogei 
trumpu kuku visi pasaulio 
reikalai pateksią darbinin
kų rankosua. Dabartiniai 
aristokratai ir turčiai prie 
tų reikalų neturėsią nieko 
bendra. Darbininkai, sa
kė, turį dideles spėkas ir 
šitas išnaudoja savo naudai. 
Neužilgo darbininkai ga
minsią įstatymais ir taisyk
les, bet ne turčiai, kaip kad 
šiandie via. Tatai visi tu-

SJ 

rčiai, gi ir jis pats, iskal-
110 turį prisiruošti prie tų 
svarbių socijalių pervers-
mių, be murmėjimo pasiduo 
ti neišvengiamam likimui. 

šiandie spauda yra kur-kas 
galingesnė ir už baisiausius 
karės pabūklus. Spauda 
šiandie pasaulyj praveda 
kares ir padaro taikos. 
Truškina valdovų sostus, 
griauja stipriųjų tautų val
stybes. Anų vietoje spau
da praveda naujus surėdy
mus, neatsižiurint į tai, ar 
tie surėdymai yra geri ar 
blogi, ar jie tinkami liau
džiai, ar kenksmingi. Vi
sa tai priguli nuo geros ir 
blogos spamdos. Gera spau
da-— tai Dievo palaimini
mas žmonijai. Bloga — 
t ikroji pw*pultis. 

Visose tautose be geros 
spaudos a ts i randa galybės-
ir blogosios. Gera yra ta, 
katra ištikimai tarnauja 
Bažnyčiai, tautai, tėvynei ir 
kultūrai. Šita spauda dar
bo žmones ir visą liaudį ve
da šviesesnėn ateitin. Kat
roj šalyj turi pirmenybę ge
roji spauda, tenai žmonės 
jaučiasi laimingi, turtingi, 
pilni ištekliaus. Tenai 
klesti blaivybė, susiprati
mas, žmonių susiklausimas. 

Kas kita yra bloga spau
da. Bloga spauda tai ta, 
karta tarp darbo žmonių ir 
visos liaudies platina ištvir
kimą, nedorą. Taip elgia
si ta spauda, katra viešai 
burnoja prieš Dievą ir Baž
nyčią arba vieną' ir kitą vi
saip p*njakina žmonių aky
se. Paniekinti Dievą ir 
Bažnyčią, reiškia platinti 
ištvirkimą. Nes kas atsi
žada Dievo, Bažnyčios ir šv. 
tikėjimo, tai tą padaro to
dėl, kadxlabiaus pataikauti 
savo kimo geiduliams. 

Spauda yra galinga. Ta
tai Bažnyčios priešininkai 
ir imasi visu smarkumu pla
tinti aedorą spaudą ypač 
darbininkų tarpe. Bile kur 

susidaro tų priešininkų bū
relis, žiūrėkis, jau ir išlei
džiama laikraštis. Negana 

kųs (taigi ir krikščionis 
demokratus, ant kurių 
pečių šiandien rymo vi
sas pasaulis, tečiaus Chiea-
gos yocijalistų organas tuo-
jaus sušuko: Ve, milijonie
rius kalba apie socijalistus 
ir šitiems pripažįsta atei-
įiančtą pirmenybę. 

Tegu bi kas prisimena a-
pie darbininkus, mūsų soci-
jalistams atrodo, kad tai 
jau ir kalbama apie socija
listus. Matot, jų nuomo
ne, soeijaliznias ir darbinin
kas yra du neatskiriamu 
daiktu. 

Tuo tarpu mes visi gerai 
žinome, jogei socijalizmas 
su darbo žmonėmis tiek tik 
bendra turi, kad jisai ve
da dalį pasaulio darbininkų. 
Didžiuma darbininkų yra 
prieš socijalizmą. 

Juk antai ir mūsų tautos 
atmatos nezaležninkai tvir
tina, jogei jie esą katalikai. 
Bet kad jie neturi nieko 

Yra žinoma, kad įigšioi bendra su katalikyste, mes 
ko panašaus dar nėra pasą- tai žinome. 
kęs nei vienas milijonierius. 

šitas faktas lietuviškus 
socijalistus kaipir sviestu 

\ 

Pučiasi ir šiaušiasi mūsų 
socijalistai. Kaipgi, Rusi
joje steigiama socijalistiška 

aptepė. Nors milijonierius, respublika! 
kalbėdamas apie darbiniu- Nėra ko perdaug džįaug-1 tuomet bus galima ir pačją j bus apsiginklavę 
kus, be abejones turėjo o- j ties su ta socijalistiška res- tautą padaryti kur kas lai- į apšvietimu. 
meiiyje visus darbiniu-: publika. maigesnę. Prieš tą spaudą ^ 

Tokiu būdu ir skleidžiama 
darbininkų tarpan * nedora. 
Kuomet pasiseka savo pu
sėn patraukti minias darbi 
ninku, pozicija, jų laimėta. 
Nes pasekmėje supjudo 
darbininkus su darbinnkais 
ir ima griauti kadir stip
riausią tautą. Puikiausią 
pavvzdi turime šiandie iš 
rūsy tautos, kuri ima kriuti 
nuo pragaištingos ' spaudos 
veikimo. 

Kaipgi yra mūsų, lietu
vių, tautoje? 

I r mes turime gerą ir blo
gą spaudą. Seniau čia 
(kalbama apie Amerikos 
lietuvius) bloga spauda pla
čiai buvo įsivyravus. . J i
nai daugelį mūsų brolių 
darbininką prapuldė. Dau
gelį jų ištvirkino ir nuvedė 
pragaištin. Tai buvo to
dėl, kad Amerikos lietuviai 
darbininkai neturėjo čia pa 
rinktinų vadovų, "veikėjų, 
kurie butų galėję sulaikyti 
tas blogos spaudos bangas 
darbiliinkus šviečiant ir or
ganizuojant 

Šiandie jau kas kita. 
Šiandie ir Amerikos lietu
viams virto kitokie laikai. 
Šiandie čia žymiai prasipla
tino ir vis labiaus platina
si tarp žmonių gera, kata
likiškoji spauda. Bloga 
spauda jau pasiganėdina 
tik tautos išrankuonėmis. 
Lietuvišką blogą spaudą čia 
dabar skaito tik visokie iš
gamos, kurie nenori vadin-
ties nei lietuviai, nei kata
likais, nei tokiais, nei kito
kiais, kurie pamiršo Dievą 
ir Bažnyčią ir tarnauja tik
tai savo kūno geiduliams. 

Geroji katalikiška spau
da žymiai bujoja. Bet jos 
pilnam išbųjojimui dar 
daug darbo rėkia padėti. 
Tuo turėtų užsiimti ne tik 
vieni tie, katrie laikraščius 
pagamina, katrie paduoda 
mūsų žmonėms štai juodą 
ant balto, bet visi lietuviai 
katalikai, visi dabartinių 
katalikiškų laikraščių skai-1 

tytojai. Kiekvienas kata
likiško laikraščio skaityto
jas be jokio iš pašalies pa
skatinimo turi but gerosios 
spaudos platintojas - agen
tas. Katalikiški laikraš
čiai privalo rasties kiekvie
no lietuvio darbininko na
muose. Tuos laikraščus 
turi skaityti ne tik brolis 
lietuvis, bet ir sesuo lietu
vė. 

Tik tokiuo būdu, tik vi
siems stojus bendran dar
ban, bus galima pasekmin
gai gerą spaudą žymiaus 
praplatinti ir užtverti ke
lią visokiems šlamštams, 
katrie veda mūsų darbinin
kus tiesiog bedievybėn ir 
ištvirkiman. 

Kadangi spauda šiandie 
žmonių tarpe yra stipresnė 
už plieno kalaviją, tatai mu 
sų visų šventa priedermė 
gerą spaudą palaikyti. Pra
siplatinusi geroji spaudą į-
gys tautoje didelę reikšmę. 

SARKAZMAS IR 1-IETUVIŲ gusipratimo, ar ne mestume 
SPANGUMAS BEI veidus visokių partijų, ne 

AKLUMAS. 'sutikimus del mažmožių. 
Jei taip elgsimės, kaip mes 
elgėmės ikišiolai — teisin-

- Vilnius ne be 
Susirinko garsus būrys 

svečių. Ant svečių veidų į gai bus 
matosi koks tai iškilmingu-1 mūsų! 
mas. Iš akių spindi užside- į Vilnius prigulės Lenkijai! 
gimo ar greičiau neapykan- Ar nebus tada mums Vi
tos, gal užgrobimo pekliška j šiems didžiausia gėda, nes 
liepsna. Matoma iš visa- dar jei išmintingai veiksi-
ko, kad kalbama apie svar- me ir vienybėje, tai atsiek-
bius dalykus, paliečiančius sime, ko trokštame—Lais-
nepramatomą ateitį. Pra- vos Lietuvos, 
slinko minutė laiko — užsi- Šioje gadynėje atidaryki-
karščiavimas dar didesnis! me akis, jei kas spangas 
Visur skamba žodžiai skv j truputį lai akinius užs;de-
viškos kalbos. Likimo at- da, lai darbuojasi išsijuosęs 
mestas sėdi netoli to gra-1 — to nesigailės: busime lai-
žaus svečių būrio jaunas ! svi ir apsiginsime nuo prie-

1 Kl*Q5fk$*vo Oroserniko 

SCHULZE'S 
BUTTERNUT 

BREAD 
SCHULZES 

5 

VICTOR 
RYE BREAD 

vv iTr-i rh£ RCAL RYE FLAVOR 

šų ar brolių globėjų lenkų. 
Erškiečio gėlė. 

NELAISVIŲ BALSAS. 

b Parduoda Gro&ernikai d 

vaikinas. Pažvelgus ant 
jo, užtėmiji ^kirtumą tarpe 
to vaikino ir svečių būrio: 
jis nuošaliai, vienas sau sė
di indomiai klausos užiman
čios kalbos, bet kaitų nu- "~" 
duoda, kad jo minčiai ma-! Gerbiamoji Redakcija! 
žai apeina jam svetimi ir į Lietuvių Sekcija prie Ba
saiti reikalai būrio kalban- m Raudon. Kryžiaus Ko-
čių slaviškai.- pengagoje yra gavusi lais-

Jis ką kitą tuokart sva-; 9i -A , i>u , , , , . - - -
joja, apie * , kokiuo U : ™' - P^so padėt jiem* su- *. ^ 
permaldauti Praamžių, kad i ̂ a s t , " ^ S £ * ' &Z2Z i Mes visi dvasininkai 
patrumpintų laiką bausmės, 
leistu kuoskubiaus prie sa
vų apsigyventi. Žėri iš 
veido jaunikaičio liepsna 
meilės prie Lietuvos. Tuo 
jaus užtėmija tą skirtumą 
svečiai 

resas belaisvių reikalais: 
Croix Rouge Damoise, Sec-
tion Lithuanienne, Copen-
hague. " 

Oficialiu būdu išgauta ži
nia apie kum J. Alekną, e-
santį vokiečių nelaisvėje: 

Kunigas Jonas Alekna, 
liogeris Gzersk, oficierių 
namas, " S v e i k a t a : gera, tik 
liuosybes trūksta." 

Kiek gauta laišku: "nuo 
tavęs (dr. Aleknos, J. S.)% 
du ir nuo Graužinio vienas. 
Jūsų adresų nebeturiu." 

m. 
is Amerikoje. Turime 

vfltįrkad Tamstos sutiksit j!pberjOsUkataliku, pravos-
patalpinti tu vpatu a n t r a - : l a r a \ * f * 0 * * 1 ) J M * f 
šus savo laikraštyje. : J ? ™ ^ ^ ^ . a t k e i " 

—. - r . i 1 u is pilies Celle liogenn 
Kaz. Valavičius, belais- , , *\ £ . * %. vis Vokietijoje, liog. Prank-

fortas ant Maino, ieško! 

darbininkų — Chzersk. Čio
nai mes gyvename oficierių 

, trioboje-baBake, kuriame 
Jis lietuvis. Jam šalta į f ^ z o Va lako „ an rasas , ^ m& 

būti su mumis. J a m e v e t i - buvo: Morgan, Pa., Ali. Co. gM^ ^emk wno™, jog 
mi mus reikalai! B o £ o5A taip ilgai tęsti negal, ar 

Jaunikaitis kenčia nei žo- P e t r a s Babkauskaa, pa- m u m i s n a m o n ieįS) ^ a ki-
džio; vien veidu parodo bai- b e ^ s l š v o k i « « y nelaisvės, j ten l i o g e r i n k e l s V i M u . 
sią ironiją prie savo tėvy-! ^ P ° 8 a V 0 b r o H seserų ir j e u ž m u m i s g t o j a m a J a . 
nės buvusių globėjų. I r svogenų gyvenančių Ame- L ^ ^ p a l i u o s u o t a s . L a i š , 
štai vienas svetys neišken- " „ ° : f „ . ._ ; ,„ a _ t , U S : _ . S „ ! " ' k * i š R v g ° 8 r a š J ^ v o s d a ' 
tęs, ar metęs kantrybę del 
tokio jaunikaičio užsilaiky-, Taitokiemo kaimo, Saivų 
mo, trenkė kumščia į stalą, j ff1™110^ J o dabartinis ant-
tardamas: "Kokią teisę Jiis rašąs: Holland, Rotterdam, 

lę» iš SuvaJkų gnb.-ir.pav., b a r e s U ^ ^ m M o B i m i . 
tinių iš Olandijos nesu ga-

turite prie Baltgudžių! Ne 
— Jums Vilnius išspruko 
jau iš rankų -*- jau Jųs jo 
negausite, amžinai — Jis 
— Lenkijos.,,. (Pauža). An
tras 6vetys: <4Kas girdėjo, 
kad Lietuva nuo Lenkijos 
skirtųsi — Ne, to nebus! 
Lietuva per amžius buvo su 
Lenkija surišta ir bus." 

• 

Bet koks buvo nusistebė
jimas, kuomet jaunikaitis 
drąsiai atsistojęs metė bai
sų žvilgsnį didžiausios pa
niekos ant gražaus būrio 
svečių ir kuoramiausiai 
juos apleido. 

Gal tai pasaka?! Ne, tai 
tikras atsitikimas šių die
nų, tarpe ypatų, kurios lo
šė svarbią rolę politikinia-
mo gyvenime, nes nuo pa
našių ypatų intekmės daug 
kas priguli: — Visas išdės
tytas faktas yra aiškus ir, 
manau, kiekvienas lietuvis 
supras ir atjaus tą ir pa
rems, kokią nuomonę turi 
apie mus mūsų " globėjai" 
— ką jie mums perša. 

Panašių atsitikimų turi
me tūkstančius, bet ar pa
našus faktai neprivestų 
mus lietuvius prie didesnio 

tuomet katalikų priešinin
kai ne tik lenksis, bet at
sineš su tinkama pagarba. 
Gerbs jie gerą spaudą, reiš
kia, gerbs jie ir katalikišką 
visuomenę. Darbininkai 

Punt Stree, 58 A. Dels-Ha-
fen. ę 

Bernackas Vincas, belais
vis Vokietijoje, liog. Holz-
minden, barako No. 37, as
meniškas No. 15276, ieško 
Amerikoje" švogerių: John 
Yonck, No. 5 Hali St., Sha-
ron, Pa., U. S. A. i r ' M r , 
Charl Levine, lOast Pitts-
burgh, Pa. Apie tą patį 
p. Vincą Bernaekį teiravo
si du lietuviai iš Pennsyl-
vanijos: p. Jonas Janušonis 
ir p. Piusas Gavėnas. Bu
vome nusiuntę jiems tą ži
nią, bet laiškas grįžo atgal. 
Vincas Bernackas reikalau
ja pašelpos. 

Vfflrišius Petras, iš Vil
niaus gub., Trakų pav., 01-
kiiiinkų akimo, paliuosuo-
tas iš vokiečių nelaisvės, ie
ško savo brolių gyvenančių 
Amerikoje. Brolis Stasys 
Vilkišius gyveno ankščiau 

vęs — kokiai firmai buvo 
pinigai pasiųsti1! (Gal but 
aš galėčiau nurašyti). To
liau cenzūros išbraukta. J. 
S. Julius Falevičius buvo 
apsilankęs dvare, važinėjęs 
Marciniškiuosna, viskas 
tvarkoje. Tėvas mūsų yra 
miręs, brioliai gyvi. Aš su 
jais nesusirašau, keine 
Postvereinigung — dar mė
ginu jiems rašyti. 

Kun. Jonas Alekna." 
Neužmirškime mūsų be

laisvių! Yra ištroškę žinių, 
maisto, knygų. 

Adresas: 
Litauisk Komite,-
Vesterbrogade 14, 

Kobeihavn, Denmark. 
Jurgis Savickis. 

TAUTOS I2D0 VAL-
DYBA 

Su geros spaudos pagelba nebus suvedžiojami, nes jįe 
tikruoju 

Omega. 

Pirmininką*, kun. F. Ke
mėšis, 3280 Aaburn Art^ Chi-
cago, IH. 

Pirm. pagelb. ktm. J. J. 
Shenandoab, Pa., kiao bro- j Kaulakis, 324 Wl*artoB St., 
lio Jono Vilkišio buvusis j Philadelphia, Pa, 
ant rašas : So. Boston, Mass. ; RastiaLiDfctts, L. feimutia, 
Petras Vilkišis gyvena da-; 32S0 Aulmni Ave^ Chicagą, 
bar: Norvege, Espen, St. \ UI. 
JBaneminde, Pensionat. ! Iždininkas, kun. S. J. Ce-

J. Petkevičius (66 metų), panonis, 318 So. Fourth St, 
kilęs iš Kauno gub., Rasei- Homestead, Pa. 
nių pav., Monkunų vals., Iždo globėjas, kun. J. Jak-
Dobilių kaimo. Jau 3 me- *tys, 421 Ckveland Ave., Ha-
tus yra vokiečių nelaisvėje, rci&on, N. J. 
liog. Grunthal bei Sagan. 
Reikalauja pašelpos. Ieško 
savo brolio Kazimiero Pet
kevičiaus, kuris jau 20 me- r 
tų gyvena Amerikoje netoli 
Chieagos, \Vaukegan, 111.,' 
miestelyj, kuriame jis visą • 
laiką dirbo samovarų fabri- ««»ck» ir Bon* 
koic Prašo at^iliPiil i AH d a m l v e U d , w ««IIM. hmkmm§ A Oo. 
KOJC. 1 rašo atsniepti. Att-; 10« so. L . S«U« *., UMM* I»OO • . 
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Telefonae: MdONLET 6T«4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
%Wl SO. WBSTERH BLVB. 

Kampas W. 85-to« satvte. 
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Lietuviai Amerikoje 
— * 

RACINE. WIS. 

Draugijos ir jų veikimas. 
Čionai yra viena iš pra

kilniausių draugijų, tai Šv. 
Kazimiero pašelpinė, kuri 
čionai gyvuoja jau nuo 1903 
mėty. Tai pirmutinė drau
gija čia sutverta grynai 
tautiškoj katalikiškoj dva
sioj, kuri iki šios dienos y-
ra pasižymėjusi savo gau
siais nuopelnais tarp Raci-
no lietuvių katalikų visuo 
menės. Jos pastangomis 
sutverta Šv. Kazimiero pa-
rapija% Įsteigimui nekuriu 
daiktų į bažnyčią Šv. Kazi
miero draugija iš savo iždo 
paaukavo" 300 dolierių ir. 
reikalui esant, dar yra nu
tarusi aukoti $100 dol. Taip 
pat Š. K. draugija yra la-
bai pasižymėjusi ir lietuvių 
tautos vardo kėlime svetim
taučių tarpe. Ji eina į 
konvenciją sykiu su svetim
taučiais, kaip į k atalikis-
kus, taip* ir į tautiškus ap-
vaikščiojimus. Šv. Kazi
miero draugija atjaučia ba
daujantiems, nuo kares nu
kentėjusiems lietuviams 
Lietuvių Dienoje 1 lapkri
čio, 1916 metais aukavo 100 
dolierių. Šv. Tėvo paskir
toje dienoje, 20 gegužės, 
1917 m., aukavo 15.00 dol. 
Rengia nuolat prakalbas, 
kviesdama žymius kalbėto
jus. Žodžiu sakant, Šv. 
Kazimiero draugija per ke
turiolika metų nenuilstan
čiai darbuojasi labui savo • 
draugijos, tautos ir Bažny
čios. Garbė tiems prakil
nios dvasios lietuviams, ku
rie įsteigė pirmutinę katali
kiška draugiją Racinoje, 
kurios nuopelnas ir veiklu
mu kiekvienas sveikai pro
taujantis jos narys džiau
giasi ir yra jai ištikimu. 

Bet su liūdesiu reikia pri
minti ir nekurius Šv. Kazi
miero narius, kurie priguli 
taip-pat ir į bedievių drau
gijas, kurios bedievybę ir 
ištvirkimą platina, o tuomi 
pav., yra čia tokia dr-ja, 
kuri "ant laisvų pa'matų" 
sutverta. Jos konstituci
joj pasakyta, kad visi lietu
viai gali prie jos prigulėti 
be skirtumo tikėjimo, fei 
tas padaro tai, kad jon įs
toja visokiausio plauko lai
svamaniai. Šitie patenka 
valdybon ir veda bjaurią 
kovą prieš Katalikų Bažny
čią. Tie laisvamaiai pada
ro nutarimus kviesti prieš-
tikybinius kalbėtojus, kaip 
tai visiems žinomą blevizgo-
toją Mockų ir kitus tam pa
našius ištvirkimo platinto
jus, kurių kalbų pasekmės 
advento ir gavėnios laike, 
rengti šokius su šlykščiais 
apgarsinimais, šmeižti visą 
tai, kas yra šventa ir dora. 

Todėl patartina butų vi
soms katalikiškoms draugi
joms nepriimti savo tarpan 
tokių, kurie priguli į bedie
viškas ložas, nesx tokių dail
inimą randasi, kurie eina į 
katalikiškas, kad toliau vi
są draugiją nusukus į lais-
vamanybės vėžes. Daboti 
ir tokius narius, kurie bū
dami katalikų draugijų na
riais, priguli ir prie laisva-

t 

manių ir bedievių draugijų, 
nes jų tik vardas yra kata
likiškoj draugijoj, gi jų 
dvasia ir energija, tai lais-
vamanvbės bangose. 

J. K, 

KENOSHA, WIS. 

f!F 

Vakaras. 
Sausio 20 d. Šv. Petro 

parapija buvo sušaukus ex-
tra susirinkimą, kuriame 
galutinai nutarta padidinti 
mokestį už suolus bažnyčio
je abiem lytim ir tuo bu-
du įsteigti veltui mokyklą. 
Visi priėmė tą sumanymą. 
Taigi Kenosha turi veltui 
parapijinę mokyklą. Iš to 
matyt, kad tarpe kenoshie-
cių gyvuoja vienybė. 

Kenoshiečiai rengiasi 
prie darbo, kad nepasilikus 
nuo kitų. Rengiamos pra
kalbos vasario 10 d., Bus 
išnešta rezoliucija Lietuvos 
neprigulmybės reikale. Bus 
išrinktas delegatas į lietu
vių visuotiną seimą $Jew 
Yorke. Ir daug kitų svar
bių reikalų bus atlikta. 

Pumpenietis. 

UTICA, N. Y. 

Jo Mylista vyspupas Syra 
cuse, N. Y. .reikalauja lietu
viško kunigo. Jeigu kas iš 
gerbiamų kunigų norėtu ap
imti vietą toje diocezijoje, 

1 malonėkite kreiptis prie ma
nės. 

KUN. P. VANAGAS, 
425 Lafayette st., Utica, N. Y. 

II i n -1 - _ — 

BRIDGEPORTAS 
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Kapitaku padidinti nuo $25,000 iki $50^000. 
Serai sumažinti nuo $25.00 iki $14.00. 

-

RAŠYKITES į "DRAUGO1' 
BENDROVĘ. 

NUTARTA:j 

šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad 'visuomenė mažai L 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektysi. 

Vtenatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereita rudeni patapo visuomeniška ir prieinama Įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertes pustrečio nauju. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlmgiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. * 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną, 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, I I I . ) . 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų 

priėmime. 
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EE E5Ė 
B. Paulauskaitė 
M. Gaidauskienė 
B. Janušauskas 
P. Makuška 

.50 

.50 

.50 

.50 

Atskaita iš T. F. 32 rojo sky
riaus sumokėtų pinigų į Tau
tos Fondą, nuolatinių aukoto

jų per 1917 metus. 

$12.00 
12.00 

10.00 
11.00 
9.00 
8.00 
2.00 

11.00 
10.00 
11.00 
11.00 
4.00 

• 4.00 
1.00 
1.00 
1.00 

4.00 

Pfe $3.00 į mėnesį: 
Kun. F. Kemėšis 
Kun. I. Albavičius 

Po $1.00 į mėnesį 
Z. E. M. 
Ant. Nausiedieiiė 
Jonas Masiliūnas 
A. Sadauskaitė 
Juoz. Juozaitis 
Mikolas Kraučiunas 
Jonas Ramanauskas 
Juoz. Matijošaitis 
Emilija Gelgaudienė 
Ona. Švelniukė 
Simonas Mišeika 
Juoz. Budreckis 
Jonas Sereikis 
V. J. Stankūnas 

0 

Po 50c. į mėnesį: 
Petronė Česnakaitė 
Marijona Petravieienė 5.00 
Kotrina Marcinkevičiūtė 2.00 
Jurgis Mankus 
O. Gaidamavičienė 
A. Gaidamavičįa 
V. Zambravidienė 
Ona Kvedaraitė 
Dom. Adomaičiutė 
Juoz. Garuckas . 
Juozas Šiopa 
Pranas Tolusis 
R. Mątijošaitienė 
F. MJockaitienė 
Jieva Kerienė 
F. Kerys 
Alex. Budreckis 
F. Salamonavicia 
J. Zimontas 
8. Sąlamonavieienė 
Ona Savickaitė . 

1.50 
1.00 
1.00 
1.50 

\ 

5.50 
2.00 
4.50 
4.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
2.00 
.50 

1.50 
1.00 

v 

•y 

5.50 
5.50J B. Jonaitė 

A. Malinauskas 
A. Gilienė 
Kai*. Grigonienė 
Morta Juškaitė 
Ant. Beinorakė 
Zofija Gečaitė 
A. Kumpikaitė 
Jurgis Tumasbnis 
P. Jončauskaitė 
Ona. Vaitkienė 
N. N. 
Ant. Rakštis 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
£0 
.50 
50 
50 
50 
7.f 

1.00 
1.00 

50 
25 

1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
2.75 
1.00 
1.00 
.25 

2.75 
1.00 
.75 
.25 

2.00 
2.75 
2.00 
1.25 
2.50 
J.00 

.50 
1.00 
2.75 
2.75 
2.25 
1.50 
2.50 
2.50 
2.25 
3.00 
1.00 
.50 

Juzė Aleksienė 2.00 
Mot. Są-gos 1-ma kp. 5.00 

Po 25 c į mėnesį moka ir 
J 

sumokėjo : 
Ver. Buzaitė 
N. Kasiuska* 
Stasė Remza 
M. Gedvilienė 
R: Vanagaitė 
O. Karpavičienė 
B. Kučinskaitė 
K. Loucius 
Z. Žukas 
Juoz. Mikšys 
B. Sekleskis 
O. BoVeikaite 
J. Vaičys 
A. Mikinas 
P. Žiaubra 
O. Paulikienė 
O. Lipienė 
M. Vainauskienė 
A. SteponaviČia 
M. Buobiutė 
J. Vaičekauskas 
A Vosbutas 
P. Vaidota 
K. Mickeliunas 
P. Pocevičia 
K. Buvas 
E. Graževičienė . 
V. Petrauskas 
J. Kristautas 
F. Vaičekauskas 
P. Lazdauskienė 
J. Fabijanauskas 
Kaz. Juškevičia 
V. Vitkus 
Jieva Lecaitė 
Katrina Gočaitė 
Petras Kūlis 
Tl. Gečas 
Ona Perminienė 
P. Čiura 
J. Jokubauskienė 
J. Gečienė 
M. Overlingaitė 
V. Balanda 
J. Pauža 
M. Bujauskaitė 
E. Gedgaudaitė 
B. Rušinskienė 
O. Balčiūnaitė 

Viso $256.00 
Antanina Nausėdienė, 

T. F. 32-rojo sk. fin. rast. 
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VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $10 iki $60, dabar par
siduoda po $11 Ir $16. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
iki $36 siutai ir overkotai, nuo 
$7.60 iki 18 O^ertų. 

Pilnas pasu .nkimas kailio 
pamuštu overkotu. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$16. Dabar $6 ir ausrftfilau. Kel
nės ąuo $1.50 iki $4.60. Valku 
siutai nuo $1.00 iki $7450. Va-
llsos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIEN A 
Nedėliomls ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Hnlsted Su, Cbtoago, IU. 

NUSIPIRK MOSTIES 
lai ttUSl liKAZUfcH Ja išdij 

•a Mentholatom Co. Prieš eiiin.ni 
<ult ištepk veidą moečia per ke 
48 vakaras, o padaryt veidą tyt% 
r skaisčiu baltu.. .Toji moatis 
sima plėmufi raudonus, juodos ar 

oa ilaJnia ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo reido. Kaina dėtu 
ea 50c. ir $1.00. Pinigus galu 
•jų*ti LT stainpomia. 

J. RIMKUS, 
• O. H— Hfi Hnlbrook. tfaas 

*SKwao£«ac.:x8ic:.rKK:-: 
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E. G. KLIMAS 
LIETUVIS OYDYTOJAS 

2700 E. AH St. PhllililpMi, Pi. 
1 

• 

SaveHalfYourSoa 
RT 

II 
LAUNDRYTABLET5 
.5 *tand 15 f ~at Grocers 

• SU I ***** 

Vyrai! Skaitykit Geras Naujienas!! 
270 VYRŲ SIUTŲ 

vertų virš $12.50 
tiktai ui 

Negirdėta fctto Civ#tes Kurės 
jog vilna taip pabrango. Tik -
pamislyk—įdomu kaip nepaprasta 
yra nusipirkti sau siutą už $12.4«r 

vertą daug daugiau, tik už $7.45 
Taipgi nėra teisėk prieš pirkimą dviejų arba trijų 

siutų ir pasidėjimą amt toliaus. 
Hoover'ts nedateidžia moterims užsikrauti cukraus, bet niekas 
nėra priešingas vyrui pirkti drabuiių kiek jis nori. Nusipirk 
sau du ar tris siutus ui fiia negirdėtą kaina ir pasidėk emu ant 
kito rudenio. Sutaupysi pinigus Ir išvengsi augfitas kainas. 

Mes netikim jof koris butų priešingas sutaupymui pinigų! 
Bus Ilgas laikas kol jųS matysite tokius puikiai išrodančius ir puikiai pasiutus siutus už tokia, "kaina. Neatf-
dėliok—»i t t a Ptpga, kur4 %ai s*a*eisvvž VaJiy Tpątu; mes žlnem ka mes kalbam tarp kaip sakom. 

HALSTED. 201^ STS ^ 
CANALPOffT AVC 

VYRŲ OVERKOTAI 
Gal pirkot gerą overiotą už šitokią ^ 
kainą — nekokį laiką — bet mes 
užtikrinti jog šitoki jums daug brangiau 
atsieis perkan kitur; 6ia yr»: Trencb, Ulster, su 
diržu ir kitokių madų, žali, rudi, želsvi ir melton 
kersey ir twccd materijos. Didumo iki 42. 
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DR. P, 2ILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

IR CHIRURGĄ* 

Gyvenimą vieta 2 
1201 SO. HALSTED BTREET o 

v y T s t Drover Itn J 

OFtBAS: o 
•o. Leavltt 9L ' * 

r 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
m 
m 

TA! MŪSŲ DARBAI i 

•AL.: 4—f vakare; aedelle- c 
mis i«—II ryte. « 
Tel. OaiMl 4f 44, Chlomgo, IU. r. 

to%vto*Tft'n*****tWvn*'*i* 
' M I »i 

' 'r* M,i>ho»t 'caimri«Tt 

JEDLANIS & JUSZKA 
3342 So. Leavitt 3 t . 

CHICAOO, ILL. 
Vienatinės llstuvllka Flum-

berto — krautuve vakaru da-
įyj. Mes talpfi taisome f**e 
suvedžiojimus, sūru darbą Ir 
karsto vandens boilerine. 

Visas darbas cvajraatueja-

' — • * 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo (kirbos. Dar

bos atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta na a 
Jaosiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

DRAUGAS PUB. CO. 

t » vedos m a ms 
savo Mie koki 
eysortos 
• e s t t 

d a r b ą 
s l U e l t 

Ii 
m 
• 
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• 
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SJ 

• 
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1800 W* 46th St, Chicago, Illinois ; 
« • « « * • * • * * « • • • • • « • m m sj • • si • 

_ — 

Dr. A. R. BliBMthal 0. D. 
spoomiistss) 

ias Dykai 
otflsb Adynos nuo • ls ryto lkl • 
, vai. vakare MedeUoms t lkl 1S. 
4«4t So. Ashland Ava. Kamp. 4T S t 

Telefonas Tards 4117. , 

AB ESI GIRDĖJUS? 
K*d SlSjiligiis gmU paalsTailnti san 
veidą Ir Išryti flgns plaukus. Prtslųsk 
ttamps Ir gausi visas Informacijas. 
M8TRIBUTOR for WILBERT CX>. 
41 Vlne Street, Monteilo, Mase. j 
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i ERNEST VVEINER 
D R Y O O O D S 

1S00 VV. 4 7 t h K a m p a s VVood Gatves 
nes Duodame Dsbeltuss Staipis KetierjB ir Smtoji 

.. Pijna Linija Vaikučių Apredahj, Firankri, Blanke-
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. ** 

Plunksnos )L^^ Plunksnw 
Svaras 49c. ^įW 49c. Svaras 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
ftIllllllllllllllllllIlIttIfflIHilIfiHffSilil lllfflllltf 

! 
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Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į: 

"DRAUGAS" - 1800 VV, 46th Street, Chicago, III, 

1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisves 
—neprigulmybės? 

2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į naują unija (į 
viena valstija) su Lenkija? N 

8. Kokios'valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ar res
publikos (kaip Amerikoje), ar konstitucijinės mo
narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang
lijoj)? 

s 

Vardas, pavardė 
Adresas . . . 

http://eiiin.ni


"D RA U G A S" 
,0J feiĮimiį 

Penktadienis, vasario 1 d. 
. —— - • •»• 

* . » - * • * » • — * 
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1 C H I C A G O J E 
Ii 

! . 1 
Penktadienis, vasario 1 d. Šv. Ignacijus. 
šeštadienis, vasario 2 d. GRABNYČIOS. 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. 

Ir vėl vargas su anglimis. 

Pranešimas K. S. S. komisijos 
nariams. 

Taikinantis prie aplinky
bių ir geros tvarkos užbai
giant Liet. Katalikii Span-
Savaitės komisijos darbą, yra 
saukiami minėtos komisijos 
nariai bei narės, kurie buvo 
apsiėmę agentauti arba užra
šinėti laikraščius ir pardavi
nėti knygas, susirinkti suba-
tos vakare, sausio 2 d., šv. 
Antano parapijos sveitainėn 
ir išduoti savo atskaitas. O 
visos komisijos susirinkimas 
yra nukeltas į vasario 10 die
ną, * 12:30 vai. dieną. Tą die
ną Kat. Spaudos Savaitės ko
misija užbaigs savb darbą, ir 
pradės kitą, jau kiek laiko 
nutartą. 

P. Zdankus, rast. 
Nors mieste visokios rųšies 

L. V. APSKRIČIO CHORO kriminalistai visomis pusėmis 

Pirmiau plačiai džiaugtasi, 
kad Chicagoje jau ir perdaug 
anglių bus pristatyta ir gy
ventojai neturės tų juodų 
l.' deimentij'y nepritekliaus. 
Bet dabar pasirodo kas kita. 
Sniegas su šalčiu neatleidžia 
savo surėmimo ir pagaliaus 
pasirodo, kad Cliicaga neturi 

anglių tiek, kiek i št ikrų jų rei
kėtų. 

Viešųjų mokyklų taryba 
praneša, joge i ir vėl prisieisią 
mokyklas užakyti del anglių 
trukumo. 

Daugelis piliečių protestuo
ja. Sako verčiau uždaryti Pa
liūnus, gi mokyklas laikyti 
atviras. 4 

Bet kas čia klausys tų pro
testų. 

Išnaujo veikia automobiliniai 
plėšikai. 

REIKALINGA — Mer
gaite del ofiso. Turi mo
kėti ant typewriterio. Dar
bas nuolatinis. Atsišauki
te į f'Draugo*' Adminis
traciją, 1800 W. 46th St. 

55— » • » » » » » • 1mmmm—*'**'m>**>m.<* m.m+ < ' » • » . < • » m -Tf 

1 Išgelbėjo iš ugnies. 

Nno gaisro apgriuvo apar-
tamentinis' trijų augstų na
mas ties St. Louis ave. Gaisri
ninkai iš ugnies vos išgelbėjo 
moteriškę Zinaras su dviem 
vaikais. Žanaras yra kolieka ir 
jau buvo aptroškusi nuo du
rnų. 

Didelis ir Puikus Vakaras 
«-5 

Paliuosuotas iš kalėjimo 
Halpin. 

Iš valstijinio kalėjimo Jo-
liete paliuosuotas buvęs ChU 
cagos detektivų viršininkas 
John J. Halpin. Jį paliuosavo 
valstijos susimylėjimų komisi
ja. 

Halpin buvo papuolęs kalė-
jiman ui burtininkų-suk^ių 
toleravimą ir ėmimą nuo jų 
papirkimų. 

Cukraus nėra Chicagoje. 

I 

REPETICIJOS. 

L. Vyčių Chieagos apskri
čio choro repeticijos atsibu< 
vasario 1 dieną vakare. Visi 
choristai kviečiami būtinai 
susirinkti. 

Be to tą patį vakarą reikės 
pasitarti plačiau apie koncer
tą, kurs įvyks vasario 10 
dieną Schdol Hali svetainėje, 
Tov.n of Lake. 

Nepamirškite dar atsinešti 
i it u i j 

su savimi įunigų ir užsimokėti 
už šeiminini vakarėlį. % 

J. Vilimas, raštin. 

WEST SIDE. 

18-tos ir Union gt. 

Draugija Apaštalystės Mal
dos, Dievo Apv. parap., lai
kys susirinkimą, vasario 3 
d., tuojau po mišparų, 13 
kambaryje. 

. Visi nariai ir narės malo
nėkite ateiti susirinkimam 
nes yra daug svarbių reikalų 
apsverstymui. Taipgi nepamir 
skite atsivesti naujų narių. 
Kviečiame visus. 

* 
A. Stulginskas —pirm., 

A. Strazdas — raštin. 

CICERO, ILL. 

medžiojami ir jų šimtai suim
ta, tečiau žmonių apiplėšimai 
gatvėse neapsistoja. 

Be tų gatvinių plėšikų mie
ste išnaujo pradėjo veikti au
tomobiliniai plėšikai. 

Kur tu čia tuos kriminalis
tus isgaudysi. Miestas perma-
žai turi policijos. 

Negali nustatyti pienui 
kainos. 

Cukraus trūksta Chicagoje. 
Vietos maisto administrato
rius senfci pranešė, kad ve už 
kelių dienų cukraus busią pa
kaktinai. Bet dabar seka ant
ra savaitė ir cukraus vis dar 
nėra. 

Jau kelintas mėnuo visokios 
komisijos ir komisijėlės daro 
tar lymus, kad atpiginti Chi
cagoje pieną, kurio kvortai 
reikia mokėti 12c. Ir ligšioi 
nieko gera tuo žvilgsniu ne
nuveikta. t 

Pelnijasi kaip kas, gi dar
bininkai arba turi mokėti 
brangiai už pieną arba apsiei
ti be pieno, kurs juk ypač 
vaikams yra nieku nepakei
čiamas maistas. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Paieškau puseserės Juzės Janule-

vičiutės. Paeina i i Suvalkų gub., Sei
nų pav. Leipalingio parap. Paskuti
ni kartą ją maėiau Lawrence Mass., 
(1911 m.) Dabar nežinau kur*. Ji 
pati ar kaa apie ją ilnote. malonė
kite pranešti šiuo adresu: 

ANTANAS BURBA, 
§S14 Woodlawn Ave., Chicago, m . 
(80-31-1-8-4-5) . 

Susirgęs J. J. Stonkus. 

Pranešimas Vyčiams. 

Vietinės L. Vyčių 14 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus 
vasario 6 d., Šv. Antano pa 
rapijos sveitainėje. Daug bus 
svarbių reikalų. Meldžiami vi
si nariai bei narės atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti. Lai 
kuopa vis auga. 

Korespondentas. 
« 

TOWN OP LAKE. 

Mums pranešama, kad sau
sio 25 d. susirgęs p. J. J. Ston
kus, žinomas Roselando biz
nierius ir lietuvių veikėjas. 
Gydomas ligoninėje. Tenai 
jam gražiai patarnauja nurse 
ir jo moteris. Daugelis lietu-] 
vių sergantį lanko, kadangi p. 
J. J. Stonkus priguli prie dau
gelio pašelpimų dr-jų, jis-gi 
yra ir Labdarių Sąjungos na
riu. 

Dieve duok jam kuo vei
kiausiai pasveikti. 

— — • « — — — • • • • — — 

REIKALAVIMAI. 

Blaivininkų susirinkimas. 

Nedėlioję, 3 vasario, 2 v. 
po pietų, Sv. Kryžiaus parap. 
svetainėje, vietos Blaivinin
kai turės susirinkimą. Išprie-
žasties apskričio susirinkimo 
laikas permainytas. Ateikite 
visi susirinkimam pageidau
tina prie draugijos naujų na
rių. —- Taipgi bus svarstyti 
daug naudingų dalykų. 

Kuopos Valdyba. 

REIKALINGAS vaikinas 
ar mergaitę, žinanti knygve-
dystę. Malonės atsišaukti lai
šku ar asmeniškai atsilankyti 
pas: 

" DRAUGAS PUB. 00., 
1800 W. 46th St./ Chicago, 301. 

PARDAVIMUI. 
Parsiduoda, Bačerne ir Grocerne 

Lietuvių apgyventoje vietoje. Gerai 
išdirbtas biznis. Taipgi arklys su Ti
sais pakinktais ir vėl imas. Priežastis 
valiuoji) ant farmoa. Atsišaukite grei
tai. 4 

2438 W. 46 Place, Cltfeajro, 111. 
(S0, 81-1-2-4-5-4). 

jjHiitniiinifHiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiuitiii 
| J 0 8 E P H C. WOLON \ 

I IKTUTI8 ADVOKATAS -
Kaihi. 3S4 National Life Bldg. £ 

= ?9 So. LaSalle St.. = 
i V k <tis 1 U 6 Milwaukee Ava. r 

K Central • > • • E 
Kasidenes HUmbuld 17 z 

5 CHICAGO, ILL. = 
- m 
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Cia yra Jūsų Proga! 
Oauti gersnj darbą !r 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trlmerių, ranko
vių, kiSentu ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
tr sinvėjų elektros maši
nomis. Dabai lankia. At
eikite dienomis arba va
karai* Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpimą 
pritaikinime ir siuvimą 
- t i b . t o . 

Duodama diplomai. 
Pstrenos daromos pa

gal Jųsų miera — blle 
stailės arba dydžio. Ii 
blle madų knygos. 

HA8TER DESIGUnra 8CHOOL 
J. F . Basnioka, Perdėtmis 

118 M. La BaUe gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City BalL 

D r . G. M . GLASER 
Praktikuoja i f matai 

Gyvenimas Ir Ofisas 
• 14# g. Morgan M. kertė U at> 

Chicago, HL 
•FECIALIOTA* 

Matatikų, VyriAkų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų l i g ų . 

OFISO VALAHDOSi 
iki • ryto, ano II iki t po piet 
Ir nno f iki f : i * vak. Nsdėllo-
mla vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards €17 

Pirmas Orenčinls Balius su Dovanomis 
PAKUNOTAd'——• 

DRAUGYSTES SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ 

Subatoje, Vasario 2, 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2*4* W. a3rd;P|gcg 
Pradžia 6 valanda vakare (ranga 25c Porai 

Nedėlioję, Vasario 

į d. 1918 
SCHOOL HALL 

SVETAINĖJE 
48th ir Bonore Gatves 

I 

RINOIA 

BRIGHTDN PARK 

Lietuvos Vyčių 
36ta Kuopa 

Milžinišką Keturių 
AkUf Dramą 

'. 

Visas pasaulis tat mano namai, a ai Jojo 
JOS t kaa dlsną 

"Valkatą" ir -Balių 
Pradžia 6 vai. vakare ĮŽANGA NEBRANGI 

Jusy Groserninkas Jums Pristatys. 

• • • < 

Bus proga pamatau didžiai ir labai indomų teatrą, 
"VALKATĄ", lošiamą gabių artistų viršminStos Kuopos, telp-
ogi išgirsit puikią muziką, pašofęti, pažaisti ir praleisti vakarą 
linksmai, vienoj iš gražiausių svetainių ant South Sides. 

Užtikriname kad busite užganėdinti, KOMITETAI. 

i oRKtaTRA PCTRO:ATKO6AI6IO : * 

Jus gerėjote* juomi restoranuose ir ki
tose vietose — dabar beabejonės jus no
rite, kad jūsų šeimyna ir svečiai tu
rėtų ta. proga* $ 
Jeigu nori palinksminti savo draugus, 
tai turėki BEVO ant stalo ir pamatysi, 
kaip visi nusidžiaugs. Tuojaus prasi
dės kalbos ir kitipasilinksminmai 
BEVO yra geriausias penas kiekvienam — 

bealkoholinis gėrimas ir visuomet feras 

kiekvienam gerti. 

BEVO turi būti saitas. 

BEVO yra gėrimas tinkantis vlsiams me

tama. 
Gaukite B E v d , restoranuos*, grocernėse, 
krautuvėse, vaistinyCiose, piknikuose, base-
ball vietose, ice-creame parlors ir kitos* 
vietose, kur tik blaivus gėrimai yra par
duodami, t <A 
BEVO yra parduodamas tiktai buteliuos* 
— ir yra sutaisomas per. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUTS. 

DRAUGIJA ADOMO IR! JIEVOS 
—'• ftfcNOU f H 

Pirmą Didelį Vakarą 
Su trimis dovanomis 

i 

5UBAT0S VAKARE, VASARIO-FEB. 2 d., 1918 
M a l E N O S V E T A I N B J E . 9 f * 4 5 * . Itadzia A*a. Kerte 38 P l sce 
Prasidės 7-ta Tai. vakare. Inėjlmas su Serijų t ik i e ta ta 

* • • • - . , . - . . • , — , « 

P A S A R G A I - r Visi tia, kuri* turi dovanu tikietus fiios draugijoa 
ant 16-tos vasario dienos, 191S metų, malonėsite ateiti 2-rą, d. vasario, 
nes to* dovanos tapo perkeltos J i ia dieną. Tikimės, kad busite užganė
dinti, o mes is-an*-? pusės aUUanlUusius mandagiai prlimsims^rV 

Su impnrba * & KOMITETAS. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 

— — 

,91' 
—, 

Iškilmingas Balius 
PARENGTAS 

DRAUGYSTES, KARALIAUS DOVYDO 
SUB4TCKte, VASARlė-FEBRUARY 2, 1918 

M I L D O S ' S V E T A I N E J E 3 1 4 2 S o . H a l s t e d . S t . 

Pradžia T vai. v a & r c 
Kviečiame vestis lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlinglausial atst-

Inianga 25c. y pa tai 
tvl 

lankyti ant $io mūsų baliaus. 

Musika Ii Paryžiaus 
ttlingiausiftl a 
KOMITETAS. 

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

sTo. 1487. Karoliai Iralrlų spal-
rų. Relkalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prlsiuntimu 7 5 c 
Ko. 14S8. Balto Akmenėlio k»-
roliaL Storai -auksuotas lenctn-
gells Ir kryželis. GvaraotuoU 
ant 6 meto. Kaina s o pristun-
tima tik 11.95 

Ko. 143t. Galims gauti {vairia, 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro-* 
man Gold". Gvarantooil ant S 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje, Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su pri-
siuntlmn ( l .Ot 

NEPRALEISKITE PROGOS 
Pasigerėti Puikia ir Graudinga -

DRAMA: v 

"Šventoji Agnietė" 
Šį gražų veikalą statys scenoje ga

bios Švento Kazimiero Semi-
narijos Mokines. 

Nedėlioję, Vasario 3 , 1 9 1 8 
7:30 valanda vakate > 

ŠVENTO JURGIO SVETAINĖJE 
32nd Pbce ir Aukuro Avenue 

Užsisakant paminėkite namr«i tr kokios spalvos norite. rMnlgus 
galite siųsti iSperkant Monej 0 . , . . i , registruotame lai ike, arba 
riencentmiais krasoa ženkleliais. Adresuokite: m^.« . . . . . . ^. » 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
reOO W. 46tb Street Chicago, III. 

Nori smagiai Ir nau-
lingai laiką praleisti? Iš
sirašyk "DRAUGĄ", O Jt 
taip pamėgsi skaityti, kaip 
kad šis vyras. Dienraštis 
•DRAUGAS" metams kai
nuoja $5.00, pusei me
tų $8.00. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 4ftth Street 

OHIOAGO, ULIi. 

—— 

Įžanga - 80 ir c 
Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti gerai, artistiškai 

perstatytą, tą Tisų mylimą Dramą, sukeliančią šventus jaus
mus ir pripildan&ą širdį doros meilė. Ne tie gailėsis, kurie at-
silankys, bet tie, kurie praleis šią progą. 

Po perstatymui bus traukimas loto leidžiamo per seri
jas. Potam pasilinksminimas su šokiais prie gardžių užkandžių 
ir puikios mujikop. 

COFFEE 
Rome Blend vežimo 
pardavėjai tr daug krau 
tuvių parduoda tą i r.čią 
kava po 30c. 19c 

» ~ •mimumm .mj»pi mmmffOpSMSMSs i 

SVIESTAS 
ieto-

52c!-
Geriausia smeto-
nė. negu 
kur jus ga
l i t e g a u t L s v 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 
bent kokia, U R 
1-2 ĘV. " " " 

PUIKUS 
ST ALAVAS 

SVIESTAS 

45c 
WEST SIDE 

1871 Milwaukeea. 
2054 Milwaukee a. 
1064 Miltvaukeea. 
1110 W. Madlson 
2IM W. Madigon 

1644 W Chicago a 
1886 BĮ u e Is landą 
2612 W. North a. 
1217 8. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1111 W. į f t h »t. 

NORTH SIDE 
406 W. Divlslonst 

8102 W. 22nd st. 
SOUTH SIDE 

8082 Wantwortk a | ĮJ5 0 ^ . S ? ! 0 ! L / 
• . « - « , « . , _ 26 40 Lanooln av. 
8427 S. Halsted at m * Lincoln av. 
4720 S. Aahlacda. 8418 K. Clark sr 


