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S, V. IMS PASKUTINIUS PIR
MO ŠAUKIMO REKRUTUS 

Vokietija turi 2,850,000 karei
vių vakarų fronte 

STREIKAS PASIBAIGĘS VOKIETIJOJ 

True translation filėd with the post-
master at Chicago, 111., on February 
5, 1918, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917. • 

STREIKAS PASIBAIGĘS 
VOKIETIJOJE. 

Darbininkai pabugo vyriau
sybės grūmojimų. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
5, 1918, as reąuired by the aot of 
October 6, 1917. 

ŠVEDAI SAUGOJA 
SAVO SIENA-

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

IŠ KONFERENCIJOS 
BREST LITOVSKE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on February 
3, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

BUS PAŠAUKTI PASKU 
TINIAI PIRMOJO DRAF 

TO REKRUTAI. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
5, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, yas. 4. — Iš
ėmus naują, darbininku 
streiką mieste Jena, prane
ša Berlyno Tageblatt, Vo
kietijoje darbininkų strei
kas kaipir pasibaigė. Jenoj 
apie trečdalis darbininkų 
išėjo streikan. 

Patįs streikininkų, lyde
riai, kuriems ir darbinin
kams vyriausybė pagrūmo
jo mirtimi, pranešė darbi -

Šaukimas prasidės 
vasario 23 d. 

VOKIEČIAI DAUG KA 
RIUOMENĖS SUTRAU 

KĘ VAKARŲ FRONTAN. ™***»> k a d ** ***&* 
\ darban. 
I Miestas Jena yra Saxe-

Paryžius, vas. 4. — Vo- j . ^e imar kunigaikštijoj, 
kietijos fieldmaršalas von T u l i a p i e 21,000 gyventojų. 

Washington, vas. 4.—Re-
krutavimo viršininkas ge
nerolas Orowder šiandie pa 
skelbė, jogei visi užsilikti-! roivių. Vis tai ruošiamasi 
šieji pirmo drafto (šauki- pavasarinei ofensyvon. 
mo) rekrutai vasario 23 d. 

Hindenburg vakarų frontan 
sutraukė 1#0 ligi 190 ka
riuomenės divizijų arba 2,-
700,000 ligi 2,850,000 ka

bus pašaukti kareiviauti. J 
penkias dienas jie bus su
mobilizuoti ir pasiųsti i ka
rės stovvklas. 

Šitas paskutinis pašauki
mas pirmai tautiškai armi
jai duos pityix>-fck«i&į« ka
reivių, kurių bns viso 685,-
000. ' 

Čia parodoma, i j kokias 
karės stovyklas ir kiek ka 
reivių bus pasiųsta pradė
jus vasario 23 d.: 

Daugelis tos kariuomenes 
sugabenta iš rusų fronto. 
Be to apie 65 divizijos pa
statyta atsargoje. 

Vokietija rytų fronte tu
rėjo apie 60 divizijų. Bet 
kadangi tasai frontas jaiį 
pasiliuosavo, tatai didžiu
ma kariuomenės permesta 
vakarų frontan. 

f 
Praeitą pavasari Vokie

tija Belgijos ir Prancūzijos 
fronte buvo turėjusi dau-

Devens, Mass., 
Uptou, N. Y 7,500 
Dix, New Jersey 7,000 
Mcade, Maryland . . . 6,090 
Lee, Virginia 3,000 
Jaekson, S.C. (niger.) 3,383 
Gordon, Ga. (nigerių) 2,800 
Grant, Illinois , 5,000 
Taylor, Kentucky . . . 6,284 
Dodge, Iowa 14,984 
Funston, Kaušas 2,332 
Travis, Texas 7,558 
Pike, Ark. (nigerių). 2,000 

6,575! giausiai apie 155 divizijas. 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, 111.. on February 

Vokietijos laikraščiai ne
pažymi jokių suiručių ir 
riaušių praeitą šeštadienį. 

Kruppo įstaigų direkto
riai pranešė, kad tenai iš 
110,000 darbininkų vos tik 
400 buvo sustreikavę. Tie 
visi arba nuo darbo praša
linti arba nubausti. 

Socijalistų laikraštis Vor-
waerts rašo, kad bustas, ku
liam įsteigta karės teismai 
teisti streikininkus, prieš 
pubiikjr uždarytas. Jį sau
goja kareiviai. 

Tasai teismas vieną dar
bininką jau nubaudė 6 mė
nesiams kalėjimu. Juo yra 
lleinrich. Schultze. Jis da
lino lapelius, kuriais darbi
ninkai buvo kurstomi strei
kuoti. 

Stockholmas, vas. 4. -— 
Stiprus Švedijos kavaleri
jos būriai dienomis ir nakti
mis saugoja užšalusią upe 
Tornea, arti Haparanda. 
Kas valanda lukeriuojama, 
kad miesto Tornea gatvėse 
ištiks rusų kareivių mušis 
su Suomijos vyriausybės 
kariuomene. Mieste Tornea 
yra apie 500 rusų kareivių. 
Jie atsisakė suomiams pasi
duoti, tikėdamiesi susilauk
ti pagelbos iš pietų šono. 
Jie stipriai apsiginklavę. 
Su savimi turi kulka svai
džius. 

Kitoj pusėj upes stovi 
švedų miestas Haparanda. 
Jei prasidės rusų sn suo
miais kova, teks kulipkų ir 
Haparandai. Todėl Švedijos 
vyriausybės įsakymu visi 
paupio namai jau aptuštin-: 
ti. 

Švedijos kavalerija, ma
tyt, nepereis upės. Bet iš-
ginkluos kiekvieną suomį 
arba rusą kareivį, perėjusi 
upę. 

Manoma, kad rusų karei
viai turės bėgti skersai 
upės ir pasiduoti švedams. 
Kitokio jiems išėjimo nėra, 
nes iš visų pusių atkirsti ir 
pagelbos negali sulaukti. 

Rusai bolševikai perdaug 
nori bosauti. 

Amsiterdam, vas. 5. — 
Brest-Litovskan atkeliavo 
Bulgarijos premjeras Rado-
slavov, kurs imsiąs dalyvu-
mą taikos konferencijoj e. 

Anot vokiečių pranešimo, 
praeitą penktadienį konfe
rencijoje visas laikas buvo 
diskusuojania, ar konferen-
cijon įsileisti Ukrainos ir 
Suomijos delegatus. Bolše
vikai stovėjo prieš, tvirtin
dami, kad jie yra jau pa
mušę kaip Ukrainą, taip 
Suomiją. 

Ukrainos delegatai pažy
mėjo, jogei jie turi teisę da
lyvauti. Tų teisių jie nepra
radę. Tik juos nuo teisių 
yra atsavinęs bolševikų už
sienių reikalų ministeris 
Trockis. 

Suomijos delegatai indą-
vė dekleraciją, kurioje už
gynė, kad Suomijos vyriau
sybė butų nuversta. Jie pa
sakė, jogei turį pilną teisę 
atstovauti savo vyriausybę. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
5, "1918, a s reąuired by the act $i 
Ootober G, 1917. 

TROCKIS GELSING 
FORSE. 

Suomių kariuomene atsilai
ko prieš raudonuosius 

^ — — ^ — ^ » — • _ 

Bolševikai mėginą pavergti tą nelaimingą šalį 

/ 

."», 1 01S, as reąuired by the act of j True translation filed wlth the post-
October 6, 1917. master at Chicago, 111., on February 

SVARBI KONFERENCI 
JA BERLYNE 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on February 
:», 1918, as reąuired by the act of 
october «. 1917. 

VOKIEČIAI TIESIOG 
DŪKSTA. 

Iš oro naikina Italijos 
miestus. 

Rymas, vas. 4. — Vakar 
vokiečiai lakūnai bombar
davo Italijos miestus Ve-
nice, Padua, Treviso ir Me
st re, pranešama oficijaliai. 

Labai dideli nuostoliai 
padaryta. Civilė ligoninė 
Treviso apgriauta. Dau
giausia nukentėję privati
niai namai. Žinoma,* turėjo 
daug nukentėti ir žmonės. 

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

Washington, vas. 4.—-Pre
zidentas Wilsonas paskelbė 
proklemaciją, sulyg kurios 
aliejinio žibalo kompanijos 
turi išsiimti vyriausybės 
leidimą. 

Amsterdam, vas. 4. — Iš 
Berlyno pusoficijaliai pra 
nešta, kad tenai atkeliavo 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Dr. von Kuehl-
mann, Austrijos-Vengrijos 
užsienių reikalų ministeris 
grafas Černin ir gen. Lu-
dendorff. Dalyvaus jie kon
ferencijoje, kurioje bus ap 
kalbama politikiniai ir eko
nominiai klausimai, palie
čianti eentralių valstybių 
teritorijas. 

Laukiama atkeliaujant ir 
Vokietijos ambasadoriaus 
iš Menuos Botho von We 
del. 

True translation filed with the post-
raaster at Chicago, Iii., on February 
5, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

ANGLAI UŽPUOLĖ VO 
KIEČIŲ UNIJĄ. 

5, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

NAUJAS TEUTONŲ SU 
MANYMAS TAIKOS 

KLAUSIME. 

Norima, kad Austrija susi 
taikintų su Italija. 

Londonas, vas. 4. — "Va 
kar vakare mūsų kariuome
nės būrys pasekmingai už
puolė priešininko apkasus 
rytuose nuo Hargicourt," 
sakoma oficijaliam praneši
me. 

"Smarkus artilerijos vei
kimas tęsėsi ištisią naktį 
Lens apylinkėse ir i šiaury -
tus nuo Gavrelle." 

Washington, vas. 4.—Šios 
šalies vyriausybė gavo in 
formacijas, jogei Vokietija 
darbuojasi, idant Austrija 
padarytų atskiria taiką su 
Italija ir Rumunija, paskui 
ingytų reikiamą Rusijos 
prielankumą, pastarąją su
taikinti su Turkija ir ant 
galo pasigaminti naują sau 
platesnę veikimo dirvą 
Tarpžemių jūrėse. 

Užvislabiaus Vokietija 
pageidauja, kad Austrija 
susitaikintu su Italija. 
Kiek tai tuomet nesmagu
mų sumažėtų teutonams. 
Tuomet austru kariuomene 
butų galima panaudoti 
prieš anglus Palestinoj ir 
Mesopotamijoj, kur vieni 
turkai negali apsidirbti. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., oiT February 
5, 1918, as reąuired by the act ot 
October C, 191T. 

Washington, vas. 4.—Ka
rės sekretorius savo savai
tinėje karSs peržvalgoje pa
žymi, jogei visa ameriko
niška armija yra jau už
ėmusi dalį karto fronto. 

True translation filed with the post-
master at Chicagd, IU., on February 
6, 1918, as reąuired by the act of 
October f, 1917. 

Paryžius, vas. 4. — Belgų 
oficijaliam pranešime sako
ma, jogei per pastarąjį dvi 
dieni belgų artilerija keli> 
kartus nutldžiusi priešinin
ko batarejas. 

Anglų lakūnai numušė 
vieną priešininko lakstytu-
vą, kurs nukrito ties belgų 
linija. 

Copenhagen, vas. 5. — Iš 
G elsingf orso pranešama į 
kad tenai atkeliavęs Rusi
jos užsienių reikalų minis
teris Trockis ir pasakęs su
sirinkusiems kalbą ties gu
bernatoriaus rūmais. Ska
tinęs jis suomius savo šalyj 
pravesti rusišką bolševikiz-
mą. Girdi, jei žmonės tai 
padarysią, tuomet Suomija 
nuo Rusijos gali tikėties 
pilno parėmimo visuose rei
kaluose. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on Fcbruarj 
5, 1918, as reąuired by the act oi 
October 6, 1917. 

Stockholmas, vas. 5. — 
Suomių vyriausybes kariuo
menės komendantas, gene
rolas Mannerheim, Ulea 
borge suareštavo raudono
sios gvardijos delegaciją, 
kuri buvo pasiųsta į dery
bas. Komendantas atsisakė 
vesti, su jais derybas. Juos 
paskaitė paprastais plėši
kais, bet ne " sukilėliais." 

Gen. Mannerheim kariuo
menė Uleaborge raudono
sios gvardijos kareivius yra 
prispaudžius prie sienos. 
Manoma, kad tie turės žūti 
arba pasiduoti. 

Raudoniesiems Uleaborge 
pagelbon du šimtai karei
vių pasiųsta iš Tornea. Te-
ėiau šitie kareiviai pietuo
se nuo Tornea atrado su
naikintą geležinkelį i r .pas
kui netoli Komi susidūrė su 
vyriausybės kariuomene. 
Taigi pagelba raudonie
siems niekais nuėjo. 

Raudonieji užsiima 
plėšimais. 

Keli rusų ofieieriai, kurie 
ledu pabėgę iš Kemi (Suo
mija) į Haparanda (Švedi
ja), pasakoja, jogei karei
viai pagrūmoję juos ir aavo 
komendantą nužudyti. Ve 
kodėl jie pasprudę. Karei
viai padegę savo komen
danto namus, bet komen
dantas išsigelbėjęs iš ug
nies. 

Suomijos sostinėje Gel-
singforse padėjimas kas
dien aršėja. Rusų raudonoji 
gvardija žudo sau nepatin
kamus žmones, plėšia na
mus, krautuves. Aną dieną 
lavoninyciose buvo 30 nu

žudytų žmonių lavonų. 
Iš Gelsingforso gauta ži

nia, kad tenai kalėjime nu
žudyta suomių seimo atsto-
vas-lyderis Emikkola. Tas 
pat likimas patinka ir kitus 
žymesnius suomius. 

t 

Švedai apleido sostinę. 
Švedijos ir kitų Skandi

navijos šalių pavaldiniai 
apleido G elsingf orsą. Jų 
daugelis paimta į švedų ka
rės laivus, kurie specijaliai 
tam tikslui buvo pasiusti į 
Gelsingforso uostą. 

Praeitą šeštadienį raudo
nieji buvo* sumanę užpulti 
ir padaryti kratą (reiškia 
apiplėšti) suomių senelio, 
80 metų, generolo Silverh-
jolm namus. Generolas te-
čiaus ties durimis sulaikė ta 

a 

raudonųjų gaują. Kelis iš 
jų nušovė, pabaigoje pats 
nusižudė. 

Pranešama, kad Suomijos 
aukso atsarga randasi vy
riausybės rankose ir gerai 
apsaugota. 

Stoekholme i vyko s vai1-
bus žymesnių švedų susiriu-
Tdmas'. Ji* sušaukė žvinlau-
šieji švedų laikraščių re
daktoriai. Susirinkimai! pa
kviesta Švedijos premjeras, 
prof. Eden, ir užsiemų rei
kalų minis te ris Dr. Heli ne r. 
Jie visi susirinkime išreiš
kė troškimus Suomijai eiti 
pagelbon. Panaikinti ten 
siaučiantį anarchizmą ir 
barbarizmą ir pravesti 
tvarką. 

Ministeriai karštai ap
kalbėjo Suomijos blogą li
kimą, bet pažymėjo, kad 
nuo Švedijos negalima lau
kti ten ofieijalio įsimaišy
mo. 

KABES ZENKLFLIŲ PIRKIMO SAVAITE. 

iwnmwr 
BANK 

AMBBUY 
DCTOItEST BEARING 

STAHVi 

RIAUŠĖS ST. LOUIS'E, 
v MISSOURI. 

W O. & 
TJM. SAVINOS SIAMPS 

IUVZD SY TKB 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

nio, trumpesnių darbo va
landų ir geresnių darbo są-

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
5, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Haaga, vas. 3. — Laik
raštyj "Zukunft" Maximi-
lian Harden padėjo protes
tą prieš norėjimą prijungti 
prie Vokietijos Lenkiją ir 
Lietuvą. Jis tvirtina, kad 
toks prijungimas ateityje 
butų pavojingesnis už AL-
zas-Lorraine prijungimo 

HELP 
YOUR 

NATION 

Faberkite panciakose laikomus pinigus ir pirkite ka 
rite ženklelius. Iš to turėsite patys naudą 

ir šaliai pagelbėsite! 

St. Louis, vas. 5. — Pra
eitą sekmadienį cia sustrei
kavo gatvekarių tarnauto
jai, konduktoriai ir motor-
manai. Streikininkų bus 
apie 2,500. 

Sekmadienio vakare išti
ko riaušės. Kuomet kompa
nija buvo mėginusi gatve-
karius operuoti policijos 
priežiūroje. 3 žmones sužei
sta. 

Vakar ryte tūkstančiai klausima, 
darbininkų turėjo eiti į| Be to "Zukunft' ' išilgai 
darbus pėsti. Kaikurienis j atspauzdino prezidento Wil-
pasisekė nuvažiuoti auto-1 s o n o kalbą, 
mobiliais. 

Streikininkai reikalauja, 
kad gatvekarių kompanija 
nuo darbo prašalintų 25 
moteris, kurias priėmė, kai 
po konduktores. Kompani
ja atsisakė streikininkų rei
kalavimus pildyti. Tai yra 
svarbiausioji streiko prie
žastis. 

Be* šito streikininkai rei
kalauja didesnio užmokes

ti , • I Į l 
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ORAS. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie giedra, temperatū
ra palengva kįla; rytoj iš-
dalies debesiuota ir dauc 
šilčiau; pietų vėjas. 

Temperatūra vakar 7:00 
ryte buvo žemiausia 10 
įaip&nių žemiau O. Auk
ščiausia 4:00 po pietų—O, 
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Antradienis, vasario 5 ii. 
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ATSAKYMAI PLAUKIA. 

Į "Draugo ' paduotus 
tris klausimus dei Lietuvos 
politiškos ateities — atsa
kymai plaukia labai skait
lingai. . Iš supiaukusių at
sakymų pasirodo didelis a 
merikiečių lietuvių politiš
kas pribrendimas. Šitie at
sakymai bus labai svarbi 
medžiaga visiems tiems, kū
ne norėtų patirti tikrąjį 
mūsų žmonių upą ir jo po-̂  
litiškas nuomones. Tik 
svarbu, kad tų atsakymų 
suplauktų kuodaugiausiai, 
kad galima butų svarbesnes 
išvadas padaryti. Visų Lie
tuvos laisvės prietelių pra
šome paagituoti savo apy
linkėse, kad atsakymų su-
siųstų kuodaugiausiai. Iš 
vienos vietos mūsų klausia, 
ar gali atsakymus duoti 
moterys? Žinoma gali. Juk 
jos nei kiek neprastesni 
žmonės, kaip ir vyrai. Juk 
Lietuvoje jos, beabejo, tu 
rė§ lygų balsą, kaip ir vy
rai. 

kas nutautimas pridengia
mas skambiomis frazėmis, 
" Naujienose " skaitome štai 

Ne karta "Drauge" im*> 
paminėtą, kad Jietavos bu
simoji laisve ir neprigulmy-
bė pasibaigus karei dau
giausia prigulės nuo Suvie
nytų Valstijų. Apie tai 
šiandie jau negali but dvie
jų nuomonių. Pirmiau šios 
šalies prezidentas savo pa
skelbtose garsiose taikos są
lygose ueatmainomai pa
brėžė, kad po karės visos 
tautos, ar jos butų dides
nės ar mažesnes, turi gauti 
kaip politikinę, taip ekono
minę laisvę. Tasai nusp
rendimas paliečia ir mūsų 
tau4# ir mūsų Tėvynę. 

Dabar sulyg gautu žinių kokia užbaigą: 
Priėmus konferencijai į ̂  Šios šaUes eoetinė^, šia 

I \T 

SOCIJALISTAI APIE LIETU
VOS NEPRIGULMYBĘ. 

Pradeda aiškėti, kad mū
sų socijalistai stos prieš 

, Lietuvos politišką neprigul-
mybę. Pirmiau "Keleivis' 
ir "Laisvė" aiškiai pasisa
kė, kad Lietuvai geriausia 
busią būtį po Rusija, tik 
reikėtų gauti autonomija. 

Dabar iš "Naujienų" šta
bo eina ta pati mintis. 
"Naujienų' 25-tame nume
ry j? skaitome aprašymą 
konferencijos laikytos So. 
Chicagoj^ 27 sausio. Kon
ferencija buvo surengta 
Chicagos Liet. Darbininkų 
Tarybos (socijalistų veda
mos). Salė buvusi arti pil
na. Dalyvavusioji konfe
rencijoje išrado, kad: 

1) Lietuvos nepriklauso- j 
mybes, kaipo abstrakeio 
principo, negalima priimti. 
Skirties griežtai nuo kitų 
tautų esą nenaudinga dar
bininkams ; 

2) Lietuvos politišką li
kimą galėsiąs nuspręsti tik 
Lietuvos seimas, visuotino ; 
balsavimo išrinktas — ir tai 
tik po karės; 

3) Dabartinė Lietuvos 
Taryba Vilniuje neesanti 
žmonių valios išreiškė ja; 

4) Senoji kapitalistų dip
lomatija Lietuvai laisvės 
neduosianti. Ją duosianti 
tarptautine demokratija. 

5) Lietuvos laisvę išgaus 
Lietuvos darbo žmonės, ko
vodami prieš išnaudotojus. 

O po atkartojimo tos la-

šituos punktus, daugelis 
betgi dar norėjo aiškiai 
pasisakyti už ką jie sto
tų Lietuvos seime, kada 
jis butų sušauktas: už 
Lietuvos autonomiją po 
demokratiška Kusi j a, ar 
už pilną Lietuvos nepri
klausomybę. Balsavimas 
parodė, kad visi buvo už 
autonomiją, o vienas už 
neprigulmybę. 
Konferencijoj vadovavo 

Kl. Jurgelionis, vienafc iš 
"Naujienų" šulų. 

Mūsų soeijalistams Rusi
jos bolševikų orgijos labiau 
kvepia, negu Lietuvos politi 
ška laisvė. Jie atsisako ne-
prigulmybes reikalauti, kol 
Lietuvoj darbininkai turės 
kovoti prieš kokius nors iš
naudojimus. O kadangi 
kovoti jiems turbūt reikės 
visuomet, tai ir neprigul-
mybės jie tur-but niekuo
met nereikalaus. Iš tos 
pusės talkininkų mūsų ko
voje už laisvę vargiai ar su-
susilauksime, kad bent ne-
kliudvtu. 

A. Rimkos sėklos vaisiai. 
A. Kirnkos senai Ameri-

ko j e nebėra, bet jo dvasia 
dar tebeveda tūlus mūsų li
beralus tautiečius. Štai 
Naujosios Anglijos sanda-
riečiai protestuoja prieš 
šaukimą seimo mūsų Tary
bos ir liberalų panašios Ta
rybos. Sako seimą turi šau
kti būtinai visų srovių at
stovai. Reikią sudaryti 
nuo visų srovių organiza-
cijinį komitetą, kurs sušau
ksiąs seimą ir išdirbsiąs 
tam seimui visus pienus. 
Rinkti gi delegatus į sei-

ąavaitv ar gal kiek paskiau, 
senate bus svarstoma tos 
prezidento paskelbtos sąly
gos. Bus be to dar svars
toma ir kelios senatorių pa
duotos rezoliurijos tuo pa
čiu klausimu. 

Aną dieną kaip jau tele
gramose buvo minėta, net 
keturi senatoriai padavė sa
vo rezoliucijas taikos reika
le. Visos tos rezoliucijos 
nustato klausimus, kuriuos 
turės risti pokarinis taikos 
kongresas, kuriame svar
biausią balsą turės šita di
džiulė respublika. Iš tų vi
sų rezoliucijų yra mums, 
lietuviams, svambiausia ger
biamo senatoriaus Borah'o 
rezoliucija. Tą rezoliuciją 
verta pažymėti toįel, ka
dangi joje atspindi visame 
savo skaistume dvasia,'ko
kui šiandie viešpatauja a-
merikoninėj tautoj. Šios 
šalies tauta labai gerai su
pranta, kad visų šiandie 
prigulmingų kitoms ko
kioms nors šalims tautų ir 
tautelių reikalas yra Suv. 
Valstijų rąikalas. 

Senatorius Borah yra pir
mutinis iš šios šalies įsta-
tymdavių, kurs tautų ap
sisprendimo principą pilnai 
pritaiko. Jisai vį&oms pri-
gulmingonis tautoms reika
lauja ne tik neprigulmybės, 
politikinių ir ekonominių 
teisių, bet taippat ir̂  jų at
stovavimo visose taikos de
rybose. 

Paskutinis reikalavimas 
yra visų svarbiausias. Nes 
jei senatas praves tą reika
lavimą, tuomet ąn įųo tu
rės skaityties ir talkininkai. 
Tuomet, ačių S*rv. Valsti-

vo rezoliucijos įžangoje tei
singai tvirtina, kad jei da
bartinė fearė yra ve<įama už 
prigulmingų ir vargstančių 
tautų teises, tatai logika ir 
sveikas protas įsako, idant 
apie tų tautų Hkirną taikos 
kongrese nesitartų tik vie
ni priešininkai arba mažai 
domos atkreipiantieji į ma
žų tautų reikalus. Visos 
prignlmingosios tautos pri
valėtų turėti savo atstovus. 
N e s k i t a i p i r Š i o s v e d a m o s 

karės nebūtų galima pava
dinti kova už pasaulio de
mokratiją. Jei taikos kon-
gresan mažųjų tautų atsto
vai nebūtų priimti arba su-
ignoruoti, tuomet negalėtų 
but nei kalbos apie pravedi-
ma pasaulin visuotinos rji-j 
mybes. Tuomet garsių žmo
nių kalbos apie demokrati
ją paliktų tik paprasta pa-

i • • 
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Senatorius Borah savo 
rezoliucijoje pastatė šituos 
svarbius aštuonius posmus, 
į kuriuos mums reikia įsi-

NUO REDAKCIJOS-

Jei draugijos, kuopos, 
skyriai ir tt. nori, kad jų 
pranešimai apie susirinki
mus, vakarus, ar kitokie 
laiku butų padėti diėnra
štin, jie turi but Redakci-
jon prisiųsti mažiausia vie
na diena anksčiau. Pav.,. 
visokie pranešimai į šešta
dienių numerius privalo but 
Redakcijoj induoti ne W&> 
liau kaip ligi penktadienio 
pietų. Kitaip negalima su
spėti padėti diėnraštin. 

ffl 

m 

EUKALIPTUS IR 
MALARIJA. 

/ 

mą turėsią rinkti visi kolo- į Įomg, ir Uetuvių tauta gaus 
nijų lietuviai. 
Bet kaip gi sudarysi orga-

nizaeijinį komitetą nuo vi
sų srovių, jeigu socijalistų 
srovė, kalbinama iš pat pra
džių, pasirodė neprielanki 
tokiam seimui, kurs reika
lautų Lietuvos neprigulmy-
bės. Jeigu net dviejii di
desniųjų visuomeniškų gru
pių atstovai neturėtų teisės 
šaukti seimo, tai juk mes 
seimo vgal niekuomet netu
rėtume. Šaukiama visi. 
Kas norės atvažiuos, kas 
nenorės — nevažiuos. Nie
kam skriaudos nebus. 

Žinoma, butų gaila, jei
gu socijalistai seimą ųžboi-
kotuotų. Seime dalyvau
dami jie, beabejo, prisidėtų 
prie pagilinimo, geresnio 
apsprendimo mūsų pdtvtiš-

bai senos giesmelės, kur pli- kųjų rezoliucijų. Tik yie-

1. Busimos pasaulinės 
taikos palaikymui būtinai 
yra reikalinga, kad mažesr 
nių ir prigulmingų tautų 
politikinės ii* ekonominės 
teisės butų pripažintos ir 
sugrąžintos. 

2. Kad busimoji pasauli
nė taika neturėtų but iliu
zija (apsivylimas), visupir-
mu turi remties teisybe, 
bet ne kokiais strateginiais 
žvilgsniais arba savimei
liais ekonominiais reikalais. 
Iš taikos sąlygų turėtų but 
prašalinta visa tai, kas vie
noms tautoms duotų naudą, 
gi kitoms nieko. Jei at
eityje katra nors tauta pa
norės pašalinės pagelbos sa
vo ekonominiam išsivysty
mui, visos kitos tautos pri
valo turėti lygią progą da
lyvauti tos pagelbos teiki
me ir pelnyties sau prigu
linčią dalį. 

3. Taikos konferencijos po
sėdžiuose turi but pripažin
tas ir mažų prigulmingų 
tautų dalyvavimas. 

4. Tautos, katros pasiva
dino pasaulinės demokrati
jos apginejos, privalo stoti 
šviesioj pozicijoj, paskelbti 
neatmainomus pažade j i-
muą, kad sutinka leisti tai
kos kouferencijon visų tau
tų atstovus. 

5. Niekas, įokiain atsiti
kime neturi but atvienėtas 
nuo savo teisių del tautinio, 
kalbos arba religijos skirtu
mo. Kiekvienas privalo 

name pamatiniame reikalą-1 turėti teisę civilėje lygybė-

teisę turėti savo atstovus 
taikos kongrese. * 

Paminėtas senatorius sa-

I 

vime — Lietuvos neprigul-
mybės — negalėtų nusilei
sti nei katalikai, nei tur-
but, liberalai. 

Bet ar šiaip ar taip — 
seimas jau šaukiamas, lai 
ruošiasi į jį visi, kurie Į ie -
tuvai laisvės trokšta. Šau
kimo pienai nustatyti; Rim
kos gi dvasiškų vaikų pa
stangos eina tik prie seimo 
ardymo. Keistas yra įr jų 
įnešimas, kad r ini tų atsto
vus ne organizacijos, bet ko
lonijos. Reiškia neorgani
zuotai miniai duodama pir
menybė prieš organizuotus 
žmones. Tai originališka, 
bet labai neišmintinga. 

j e, sąžinės ir religijos liuo-
sybėje, kalbos naudojime ir 
siekime prie tobulybės. ' 

6. Sugrąžinimas į savo 
šalis ir tėviškes visų ištrem
tų arba prievarta prašalin
tų žmonjų, tai pirmučiau-
sioji priedermė kiekvienos 
valstybės, kuri už tai yra 
atsakoma. 

7. Visiškas atstatymas 
priguli nuo atsakomųjų val
stybių už visokią karės 
metu sunaikintą nuosavy
bę, taippat pilnas atlygini
mas už padarytus visokius 
nuostolius. Atsakomosios 
valstybės tuos atlyginimus 

j privalo gva ra lituoti. 

KoJ mokslu* nebuvo pri
rodyta, kad uialarija, kitaip 
vadinama drugiu, žmonės 
seserga įgėlus tam tikros 
rųšies nuodingiems uodams, 
buvo paprotys tose vietose, 
kur (Siautė malarija, sodyti 
eukaliptus arba mėlinąją 

Net ligi devynioliktojo 
metašimeio pabaigos abel-
nai buvo manoma, jogei 
malarija pakįla nuo nuodin
gu dujų, garuojančių iš pel
kių. 

Kaip žinoma, eukaliptus 
iš savęs išleidžia didelę kie
kybę garuojančio skystimo. 
Tasai iš eukaliptuso ga
ruojantis skystimas, anot 
tuometinių mokslinčių, tu
rėjęs panaikinti ganioj an- j 
čias iš pelkių dujas. 

Oi šiandie yra žinoma, 
kad tokia pažiūra buvo 
klaidinga. Tekiau yra fak
tas, kad eukaliptusų sodi
nimas ir veisimas prisidėjo 
prie paliuosavimo tų apy
gardų nuo malarijos. Tuo 
žvilgsniu galima paduoti 
daugelį pavyzdžių, bet už
teks šito vieno. 

Už dvidešimts mylių nuo 
Algiero apygardoj viešpa
tavo tokios sąlygos, jogei 
tenai niekas absoliučiai ne
galėjo gyventi ir būti liuo-
sas nuo malarijos. Vienais 
metais todėl sumanyta visą 
apygardą apsodyti euka-
liptusais. Trylika tūkstan
čių tų medelių susodyta. 
Praėjus vieneriems me
tams, kuomet tie medeliai 
buvo pakilę nuo žemės per 
kelias pėdas, malarijos nei 
pėdsakio nebeliko. 

Tatai koks gin^įniiiguinas 
yra tarp eukaliptuso ir ma
larijos? 

Toksai. Eukaliptus la
bai didelę kiekybę vandens 
į save sugeria ir todėl la-i 
bai greitai apdžiovina pel
kes. Kaip žinoma, mala-
rijog perus išnešioja ir žmo
gaus kraują jais užkrečią 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

( Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50,000. 
NUTARTA: j ^ ^ sumažinti nu0 į25.00 iki $10.00. 

šiandien musg laikraščių biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis lietuvių katalikų dienraštis "Draugas" 
ptreita rbdenį patapą visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

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

"Draugas" nori pasistatyti lietuvig centre savo 
spaustuve. 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, M-K 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų 

priėmime. ! 

— » . . t . — . . . . . . . . . . 

Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendrovės šėru. 
DRAUGAS PUBLISHING COMPAJTY, 

1800 West 4«th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Prisiunčiu $. . 

man pasiųsti .*. 

r: Money Or4eriu ar čekiu ir msldžiu 

"Draugo" Bendrovės šėrų. 

' 
Vaidas ir pavarde 

Antrašas 

8. Slapta diplomatija, ku
ri rokuojasi svarbiausias 
despotizmo ginklas, nepri
valo turėti vietos demokra
tiniam pasaulyj. Visos ci
vilizuotos tautos'privalo ant 
visados persiskirti su tos 
rūšies diplomatija. 

Matote dabar, kokia tai 
prakilni rezoliucija. Tik 
labai geistina, kad ją sena
tas pravestų. Tuomet mu-
sii tautai atstovybe butu už
tikrinta taikos kongrese. 

Senatoriui Borak nuo 
šios šalies lietuvių priguli 
širdingas padėkojimas. 
Tai turėtii atlikti musii di
džiulės idėjinės organizaci
jos. 

Miestas 

. . . . . 

Valstija 

• « • • 
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PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos genausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartines gyvenimo aplinkybės priverta mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli-
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandyti 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi-
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią. < 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E A P E L L E R I S parduodama* visose 
aptiekose. . Galite gauti ir tiesiog iš mųs. -Patariame 
pirkt buteliuką ui 65 centus, nes jame yra gyduolių] 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus^ 

F. AD. RICHTER & C O . 
7 4 - 8 0 W a s h i n g t o n S t r e e t , N e w Y o r k 

tam tikroji uodų rųšis. Ši
tie uodai gi veisiasi tik pel
kėse ir raistuose. 

Susodinus tokiose vįetose 
eukaliptus, veikiai pelkės 
ima džiūti ir su laiku po 
jais žemė sustiprėja, pasi
daro sausa. Tokiuo būdu 
tos vietos, kur nuodingi 
uodai veisiasi, nusausėja, 
uodai pranyksta, gi su š-
tais galą gauna, ir malarija. 

- < - * ' M ' 1 ' 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Side. — Tamstų laišką, k«ts 
link Laisvės fondo aukų, 
pasiuntėme T. F. centro ra
štininkui p. -Pakštui. Nuo 

jo gavę klaidos atitaisymą, 
paskelbsime "Drauge. ' ' 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

Antanas, Chicagoje. .— 
Pranešimo apie L. V. 24 kp. 
šeimininį vakarėlį šeštadie
nio numeryje nepadėjome, 
nes jį gavome, kuomet tos 
4ienos numeris jau buvo at-
spauzdintas. 

V. Stasevičius ir V. O-o-
berys, Grand Rapids, Mich. 
— AiiksČiau apie tą pat ga
vome ir diėnraštin padėjo
me. 

* 

Cicilikas, Rockdale, Ui— 
Anksčiau apie tą pat apra
šymą gavome. Todėl Svei
kojo nedėsime. Prašome 
dažniau mums rašinėti ži
nučių iš tos kolonijos lie-

Vakarykš&ame " Drau
go' ' numeryje, p. Uoaio 
straipsnyje "I£ įoir ateis 
pastovi taika' ' įyyko dvi 
spaudos klaidos: 

1) Išspausdinta: žmonės 
nori duonos, gyvybės ir lai
mės ir jie ją gaus.... Turė
jo būti.... duonos, gyvybės 
ir laisvės... 

2) Išspauzdinta: no an-
uexativus, turėjo būti: no 
annexations. 

KATALIKŲ SPAUDOS DE 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 

-T* / 

• n -

Kun. P. Lapelis — pinu* 
10806 Wabash ave., Chicago, 
HL 

J. Tumasoais — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
111. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33 st., Chicago, UI. • tuvių gyvenimo. 

L . R . K . Š V . K r y ž i a u s Stočiai P Bonds Perkut i ir Pardao-
•R i r a D r a u g a i Nfi**th ! dam! Teadu8 darbftfi* ******* * 0 * 
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http://PRENUMB.lv


vasario 9 a. "D R A U 6 A $" v 
' > W » M I wwmiiim>ĮĮ _* t ' • » W » |» W « » 

Lietuviai Amerikoje 
• • * • " " • ' » • * 

• - - - mm *m> ~—— 

CHICAGO HEIOHTS, ILL. 

ir 

Netrūksta clonaitinianiB 
vyčiams veiklumo. Jie &a 
rengia vakarėlius paskui 
vakarėlius. Žmonėms taip 
JŲ vakarėliai patiko, kad 
net draugijos viena po kitos 
kviečia vyčius parengti 
joms vakarus. 

Kaip jau buvo "Drauge" 
rašyta,, nesenai vy-čiai lošė 
Sv. Onos draugijos naudai 
teatrelį. Takaus, po Ve
lykų vyčiai žada lošti kitą 
teatrą Šv. Kazimiero drau
gijai-

Bet užtad čionaitiniams 
laisvamaniams ir cieilikė-
liams peilis po kaklu,* kad 
Chicago Heights vyčiai 
skaitlium ir atsižymėjimu 
vis kaskart augštyn kįla. 
Dėlto iš pavydo per savo 
melagių organą ima vyčius* 
šmeižti. 

Ana "Naujienose" 26 d. 
sausio koks ten "Iške Ei
bei" (o tiesą pasakius 
"Belzebubas"), apgailes
taudamas saliuncikų liki
mą, ir, nusiskundęs, kad 
čia mažai tėra patvirkusių 
merginų, su kuriomis butų 
galima subatvakariais pa
ūžti karčiamų lindynėse, 
nepamiršta ir čionaitiniij 

sakė trumpa prakalbėlę a-
pi£ Lietuvos dabartinį poli
tišką stovį. Pasakė, jog 
artinasi valanda, kuomet 
pasijusime esą laisvos Lie
tuvos piliečiais. Be to, pri
mine, jog visi Amerikos lie
tuviai rengiasi prie apvaik
ščiosimo lietuvių dienos Šv. 
Kazimiero dienoje, todėl ir 
mes neturėtumėm apsileis
ti ir šiuo-tuo parodyti savo 
prisirišimą prie Tėvynės 
Ldetuvos. 

Po programo žaista tau
tiškos žaismės. 

Daugiau mums" panašiu 
vakarų. 

P. C. 
* 

WAUKEGAN, ILL. 

Vakaras Njekalto Prasidėji
mo Paneles šv. draugijos. 

Paminėtina, kad šiame 
:niestelyj pastaraisiais lai
kais visos draugijos, drau
gijėles, kumpos juda, kruta 
be jokio nuilsimo. Mūsų 
mergaitės irgi nepasiduoda, 
štai sausio 27 d., jos turėjo 
surengusios vakarą, kokio 
dar Waukegane nebuvo. 
Programo įvairumas pra
lenkė visus kitus* vakarus. 

Pirmiausia pradėjo pro-
vyčių užgauti. Girdi, čia I gramą Nekal. P. P. Šv. cho-
vyčių esą tik šeši, ir tie jau ras, sudainavo — Temsta 
veikiai išnyksią. Vargšas I dienelė. 
4-Belzebubas" taip tamsus, j 2. Vyrų kvartetas, kuris 
kad skaitliuot nemoka. Oj buvo kviestas dalyvauti 
gal perdaug "Iške" (vis- į pr0grame, A. Pūras, Š. Sa
ke ) užsipylęs akis neprima- j įeikis, A. Kibartas ir A. 
t*>, kiek vyčių dalyvavo pe- Į Oiapas, išpildė labai įspu-
reitame jų surengtame va- i dingai — Jau sugrįstu į Tė, 
kare. Ten jų buvo suvirs j v v n c . Tas skambėjimas 
30. O pereitą susirinkimą į publikai į širdį įsmego, nes 
dar 4 nauji prisirašė: į plojimams nebuvo galo. 

Tiesa, kad cicilikų čia, tai į Publikos šaukiami daini-
nei šešių nėra. Reikia at- Į ninkai antru kartu sudaina-
siminti, kad Cbie. Heigbt> v o __ žalioj, vešioj Ragu-
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WANTBD 

1 H O X J 8 B W I V B S ! A T T ^ N T I O N ! 
. Vny person who tells y e * th# ^verHment is 

going to seize your normai wtnter supply of canaed 
goods oi* other food$ is a crook or a thįet Hąye 
him arrested. You will i*ave the Food Ad*»km-
tration*s hearty approval if you will do sp 

1 

Home canning is nothoarding. N o person can 
be convicted of hoarding vvithout a public hearing. 
Anti-Americans are abroąd in the land to convince 
you otherwise\ Jail is their p#lace, Put them 
there. 

fccZoEiffiESa^Ei 

• Kl • Į 1 . Į l Į . 
mwmmmm9**m 

vminaL ĘM> frau «MLVJ. 
Viena lt lt yHfcntelių yra labai gt po valdymui dei •uvlraklmmo 

ptUBėffi** vtona. V*o*e a.ptieko»e. 

serą 
Pa-

' " M , 1 M1,1 ,'.l.n!Į ]j, \ 

Food Administrator, Herbert Hoover, thought 
the puiting dovvn o* these ''ereoks, thiaves and 
cx>nfidence operators" importam enough to issue a 
statement racently branaing them "pelty fra.udsf 
Jyyho sh'ould be held for the police." 

į, DR. Ę. J. VlZCmVA* 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
51627 80. Bro04lwa7 

ST. LOUIS, MO. 
Telefonas— Bell Bldnajr 401 

Klnloch Vlctor M S 
Gmranimo Tlota: 

8137 PULASKI STREET 
Tel. Klnloch Ylctor • • • — L . 
OFISO ^VALANDOS: J t Ii «ft* 
lkl I I — 4 po pietų iki 8 rak. 
Nedėllomla 10 Iflryto iki IS p ie t 

į 

a 
i 
e 

ftyrtnima vtata 
S20S SO. HALSTiBO 8TRJB»T o 

Tel. Drover *1T» 

OFISAS: 
2369 So. Loatftt SC. 

• f 
o 

I DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS gYDYTOJĄg 

EB CKIRUROAS 

Ii. » Faw) Auuiialitrurl.in 

Visokios rūšies blogda riai lankosi po namus ir šei
mininkių reikalauja parod yLA savo kelnores su maistu. 
Sakosi, jie esą valdžios agentai, norį sužinoti maisto 
išteklius namuose. Valdžia neturi tokių agentų. Tie 
žmonės — tai paprasti apgži.ikai arha vokiečių šni
pai- Juos reikia paduoti policijai. 

-

lietuviai nėra tiek tamsus, 
kad rašyt ųsi į vištavagių 
partijas. Čionaitiniai lie
tuviai gerai supranta, kad 
piivisus čia vištavagių (su
prask cicilistų), nebus ga
lima nei vištų laikyti. Už-

voj. Publika dar daugiau 
plojo, tesiog šaukte šaukė. 
Dainininkai vis-gi pasiryžo 
publiką užganėdinti. Tre
čiu kartu pakartojo — Jau 
sugrįstu į Tėvynę. 

3. M. Zelenekaite ir S. 
tad ir eionaitinės motere-j ^Lig | l l iu tė (duetas) akompa-
les atsargesnės, negu Rose-1 n u o j a n t F . Bujauskui, labai 
lando. Jos, kaip dažino, 
kad tai narys vištavagių 
partijos, nei ant burdo ne
laiko. Gerai ir daro, nes 
vištos laike karės branges
nės, negu kada kitados bu
vo. 

gražiai sudainavo — O, 
gražus, gražus. 

4. Blaivininkas ir girtuo
klė — (dialogas). 

Lošė A. Semaška ir L. 
Zupkaitė. Atliko labai ge-

"good-bye" su vištomis-
v Dėde. 

N : • 
ROOKDALE, ILL. 

4** 

O privisus vištavagių ; r a i Y pae L. Zupkaitė vi-
Chicago Heights, tai butų į s a i l iaturąliai atUko girtuo

klės rolę. 
5. Tas pats vyrų kvarte

tas dar skambančiai išpildė 
— Į tėvynę grįšt norėčiau. 

6. Uškabinskienė, (mo
nologas) atliko L. Zupkaitė. 
Publika turėjo daug juoko. 

7. Slaugotojų drilius, 
pritariant inaršuį. Daina
vo: Už giružės teka upė. 
Atliko mergaitės (Js-stės 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. Žaismė labai pui
kiai buvo prirengta i? atli
ko gan gerai, kadangi pa
našių žaismių mažai pasi
taiko kur matyt. Publikai 
labai tas patiko, ypač šiais 
laikais. Kada apsistojo 
maršave, išskirtos iš būrio 
nokurios deklemavo,— My
limasai — pagirtinai pade-
klcma vo O. Rulevieiutė: 

Sausio 27 d. bažiiytinėje 
svetainėje atsibuvo L. Vy
čių 64 kuopos vakarėlis. 
Sulošta dvi komedi j os: 
"Guminiai batai" ir "Dėdė 
atvažiavo." ¥ors L. Vy
čių kuopa neskaitlinga (kas 
tiesa, jaunimo čia labai ma
žai tėra), bet atsibuvęs va
karas parodė, kad joje rau-
dasi nemažai gabių narių. 
Veikalai sulošta, išskiriant 
kaikiirias klaidas, labai a * 
rai žmonių buvo pilna 
svetainė. Apart vietinių, 
dar atvažiavo ge*«okas bu-
rvs iš Joliet, 111. 

Po perstatymo gerb. klc-
iKJlias kuii. J. Stntkus pa- ̂ l i l / inn kapai gražiai 

pasakė O. Burbkite. Pas
kui tos pačios mergaites 
jausmingai sudainavo Lie
tuvos hinina ir amerikoniš
ka himn^. 

Po programo tęsėsi i>asi-
linksminimai. 

Publikos atsilankė daug, 
nežiūrint nei nemalonaus 
oro. Ištikrųjų vertos pa
gerbimo mūsų lietuvaitės 
už tokį gražų pasidarbavi
mą, nes tai yra malonu ir 
linksma matyti tokį darbš
tumą, ypač čia augusių lie
tuvaičių. Mažai tokių ko
lonijų rasime, kad niu-ų 
mergaitės šitoj šalyj augu
sios butų tokiame tautiška
me susipratime. 

Tai-gi garbė jums, Wau-
kegano lietuvaites, už jūsų 
triūsą. 

S. G. 

SPRINGFIELD, ILL. 

L. K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

Pirm., Kun, J. Ambotas, 
53 Capital A\<\, Harttord, 
Conn. 

Pirm. pagelb. J. Oreblia-
nas, 425 Pacą St., Baltimo-
re, Md. 

Raštininkas, Run. F. Ke
mėšis, 3230 Aubura Ave., 
Cliicago, DL 

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Ree* 
tory, P. O. ^ lver Cresk, 
New Pkiladelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riutS, 723 Saratoga St., Bat-
timore, Md., M. Tuniaaonis, 
320 First Ave., Homested, 
Pa. 

VAL.: i—8 vakar*, a*<Uilo- c 
mis 10—12 ryt*. J 
Tel. Cftaal 4B49, Ctdc*«o, Dl. į 

—— • • • ' • • I I I — 
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P. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

A1TOKNEY ĄT «iĄW 

10S W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1107 T«l. Randolph 6598 

CHTCAOO, 11^. 

Gyr.: 8112 South H)»lst©d Strett 
T«l#Coo«f: TA.RD1 2210 

v 

Sekančios Knygos Gauna
mos ' 'Draugo" Knygyne. 

**m m-m, > * • • » — » • • »m mm^įf.įmmmVl 
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AB ESI GIEDftJES? 
« 

Kad fanofms prmli p«5tsT»ilTitl s»n 
r«*lda tr (gyti flffas plaukas. Prlstųsk 
staropa Ir fansi viaaa informaoiiaa. 
DI8TRIBTJTOR for WTLBERT OO. 
4S Vlua Street, Montelle, Mass. 

•• • I M • • m • • i • • M • • m m m m m įį 
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PEANEŠIMAS. 

Kas užsirašys per rnaae 
*• Draugą" ant metų, tas gaus 
už dol. verčios kygu dovana. 

ALEKS KLIMAS, 
631 W. 14 St., Ohicago, BĮ. 

Vietoti L. Vyčiii 48 kuo
pa rengia teatrą ir balių, 
kas įvyk* vasario 11 į 
Arion svetainėje. Vakaro 
pelnas skiriamas Šv. Vin
cento a Paulo lietuviu para
pijos naudai. Arion sve
taine randasi t a rp 4-tos ir 
Jefferson gatvių. Vaka
ras prasidės 7:45 vakare. 

Se#noje bus statoma tri-
veiksmis vaizdelis " Karės 
metu J ' Bus dainų ir ki 
ko. 

Vietos lietuviai nuošir
džiai prašomi šitą naudin
gą vyeių rengiamą vakarą 
paremti kuoskaitlingiausiu 
apsilankymu. 

Kuopos Komitetas. 

Telefonas: MfcKINLET 57«4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 S p . WESTERN BJLVD. 

Kampas W. 85-tos gatvės. 

171 P k s a t Caaal 1671 

JEDLANIS & dUSZKA 
2342 So. Leavltt St . 

CMJCJLOO, rLU 

VieaatiaėB li^turlBka Plum-
bario :— krautuv* raka.ru da-
lyj. M M tmipgi talaome gazo 
suvedžiojimu*, aurų darką ir 
karite randena boilerius. 

Visas ięrtiee ararantuoja-
mas. 

' • t f > j t l » • » * » • ' • » » • m,m • 6 

1 
• • 

pa-

r&tftr* 

JUOZAPAS VAL8KIS 

4409 So. Fairfiąld ave., Lie-
tuvis krautuvininkas. Pas jį 
galite gauti "Draugą," pavie
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti ta patį dienrašti. 

Padaryta 
Pagal 

Orde
rio «į 

Specialia 
siulimas 

patvirtinti mū
sų s/erą. darbą 

Šios gražios 
kelnės pasirė
dymui ar dar
bui, pasirinkimui gra 
žios mados, grvaran-

tuotos 18 mėnesiu, ge
ram nešiojimui ir 
paaigąnėdinimui arba 
pinigus gražinsime 
tikrai 5 dol. ertėe—kol kas tik po 
vieną, kiekvienam kostumeriui. 
JOKIŲ KXTRA MOKESNIŲ. 
Nemokėsi nei už dideli Peg Tops 
arba Cuff guzikua, nieko extra 
už diržo kilpas ar kišenių karvo-
ftius nieko nemokėsi už atdarus 
kiienius didelius ar mažus, visi 
pagražinimai dykai. Nieko extra 
nereikia mokėti. 
GERAS CŽDARUIS jums imti 
mierą. iš drangų ir giminių. Jau
nas Jurgis Gekowicz padarė $66. 
16 vieną • dieną. * Rašyk dykai 
sampelių. 

Ciiicago TttUors tefrftcjattan 
Dept. E. 122, M5 % Fra*Win S*., 

Dr. A. R. Bltfmenthal 0 . D. 
Akla Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynoa nuo • ls vyto Iki • 
ral. vakarė Nedelioms 9 iki 1%. 

4640 So. Asbland Ave. Kam p. 47 St. 
Telefonas Jardą 4817. 

Hif 'i1 =a 
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NAUJAS LAIKRAŠTIS i i 

"GARSAS" 
"GARSAS'» eina kas 

kejvergfts didelių 6 pus
lapių, 7 fcpl., formate. 

"GARSAS'' yra vierp 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSUI" sandafbi-
Dinkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai^ visuome
nininkai. 

"GARSO*f prenumera
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

"GARSAS" ; 
456 GRAND ST.. 
BR00KLYN, N, Y, 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti muša išleistas knygas. 

Užsisajįant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reildą sįųsti i skalno išper 
money order arba registruotame laiške. Mašiaus dol** 
rio galima siųsti kragos ženkleliai*. 
No. 1100. Krikščioniško Mokslo katekizmas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas tr«6iejo Baltimoies Kon-
M cilijaus, pagai angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina* •. • • .25 

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkas mokyklose įr pa
tiems per save mokinties, poperos ap4 85 

No, 1133. A K C. Pradžiamokslis. Sutaisė J, Dami
jonaitis, drobės apdar , , . . . . . . . . . 

No. 1134. Skaitynio Pradžiamokslis, sutaisė J, lh- Į \ 
mijonaitisj dalis 11. fe,v^.. 

• j.lNc-1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslai*, 

rase Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
knygelė patartina perskaityti, ..20 

No, JL21114«H»vos Vy&ų Povanėlfi, Parašė Imų, Jpg, 
M. Gustaitis, Paikus veikalėlis ir tikra dovanėle. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitę privalo įs> 
fyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, BL 1915, pusL 28.. .J.0 

No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitas. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaitytį ir platin
ti šį knygelę , x,.% 

No. 1138. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, daMs l , 
kieto poperos apdarais..,. * .85 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 1^ kieto poperos \ 
apd. ,.'. f 

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 

į i lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pnsl. popero apd.. ..75 
Drūtais drobės apdarais $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite: 
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaite 

Kalbą lengvi. Parašė gkrusdė, Chicago, l l i lill&;. .r4ft 
No. 82. Euckleberry Finnas. Mielam laiko \*t*U»M-

mui patartina šių apysaką, kalba lengvi ir kn^o* 4 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 1b 

No, 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai «a 
sisękusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs Šią knygą. 

M Vertė Jonas Kmitas, 520 pusL .$1,00 
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 

Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas ^ . 
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis -W 
No, 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, . . , 15 
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gyvenimo * * 15 
Ai No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai..., ,J.5 
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DRAUGAS PUB. CO. 

CLicago, 111. 18CC ̂ . t*& ^ •*Ji.m\ 
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Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk ̂ atsakymą į: 

"DRAUGAS" 1800 W. 46th Street, Chicago, ttt, 

v 1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos politikos 
—nepr i^ulmybės?' 

2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į naują «niją (į 
vieną valstiją) su Lenkija? 

* • • 

i 

3. Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei; ar res
publikos (kaip Amerikoje), ar konstitucijiBės mo-

varolasį pavardė 

Adresas . . . 

\ 

f 

http://raka.ru
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L C H I C A G O J E .1 
Antradienis, vasario 5 d. 8*. Agota. 
Trečiadienis, vasario 6 d. Sv. Teopilius. 

Rytoj busią šilčiau. 

Vaftar ir praeitą naktį Clii-
eagą palietė ir vfcl didelis šal
tis. Vakar ryte buvo 10 laip
snių žemiau O. Visa laimė, 
kad sniegas apsistojo gatves 
blokavęs. 

Valdiškas oro biuras pra
neša, kad ateinančia nakti ir 
rytoj busią jau kiek šilčiau. 

Bėdinesnieji žmonės labai 
daug yra nukentėję nuo šal
čio. Daugelis šeimynų neturi 
kuro ir negali jo gauti atsa
kančios kiekybės. Nes anglių 
visam mieste yra neperdau-
giausia. Mažai ką gelbsti ir 
priverstinas pirmadieniais 
šventimas. 

Areštuojami piktadariai. 

Svetimiemiai priešininkai 
registruojasi. 

Vi si Vokietijos pavaldiniai 
šią savaitę registruojasi poli
cijos nuovadose. Registravi
masis paliečia ne tik vienus 
vokiečius, bet ir Poznaniaus 
lenkus ir Prūsų lietuvius, kat
rie nėra šios šalies piliečiai. 

Visi Vokietijos pavaldiniai 
skaitosi svetimžemiais prieši
ninkais. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

A. Balutis, Montafrue, Muss. Bal
sas Balandėlis netnrime. Gal netru
kus naują išleisime. 

A. S. Rulbickas, Oeveland, Oliio. 
Knygutę siunčiame. Apie kitus rei
kalus parašysime vėliau. Aeių. 

P . Bignžas, Worcester, Mass Ka-
talioga netrukus pasiųsime, iš kurio 
matysite, kokias knygas mes turime. 

K U D . I. Zimblys, Pbilada., Pa . 
Knygutės "Sv. Elzbieta" neturime. 

Antradienis, vasario 5 d. 

Kuomet praeitos savaitės 
pabaigoje galvažudžiai despe-
įatiškai nužudė kelis žmones 
su apiplėšimų tikslu, Chicagos 
piktadariams dar labiaus ank
šta pasidarė. Suskato policija 
juos areštuoti ir kimjsti į ka
lėjimus. Tik per vieną naktį 
prieš vakar dieną suimta jų 
320. Tarpe jų yra pasižymėju
sių tarptautinių galvažudžių, 
buvusių po kelis kartus kalė 
jimnose, paskiau paliuosuo-
tų. 

Policija deda pastangas su 
rasti Illinois Central geležin
kelio kolektoriaus Tierney xiv. 
mušėjus. Pasakojama, kad iš 
jų vienas ar tik nebus praeitą 
šeštadienį nušautas. Policija 
kitu du intariamu taippat tu
rinti savo rankose. Paieškoma 
dar viena moteris, kuri su 
piktadariais sėbravusi ir jiems 
gelbėjusi pasprusti iš polici
jos nagų. 

Laikinai užimąs policijos 
viršininko vietą kapitonas Al-
eock miesto tarvbos reikalau-

0 

ja padidinti Chicagoje polici
jos skaitlių. Be to, padidinti 
poliemonams algas. 

Nėra pieno. 

Ant Chicagos sugulė visokie 
vargai. Gyventojai jau senai 
neturi cukraus. Ir nežinia, 
kuomet jo bus. Gi dabar ne
turi nei pieno. Trečia diena 
seka kaip nepristatoma į na
mus apie 70 nuošimčių viso 
reikalingo pieno. 

Sustreikavo farmeriai, pie
no gamintojai. Šalies maisto 
administratorius nustatė jiems 
už pieną kainą. Tatai jie ir at
sisakė parduoti pieną kompa
nijoms, kurios jį išvežioja po 
namus. 

Nežinia kas iš to išeis. Mai
sto administratorius grūmoja, 
jogei jis prieš farmerius pa
vartosiąs aštriausias priemo
nes. 

Mažiau pavagiama 
automobilių. 

FEDERACIJOC KOMITE
TAMS. 

Kriwaneja Antoni, 1644 W. 
20 St. ' * 

Kupetis Kasimir, 4455 Wood 
St. 

Kroyer Aleksander, 3249 Pie-
rce Ave. 

Kroyer Robert, 1830 N. S. 
Awyer 

Kuras Vladislavas, 2903 W. 
25 Place. 

Larinas Martinkus, 1421 S. 49 
šiandie vakare Chicagos Ave. 

apskričio Federacijos Komite- Levickis Juozapas, 4504 So. 
tai, taipgi buvus-os Spaudos Paulina St. 
Savaitės komisijų atstovais Mikneviez Vincas Jonas, 3355 
malonės susirinkti į Šv. Jur- W. 38 St. 
gio svetainę, 8 vai. vakare. | Mišeikis Jonas, 4609 5th Ave. 
Bus daug naujų dalykų svar-! Moduva Katarina, 4623 So. 
styta. Tatgi nepatingėkite at-! Talman Ave. 
silankyti tan susirinkiman. I Malwitz Weronika, 4440 S. 

ANGLIS 
Maineriui—Kask jį 

Pardavėjui — Čystyk jį 
Dalyk jį gerai 

Geležinkeliams— 
Skubink siųsti 

Naudotojui —Taupyk jį 

"DItAUGO" SKAITYTO 
JAMS ŽINOTINA. 

Butų geistina, kad komisijos 
atsineštų šiokias tokias ui 
parduotas knygas atskaitas. 

Visi ^kviečiami, 
Apskriči Valdyba. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

Kas pasidarė, kad piktada
riai Šiandie Chicagoje mažai 
automobilių pavagia. Pasitai
ko paroje pavogti vieną arha 
du. Tai ir viskas. 

Regis todėl, kad miesto gat
vėmis bloga važinėti. Kur ne
pasisuksi, visur užkliusi už 
sniego kalvos. Negalima n*t 
pabėgti. 

Toks btovis piktadariams K&szulanis Stanislaw, 1 U 2 

"Immigrant 's Protective 
League' ' biure po numeriu 
1140^4 So. Mieli igan ave., yra 
atėjusių iš Lietuvos daugelis 
laiškų lietuviams, gyvenan
tiems Chicagoje. Tuos laiškus 
galima atsiimti nuėjus minė-
tan biuran. Ten galima susi
kalbėti ir lietuviškai. Biuras 
atdaras kasdien nuo 9:00 ryto 
li^i 5:00 vakare. 

štai kam laiškai yra atėję: 
Badonovicz Fan., 156 A 35 St. 
Bagilziunas Jonas, -300 S. Mo

ka, Chicago Bank. 
Balzeris Julijonas, 3304 8. 

Morgan st. 
Butatos Julian, 1206 Chicago 

ave., Jacksonville, Fla. 
Butkus Joseph, 3428 Auburn 

Ave. 
Butwjto Mr. S., 2342 So. Lea-

vitt st., 
Geovictus Calis, 2425 W. 45 

Place. i 
Carabo Williams, 1210 H a -

tings St. 
T)e 'eszkeuicz Alex, 724 Eda 

St. 
Elens August, 1154 West St. 
Geffen AVilliam, 1067 W. 14 

St. 
G lobis Kazimieras, 4330 So. 

Wood St. 
Gordon F., 1416 S. Trumbull 

Ave. 
Iialczewska Paulina, 1956 Ca-

nalport Ave. 
Jankauski M., 4556 Paulina 

St. . , 
Jurokas Franciszkus, 917 W. 

35 St. 
Jerusevicz Kazimieras, 714 TV'. 

19 Place. 
Jodeikis Vladislavas, 89 Sil-

ver St., Boston. 
Jokszas Frank, 2334 So. Oak-

ley Ave. 
Juskevicia Stanislavas, 3337 

Auburn Ave. 
Kasmauskis Toni, 2147 Her-

mitage Ave. 
Kaslauskis Joseph, 3257 Ėme-

rald Ave. 
Kenusaitis K., 843 — 32 PI. 
Kiusas Antanas, 3252 Halsted) 23 St. 

St. 

labai nepakenčiamas. Todėl Marshfield Ave. 
jie ir susilaiko nuo to darbo. Kraginski K.. 450 S. Wood St. 

Wood St. 
Masiulevicz Stanislav, 1258 

Holt Ave. 
Merkin Joseph, 203 S. Hermi-

tage Ave. 
Matkeviczius Pijuszas, 3252 S. 

Halsted St. 
Namavičia Jan., 1502 West 

Ohio St. 
Namovic Zigrmint, 3819 K>-

dzie Ave. 
Noreika Adelberg, 5220 Bun-

ker St. 
Xorkas Juozapas, 2031 Hapal 

fortenen. 
Petrowicz Bronislavas, 1814 

Sevord St. 
Petrovski Julius, Į$ox 455. 

Melrose Park. 
Petrovski Mathias, 1370 So. 

Halsted St. 
Monka Pioraitis, 3252 So. 

Halsted St. 
Fnoscevic Antonas, 2425 W. 

47 Place. 
Kyasewicz Laonardy, 2010 W. 

m st. 
•ale ka Leontina, 20 & 40 W, 

18 Plaee 
Sa įottka Josef, 3337 S. Mor-

g 3 St. 
S: witzki Trenkis, 8831 Hous-

ton Ave. 
Srkevicra Juozapas, 3312 So. 

Halsted St. 
Šerpyčius Jonas, 12115 So. 

Halsted St. 
Siekis Anton, 4614 — Fifth 

Ave. 
Šimėnas Jonas, 2915 Emerald 

Ave. 
Skinder Bogumila, Box 443. 

Melrose Park. 
Stankūnas Silvestras, 4489 

Cividan St. 
Smit K. Andru, 3404 Halsted 

St. 
Stulpin France, 1417 W. 11 

St. 
Smitu Peter, 102 W. Ohio St. 
Tamijevski Bonifac, 3144 Au

burn Ave. 
Urbonas Juozapas, 102 Miil 

St. 
Vaitekaitis, 5001 Marshfield 

Ave. 
Wanzowski Donat, 5125 St. 31 

Cicero. 
Žilvitis John. 
Zmielski Waslaw, 1027 Her-

mitage Ave. 
Zuisis Petras, 3349 Auburn. 
Zwipas Kasimir, 2335 West 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą I tai. 

GERBIAMIEMS „DRAU 
GO" AGENTAMS. 

Kas iš gerb. "Draugo" a-
gentų turėtų dienraščio nume
rį 235 (spalių 5 dienos 1917) 
tai malonės jį mums sugražin
ti. • * 

"Draugo" Administracija 

1800 W. 46 Str., Chicago, III. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Paieskau puseserės Juzės Janule-

vičlutės. Paeina iš Suvalkų gub.. Sei
nų pav. Leipalingio parap.' Paskuti
ni kartą ją maėiau Lawrence Mass., 
(1911 m.) Dabar nežinau kur. Ji 
pati ar kas apie ją žinote, malonė
kite pranešti šiuo adresu: 

ANTANAS^ BURBA, 
9314 Woodlawn Ave., Chicago, m . 
(80-31-1-2-4-4) . 

Palaikau Antaninos šelickiutės, 
paeina iš Kauno gub., Rimšės parap 
Jelenėnu sodž. Girdėjau kad jau že-
neta ir gyvena Chicagoje. Kas žino 
apie ją ar j) pati- malonės pranešti 
šiuo adresu: ( 

Mra. Antanina (Miciuniutė) Gailienė 
849 Cherry Way, Braddock, Pa 

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

REIKALAUJA. 
Jo Mylista vyspupas Syra-

cuse N. 7 . reikalauja lietu
viško kunigo. Jeigu kas iš 
gerbiamų kunigų norėtu ap
imti vieta toje diocezijoje. 
malonėkite kreiptis prie ma
nės. 

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

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

"DRAUGAS PUB. 0 0 . , 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

"^•••••••••••••••••••••MMiMHMimiiiifmimiiiii»»»«illliWllftlll,t,,,,l,,l,lll,fl,l,,l,MMH^ 
| LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS | 

I Jei trokšti Įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį | 

f "ŠVIESA" j 
I kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitara galosi prie § 
| šviesos parodyti kelią = 
s "SVIEŠA" rašo labai daug pamokinančio apie žmo- | 
| gaus pažangumą. 
I "ŠVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybe* | 
S reikalais, 
I "ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų. E 
| Visokiais reikalais kreipkitės adresu: £ 
= i 

"ŠVIESA", ž 
46 Congress Ave., Waterbury, Oonn. | 
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"TIKYBA ir DORA" 
LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS KUNIGŲ MARIJOITŲ CHICAGOJE. 

EINA DU KARTU l MĖNESI. 

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali> 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. 
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - - 5c 
Agentams už metinę prenumeratą, duodame 30c, už 
pavienius numerius po 2c 
Adresas: 

a TIKYBA IR DORA" 
1631 W. North Ave. Chicago, III 
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti l c krasos 
ženklelį. 

> 

Zigmuntovics Peter, 1719 
EllenSt. 

Zemberis Jonas, 4^02 Smith 
Paulina St. 

• PADARYK DARBA 
LENGVESNIU-

Tūkstančiai žmonių nor 
sužinoti kaip tas galima padą 
ryti. 

Labai sunku dirbti su visa 
da skaudančią nugarą, si 
skaudančiomis strėnomis ii 
viduriavimu. Doan's Inkšti] 
Pilės palengvina kentėjime 
negalintiems. Jos yra del skau 
dančių pečių. Del silpnų ink
stų. Štai patikrinantis faktas 

F. Macevicz, kalvis 14 W. 
State st., West Hammond, 
111. sako: "Apie 6 metus at
gal aŠ buvau vargintas su 
skauduliais inkstų dalyj, ir 
nugaroje. Ir kartais būdavau 
labai blogam padėjime, nes 
turėjau paliauti dirbti. Kar
tais skaudėjimas mano nuga
ros buvo toks baisus, kad aš 
negalėjau atsitiesti ir lenkian
tis jaučiau, kad kas lyg su 
peiliu bado. Aš panaudojau 4 
skrynutes Doan's Inkstų Pi
lių ir jos išgydė mane." Mr. 
Macevičius rašė "tai Birželyj, 
1912 ir Liepos mėn. 14 d. 1917 
m. jis rašo: "Mano nugara 
yra sveika, kaip nekados jos 
man nebūtų skaudėjus. Tas 
ačių vis geroms Doan's Kid-
ney gyduolėms, kurias varto
damas pasveikau ,\ 

Kaina, 80c. visose vaistinyčiose. 
Neklausk v ien nuo Inkstų gyduolių, 
bet reikalauk Doan's Inkstų Pilių, tų 
pačių kokias Mr. Macevičius turėjo. 
Foster - Mllburn Co., Mfgrs., Bu-
rrale. N. Y. 

IENINE 
m 

ikarifti MOKYKLA! 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tat lankyk mttsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-

-tuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
mkų " S.V.Valdybot Priekyboa Teisių 

ių " S. V.Pilietybes Gramatikos 
letUcot Geografijos Retorikos, ir tt 

Ir GRAMMAR ir H1GR SCROOL Kursų. Gyv 
InanCius toliau mokiname per latakus. Viskas 
iaiškinama lietuviškai, y 

American College Preparatory School 
[3103 S. HALSTED S T . O I I C A G O lu . 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
v=*r*\ Mg? 

jiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiH 
JOSEPH C. WOLON | 

LIETUVIS ADVOKATAS E 
Kam b. 324 National Life BĮ d g. = 

29 So. LaSalle S t , = 
Vakarais 1566 Milwaukee Ave. = 

Central 6890 E 
Rasidence Humbuld 97- E 

CHICAGO, ILL. = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiNiiiitiiiiiiiiiiiir 

fiia yra Jūsų Proga! 

Nori smagiai ir nau-
lingal laika praleisti? ap
sirašyk "DRAUGĄ", o Jį 
taip pamėgsi skaityti, kaip 
kad Sis vyras. Dienraštis 
DRATJGAS" metams kai
nuoja $5.00, pusei me
ta $3.00. 

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

CHICAGO, DLL. 

Gauti geranj darbą ir 
daugiau pinigų. 

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trlmeiių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikit* dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai' kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
- $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

jai Jųsų mierą — blle 
itailės arba dydžio, iš 
»ile madų knygos. 

MASTER DKSIGNING SCHOOL 
J. F . gasnirka, Perdėtinis 

118 H. L A , Salle gatve. ELambarys 
418-417. Prieš City Hali. 

^PT?ffllWBT?fflftffli?CtK#ŝ ^ 

1 Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja S6 meuu 

Gyvanlmas ir Ofisas 
8148 S. Morgan St. kert* 81 st., 

Chioago. 111. 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto. nuo 11 iki S po piet 
ir nuo 8 Iki 8:80 vak. Nedėllo-
mls vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Tards 687 
» — A^rta^ft ^ ^ a » a A * * ^ * - ą m ą • • • • • ^ ^ r ^ ^ ^ ^^^JfcA MtP^M a f ' I B ^ ^ ^ ^ ^ ^ - A ^ r t ^ ^ ^^iM# 

Tik Išėjo Iš Spaudos 
"AUŠRELE" 

Dramatiška Vienoje Veikmčje Operete 

Paraše PRANAS 

ĮO centų 

OAUNAMA 

"Draugo" Knygyne 
1800 W. 46th Sf, Chicago, III. 

t 

COFFEE 
Home Blcnd vežimu 
p-rdavojai ir daug krau 
t m i u pardnocla tą. pn<vią 
kav;j po 80c. 19c alb. 

SVIESTAS 
Geriausia šmoto-
nė, negu C O A 
kur jus ga- z\ / P 
lite gauti. s v w * , t J 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
OOCOA 

Goriausia Bankes 
! sulyginę su 
bent kokia. 
1-2 sv. 14c 

PtTJKTJS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

45c 
WEST SIDK 

137S Milwaukeea. 
2054 Milwaukee a. 
1064 Milwaukee a. 

i C4 Į VV 4'hicagoa. 
lK •, > 1 ..v.c lsland a 
2tii2 W. North a. 
1217 S. Halsted st 

1510 W. Madison 1 8 32 S. Halsted st 

PARDAVIMUI. 
Parsiduoda, Bučerne ir Grooerne 

Lietuvių apgyventoje vietoje. Gerai 
iSdirbtaa bissnls. Taipgi arklys su vi
sais pakinkiais ir vežimas. Priežastis 
važiuoju ant farmos. Atsišaukite grei
tai. 

243» W. 45 Place, Chicago, Iii. 
(80. 81-1-2-4-8-6). 

2830 W. Madison 1818 W. 12th st. 4729 S. Aahland aJ3412 N. Clark st 

.102 W. .^nd st. 
SOUTH SEDE 

3032 Wentworth a 

NTORTH SIDE 
406 W. Division st 

i 720 W. North a. 
, - „ , ^ 2640 Lincoln av. 

3427 S. Halsted st S 2 4 4 Lincoln av. 

— — 

SKAITYKIT IR PliTINKIT 
" D R A 0 6 4 " 


