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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dekime aukas Tautos 
Fondan! 
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TUSCANIA 
KIEK PIRMIAU BUVO PA

SKELBTA TIK 101 
Iš laivo Įgulos žuvo 97 žmonos 

SUAREŠTUOTA OFICIE 
£ I S UŽ PASLAPČIŲ 

IŠDAVIMĄ. 

Už tai jis gali but prašalin
tas iš kariuomenės. 

ŽUVUSIŲ KAREIVIŲ 
SKAITLIUS MAŽĖJA. 

Dar negauta tikrų žinių 
apie žuvusių skaitlių. 

MŪŠIAI SEKA VERDU 
NO FRONTE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8. 1918, as reąuired by the act of 
October e, 1917. 

WASHINGTON, vas. 7. 
— Valstybės departamen
tui šiandie vėlai vakare pra
nešta, kad nuo nuskendusio 
laivo *' Tuscania'' trūksta 
263 kareivių. Į 

Sekanti tc'^grama iš ame-
rūr« iško konsuliato Bel
faste paskelbta: 

"Garlaivis 'Tuscania' su-
torpeduotas 6:00 vakare va
sario 5 d., šiauriuose nuo 
Raphlin ir arčiau pakraš
čio. Garlaiviu keliavo 2.163 
oficieriai ir kareiviai. Jau 

Prancūzai atliko pasekmin 
gą užpuolimą. 

True translation filed with the post-
master at Chicago," 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act' of 
October 6, 1917. 

Paryžius, vas. 7. —* Seka 
dideli artilerijos mūšiai Ais-
ne, Verduno frontuose ir 
Alzase, šiandie pranešta 
oficijaliai. 

Aisne fronte mūšiai seka 
Hia vignon, Pagny ir Filą i n 
apylinkėse. Gi dešiniajam 
upes Meuse krante eina n iu-
šia? tarpe Samogeneux ir 
kalvos 344. Taippilt smar
kus artilerijos veikimas yra 
Uartmanns - Weilerkopf 
apylinkėse, Alzase. 

Kvtuose nuo Teton, 
Ohampapne, prancūzai pa-

pilnai suskaityta ^1,900 _*!sefanhig«i atliko užpuolimą 
prieš vokiečių apkasus. 

Alzase vokiečiai mėgino 
gelbėtų šitos kablegramos 
siuntimo metu 7:00 vak., 
vasario 7 d. 

1' Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai buvo 
Londonderrv ir Larne. Iš-
gelbėtų skaitlius dar nepil-
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?> 
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Washington, vas. 7.—Pa
skutiniai karės departa
mentui pranešimai rodo 113 
amerikoniškų kareivių pra
buvusių nuo sutorpeduoto 
" Tuscania." 

Pirm 5:00 šiandie vakare 
karės sekretorius Baker 
paskelbė sekantį oficijalį 
pranešimą: 

"Sulyg gautų departa
mente paskutinių žinių, 
išgelbėtų nuo .' Tuscania• 
kareiviu skaitlius yra 2,043. 
Be to laivo įgulos 144 žmo-

Ą 

nės^ 
" Torpedavimo metu "ant 

1Tuscania' buvo 2,156 ame
rikoniški kareiviai ir 241 
žmogus įgulos. 

"Tatai trūksta 113 karei
vių ir 97 žmonių įgulos ir 
keliauninkų. 

»> 

15-kos LAIVŲ NETEKO. 
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True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 8. — Ad
miralitetas pranešė, kad 
praeitą savaitę nuo minų ar 
torpedų žuvo 15 anglų pre
kybos laivų. 

Dabar išviso Anglija nuo 
pradžios laivių veikimo yra 
netekusi 1,253 prekybos lai
vų. 

poroje vietų įsibriauti į 
prancūzų linijas. 

Vakar ryte prancūzų ar-
motomis numušta vienas 
vokiečių lakstytuvas. 

NUSKANDINTA LAIVAI 
SU GALVIJAIS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Washington, vas. 8.—Ka
rės teismas ir turbūt iš ka
riuomenės prašalinimas lau
kia jauną oficierį, pirmąjį 
h itenantą, kurs suareštuo
tas už pasakymą paslapčių 
savo giminėms apie laivo 
vardą, kuriuo turėjo iške
liauti į Europą ir apie iške
liavimo laiką. Pradėta tar
dymai, ar jo viršininkai jį 
buvo perspėję apie panaši i 
"paslapčių užlaikymą. 

Karės departamentas ne
pasako to oficierio vardo. 
Tai daroma militariniais at
žvilgiais, kad visos informa
cijos nepatektų viešumou 
apie transportų judėjimą. 
Tik paskelbta sekantis liu
dijimas: 

" Kaipo pasekmė tos in
formacijos uždraudimo jau
no ofiicerio, pirmojo leite
nanto, žvilgsniu, jam buvo 
pasiųsta į uždraudžiamąjį 
uostą telegrama. Telegra
ma nebuvo cifruotą ir todėl 
priešininkui labai prieina-
m a ir pavojinga laivui su jo 
keliauninkais." 

PASIBAISĖTINOS ORGI
JOS 

BAISI ANARCHIJA 
PETROGRADE. 

BOLŠEVIKAI SURADO 
DAUG MAISTO PET. 

ROGRADE. 

Nėra tvarkos; piešiama, 
ymonės žudoma. 

KINIJA AIŠKINASI UŽ 
HARBINO UŽĖMIMĄ. 

Harbinas visuomet buvęs 
kinu miestas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8; 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 7. — Par-
lamente pranešta, kad nu
skandinta keli anglų laivai 
su galvijais, avimis ir kiau
lėmis. Manoma, kad vokie
čių nardančios laivės išnau-
io pradėjo veikti Airių jū
rėse ir Airijos pakraščiais. 

_ • , • 

RUSAI SOCIJALISTAI 
STOVI UŽ KARĘ. 

Galvoja apie suorganizavi
mą socijalistų armijos. 

True translation filed with the1 post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, vas. 8. — 
Maskvos darbininkų ir ka
reivių tarybos karės reika
lų komisija (skyrius) susi
rinkime nutarė atmesti vo
kiečių pastatytas rusams 
taikos sąlygas. Pasakė, kad 
tos sąlygos .yra nepriimti
nos. 

Apie tai pranešta Petro-
gradan bolševikų vyriausy
bei ir patarta kuoveikiaus 
organizuoti iš socijalistų 
laisvanorių naują armiją ir 
atnaujinti karę prieš vokie
čius. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, vas. 7.—Bol
ševikų vyriausybė buvo už
protestavus, kodėl Kinija 
užėmė rusų miestą Harbiną 
ir savo kariuomenės iš ten 
neatšaukia. 

Vietos Kinijos pasiunti
nybė į tą protestą atsaky
dama paaiškino, kad Kini
ja neužgrobė Harbino, kaip 
buvo pranešta, kadangi 
Harbinas visuomet buvo 
kinų miestas. 

Kinija jei užėmė miestą, 
tai jos pareiga buvo tai pa
daryti, kadangi to reikala
vo rusų geležinkelio juosto
je tvarkos palaikymas, ge
ležinkelio savasties) prižiū
rėjimas ir įvairių tautų ke
liauninkų apsaugojimas 
nuo grasiančių jiems ten 
nelaimių. 

PRANCŪZAI NETEKO 
3 LAIVŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, Iii., on February 
8, 1918, as reąuired by the act, of 
October 6, 1917. 

PETROGRADAS, vas. 8. 
— ^Petrogradą išnaujo pra
sidėjo girtų kareivių ir ju
rininkų orgijos, šimtai ka
reivių, jurininkų ir apsigin
klavusių civilių piešia krau
tuves, didesniuosius maisto 
sandėlius, svaigalų krautu
ves. 

Darbininkų ir kareivių 
sovietas prieš tą anarchiją 
imasi aštrių prįemonių. Pa
naudoja šarvuotus automo
bilius, šautuvus ir kulka-
svaidžius. 

Kasdieną kaikuriose mie
sto dalyse girdžiami šaudy 
mai. Praeitą antradienį 
pranešta apie 100. žmones 
užmuštus ir sužeistus. Dau
gelis žmonių lavonų atrasta 
kanale. 

Siaučia bedarbė, žmonės 
išalkę. Nestebėtina tatai, jei 
pakyla baisios orgijos. 

Stovį dat labiaus paarsi 
na tūkstančiai išbadėjusių 
vokiečių ir austrų karės ne 
laisvių, apsistojusių Petro
grade. 

IR VĖL PASIKĖSINI
MAS PRIEŠ LENINĄ. 

Kėsinamasi lyginai kaip 
prieš didžiausią autokratą. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, III., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October C, 1917. 

Londonas, vas. 8. — Pra
nešama, jogei trečiu kartu 
esą 'buvę pasikėsinta prieš 
bolševikų premjero Lenino 
gyvastį praeitą šeštadienį. 

Apsiginklavęs revolveriu 
vienas studentas inėjęs 
Smolny institutan ir tenai 
priėmimų salėj laukes pasi
rodant Lenino. Teeiau jis 
buvęs nužiūrėtas ir laiku 
suareštuotas. 

SUTORPEDUOTA SU V. 
VALSTIJŲ LAIVAS. 

Suprantama, visur yra 
spekuliantų. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on P'ebruary 

"8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 
. Petrogradas, vas. 8.—Bol
ševikų vyriausybės parėdy
mu visoj sostinėj padaryta 
krata su tikslu surasti pa
slėptą maistą, kurio trūksta 
gyventojams. 

Maisto ieškojimas davė 
geras pasekmes. Surasta 
apie 100,000 svarų paslėpto 
sviesto, kurs buvo sukrau
tas spekuliacijos tikslais. 
Surasta 150 vagonų degtu
kų, 150,000 galionų kerosi-
no ir daugelis mėsos, bul
vių, pupelių, riebumų ir 
muilo. Pas vieną spekulia-
torių surasta 8,000 porų 
avalų vaikams. 

Po šito maisto kaina Pet
rograde staiga sumažėjo, 
bet tik trumpam laikui, ka
dangi komunikacijoje gy
vuoja didelė betvarkė, del 
kurios maisto kainos išnau
jo turės padidėti. 

Naujas komunikacijos mi-
nisteris M. Nevski, kalbę-
damas maisto kongrese pa
grūmojo savo rezignacija, 
jei komunikacijoje nebus 
pravesta pageidautina t^$c» 
ka. <*'̂ €" 

Jis patarė, kad traukiniai 
butų apšarvuoti kulkasvai-
džiais ir sargyba prieš ka
reivius, katrie betvarkingai 
pasisavina traukimus, šitais 
keliauja po šalį, užsiima už
puldinėjimais, plėšimais ir 
galvažudystėmis. 

Ministeris pažymėjo, kad 
toksai kareivių betikslingas 
keliavimas privaląs but pa-
galiaus sustabdytas. 

IR VĖL UŽPUOLĖ 
VENICE. 

VOKIEČIAI GAMINASI 
VAKARU FRONTE 

Bet jie neatsisako ir nuo 
Petrogrado * 

/ — — — _ _ _ _ _ _ _ / 

BIJ05I BOLŠEVIKŲ 
PROPAGANDOS 

HINDENBURGAS PER
SIKRAUSTĖ BELGIJON. 

Stovyklą perkėlė arčiau 
fronto. 

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
ANT PETROGRADO. 

Teutonai nieko nedaro iš 
taikos su bolševikais. 

True translation filed with the post-
master at (Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 8. — Nau
jas prirodymas, kad vokie
čiai ruošiasi didelėn ofen-
syvon vakarų fronte, vakar 
gauta iš Amsterdamo. 

Pranešama, kad vokiečių 
generalio štabo viršininkai 
von Hindenburgas ir jo w 
riausias pagelbininkas gon. 
von Ludendorff savo sto
vyklą perkėlę Belgijon. 

Nauja viršiausioji vokie
čių karės stovykla randasi rainų atstovų. Jie nuspren-
tokioj vietoj:, kad iš ieujdė ai«lflj^j>usitaikiiiti 

Su laivu 6 žmonės žuvo. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on February 
8. 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Paryžius, vas. £. — Per 
savaitę, pasibaigusią vasa
rio 2 dieną Prancūzija pra
rado du laivu pervirš 1,600 
tonų kiekvienas intilpimo ir 
vieno mažesnio laivo. 

Tą pačią savaitę į Pran
cūzijos uostus buvo atplau
kę 986 prekybos laivai. Iš
plaukę 897-ni. ' 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

New York, vas, 6.—Gau
ta patvirtinanti žinia apie 
amerikoniško laivo "Ala-
mance" nuskendimą, su ku
riuo žuvo 6 žmonės. 

"Alamanee , , buvo išplau
kęs iš čia sausio 17 d. Tu
rėjo 3,000 tonų intilpimo. 
Sutorpeduotag Anglijos pa
kraščiuose. 

— Christiania, vas. 8. — 
Norvegija del karės praeito 
sausio mėnesiu prarado 12 
savo laivų su 8 žmonėmis. 

Bombomis sunaikinta daug 
brangios dailės tvarinių. 

True translation filed with the post-
raaster at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Venice, Italija, vas. 7. —5 
Buvo spėjama, kad prieši
ninkas nusprendė nenaikin
ti dailės tvarinių šiame mie
ste, bet jo terorizmo politi
ka paaiškėjo pilnoje švieso
je prraeitą naktį. 

Miesto švilpynės tuoj aus 
po pusiaunakčio pranešė, 
kad priešininkų lakūnai at
skrido ant miesto. Daugelis 
bombų pamesta., 

Daugelis bombų įkrito 
vandenin. Viena krito palei 
Santa Maria del Giglio baž
nyčia Kitos kitose vietose. 
Nei vienas žmogus nenužu
dytas. 

Bomba kuone visai sunai
kino San Lorenzo bažnyčią 
Mestre, Venice priemiestj'j. 

"lengva pasiekti Briuselis." 
Žinomas daiktas, nenurodo
ma, kame yra toji vieta. 

Perkėlimas vokiečių ar
mijų vyriausiųjų vadų sto
vyklos į vakarų fronto už
pakalį, vietos militariniuo-
se rateliuose pripažįstama, 
kad tas turi didelę reikšmę. 

Vakarų fronte oras pa
lengva eina šiltyn. Tik kol-
-kas miglos neleidžia arti
lerijai išvystyti savo pilno 
veikimo. 

TEUTONAI PROTES. 
TUOJA UŽ NELAISVIŲ 

KURSTYMĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, f917. 

Londonas, vas. 8. — Vo
kietija sutraukia skaitlingą 
kariuomenę į rytų frontą ir, 
kaip spėjama, pulsis prieš 
Petrogradą, kuomet paga-
liaus taikos derybos Brest-
-Litovske bus pertrauktos 
del bolševikų pasistatymo. 

Derybų metu nesutikimai 
pakilo del Ukrainos atsto
vų. Vokietijos atstovai ne
pripažįsta bolševikinių uk-

tikraisiais Ukrainos atsto
vais. 

DIDKUNIGAIKŠTIS AP 
SISTATCS KAZOKAIS. 

Jis su Kaledinesu einąs 
prieš bolševikus. 

—V 

Reikalauja karės nelaisvius 
prašalinti iš didžiulių 

. miestų. 

Seymour, Wis., vas. 8. — 
Kuomet Alfred Mueller at
vežė vežimą malkų į savo 
motinos, 72 metų amžiaus, 
mamus, atrado ją namuose 
sušalusią ir kaip kaulas 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, vas. 8.—Čio
nai veikianti austrų-vokic-
čių politikos komisija / pro
testuoja prieš darbininkų ir 
kareivių sovietą (tarybą), 
kam rusai teutomi karės 
nelaisvius kurstą ir savTo 
tikslams išnaudoja. Komi
sija kategoriškai reikalau
ja, kad sovietai uždraustų 
teutonų karės nelaisviams 
rinkties ir apsistoti dides
niuose ftusijos miestuose. 

Šiandie Petrograde bus 
apie 40,000 vokiečių-austrų 
karės nelaisvių, gi Maskvo
je apie 35,000. Šitie visi ns-
laisviai vis labiau ir dau
giau yra nuodijami rusų 
bolševikizmo dvasia. 

Komisijos nariams tenka 
susieiti su kaikuriais ne-
laisviais. Iš pasikalbėjimų 

True translation filed«with the post-
master at Chicago, IIL, on February 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Copenhagen, vas. 8. — Is 
Berlyno pranešama, kad 
buvęs kituomet rusų armijų 
vadas, didkunigaikštis Ni-
kolai NikpląįeYi4 pilnai 
M*. k ^ p ^ r P i r i e , ^ 
vaujami savo atamano, gen. 
Kaledineso, yra sukilę prieš 
bolševikus. Kaledineso ži
nyboje esama 150,000 kazo
kų. 

— — — • " — — — — — — — — — — — — > 

PASKIRTA TAIKI-
NINKAS. 

Washington, vas. 8.—Sa-
muel Alschuler iš Chicago 
paskirtas talkininku nusta
tyti algas darbininkams ir 
išrišti kitus klausimus gy
vulių skerdyklose Chicago-

tiesiog ugnim spjaudo prieš 
prūsų militarizmą. Komisi
jos narius apima baimė ma
tant tokius tarp savų žmo
nių apsireiškimus. Jie nu
mano, kad tie nelaisviai, 
kuomet nors turės sugrįžti 
į savo šalis. Bet sugrįžę jie 
jau nebus paslankus impe-
rijalistinei Vokietijai. 

Ve kodėl komisija ir pa
geidauja, kad tie nelaisviai 
iš miestų butą prašalinti, 
kad neprisikvėptų bolševikų 

sužinoma, kad jų didžiuma Į dvasios. 



€$ DRA 
LUOTU VIV KAI \L3KXJ DIE3TRA&T1S 
Eiaa kasdiena išakyrus aadėldteniua. 

PRBNTUli BfRATOS KAINA: 
Metama 15.1* 
Pua«l matų * fts.M 

Perkant atakirais numeriais po 9 c 
Prenumerata mokasi U kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
sena* adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
"Monoy Order" arba įdedant pinigus 
| registruotą laiSka. 

66 

LTTHLAJdAJr 

Published daily exoept Sundayi by 
DRAUGAS PL IiLI8HTJTG CO.f DTO. 
1800 W. 4 e ta Street, Caicago, IUtools 
Phone: MeitinJej S114, EetaM. 1908 

TERMS OF 8UBSCRIPTION: 
One year $5.00 
Six months » |2 .00 
Thursday's Editlon |2.0« 

At News Standi 2«. a Copy. Advertis-
ing rates on application. 

SE »J U I U, -e^ 
«ff n t U G A # 

Dar apie Lietuvos Atstovų 
Tarybą. 

Len^ų laikraščiai štai ką 
praneša iš Lietuvos sostines 
Yihiiaus: 

"Vilniuje, vokiečių, karės 
valdžiai, leidžiant, įvyko Ii e- kad yra Tarybos narys. In-

Djraog&s" PtalbiishSinig Co. 
1800 W . 46th S t . Tei. McKiniey 6114 Chicago, 111. 
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j REDAKCIJOS PASTABOS. 
NAUJAS PASIKĖSINIMAS. 

Lenku laikraštis "YVicr 
(organas "Komitetu obro-
ny narodowej w Amery^e) 
paneša apie nauja lietu
viams pavoju iš leu&ų pu-
SCS. --a> » 

Lenk ii visuomenė ilgai 
svarsčiusi kaip butų geriau
sia pagerbus atmintį mūsų 

j tautiečio Tado Kastiuškos. 
(kuri, žinoma, jie visiškai 
savinasi sau.) Buvę du su
manymu: vienas — steigti 
Kastiuškos vardu Varšuvoj 
karininku kadetų mokyklą, 
kitas—padaryti Lietuvai pi
niginę dovaną "Kastiuškos 
dovana Lietuvos mokvk-
ioms. 

G ii K-u pasekmė busian
ti, anot "Wic i , " ta, kad 
lenkai nutarsią vykinti vie
na ir kita sumanvma. Tad 

. i. » <. 

reiškia bus mobilizuojamas 
kapitalas lenkinimui Lietu
vos per mokyklas ir visas 
tas darbas, tarsi ant paty
čių, bus varomas mušu tau-
tiečio vardu. 

"Kurjer L\vo\vski" (9 
lapkričio) štai ką tarp ki
tu dalyku apie tai, rašo: 

Rėmimas ir steigimas 
lenkiškų mokyklų Lietu
voje sudarys tvirtas apsi-
gynimo pilis, kurių neį
veiks jokie užsipuolimai 

. iš šalies. Sustiprės len
kiška dvasia toje žemėje, 
kori taip brangi yra mū
sų širdims. Ją reikia 
paremti ir sustiprinti, nes 
jau nebetenka pasitikėji
mo į ateitį. Tad jeigu 
sužinos, kad neužmiršo a-
pie juos viengenčių šir
dys, jeigu gaus pilnos už
uojautos prirodymų,—at
sigaivins jų viltis, ramiau 
jie pažvelgs į ateitį, gaus 
atramą ir nesiduos par
blokšti. 

Štai tragizmas tautos, ku
rios dvasia ilgus "amžius bu
vo svetimu jų vergijoj. Ka-
stiuška, Mickevičius, Kra
ševskis, Senkevičius ir dau
gelis kitų —; tai vis mūsų 
nutautėliai, tai vaisiai len
kų-lietuvių unijos. Tik del 
tos nelaimingos unijos jų 
genijus dirbo svetimiems. 
Jeigu jie butų gyvenę šiais 
laikais — tautų atgimimo 
gadynėj, gal ne vienas iŠ jų 
b ū t į stojęs į kovą už Lie
tuvos tautišką ir politišką 
atgimimą. Dabar jų var
dai, jų nuopelnai sveti
miems — panaudojami ko
vai prieš tuos, iš kurių tar
po jie buvo kilę. Tai kru
vina, begalo skaudi pamoka 
mūsų tautai. Žinoma, pa
našių klaidų nebepada 
rysime. 

n 
bajorų; bet jeigu ir turėtu
me, neleistume jiems išduo
ti ir parduoti tautos reika-J 
lus. Demokratiška Lietu
va atgijo, veržiasi prie lais
vės; jos dvasia jau laisvai 
bujoja. J i jau nebesiduos 
pavergti nei gudriausiems, 
nei stipriausiems priešinin
kams. 

Mes protestuojame karš
tai prieš naujos lenkų pasi
kėsinimus varyti mūsų kra
što lenkinimą. Mes apreiš
kiamo, kad laisvoje Lietu
voje visų tautų joje gyve
nančių žmonės turės pimą 
kultūrinę autonomiją. Tad 
ir mokyklas savo galės stei
gti ir užlaikyti. Bet sve
timi kapitalai, skiriami pla
tinimui Lietuvoje mums 
svetimos kultūros per mo-
kvklas — bus tenai labai 

e 

nepageidaujami. 
Galėtume patarti mūsų 

kaimynams atkreipti domos 
į savo valstiečių ir darbi
ninkų apšvietimą. Rusijos 
valdiška statistika 10 metų 
atgal, rodė, kad lietuvių 
mokančių skaityti, rašyti y-
ra 51%, tuotarpu lenkų — 
tik 29%. Va kur reiktų 
mobilizuoti kapitalus žmo
nių apšvietimui. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

P. Uosis prašo mūsų ati
taisyti bent svarbesniąsias 
spaudos klaidas, įsigriovu
sias į jo vaizdelį " Broliško
jo Globoje." Seniau tilpu-
šioje dalyje buvo išspaus
dinta: 1905 m... ponaitis 
dvarininkas flirtavo su lie
tuviais studentais, valstie
čiu vaikais; turėjo būti: pa
naitė dvarininkė flirtavo... 
Išspausdinta: Lietuvos en-
dekai dvarininkai mokėjo 
lenkystės platinimui 1%% 
savo ineigų, turėjo gi būti 

tuvių darbininkų suvažiavi
mas, kuiis ir kreipėsi į Ba
varų k«nig. Leopoldą, vy
riausiąjį vokiečių armijos 
vadą vakarų fronte, prašy
damas, kad Lietuvą tvar
kytų rinktiniai krašto i\į,~ 
stovai. Kunig. Leopoldas 
leido įkurti krašto atstovų 
Tarybą, kuri karės valdžios 
prižiūrima turės pasitarus 
"išdirbti pagrindą kraštui 
valdyti ir Lietmvos •akiui 
atstatyti . ' ' 

Kunig. Leopoldas pažy
mėjo, kad tokiu būdu Lietu
va tarės tapti kultūringa 
šalimi, ir kad šis kraštą^ 
dabodamas visas lietUvin-
gumo žymes, turi d«otL lai
svai vystytis ir dalyvauti 
šalies reikaluose visiems sa
vo gyventojams. 

Rugsėjo 24 d. ober-leite-
nantas Kugler'is pristatė 
kunig. Fr. J . Isenburg-Bir-
šteinui seimo išrinktus Ta
rybos narius: Dr. Joną Ba
sanavičių, gimn. "mokytoją 
Kazį Bizauską iš Panevė
žio, gimn. direktorių Myko
lą Biržišką iš Vilniaus,' Si
moną Banaitį iš Kauno, 
gimn. direktorių Praną Do
vydaitį iš Kauno, inžinierių 
Steponą Kairį iš Vilniaus, 
Petrą Klimą iš Vilniaus, 
agronomą Don. Malinaus
ką iš Vimiaus, dekaną Vla
dą Mironą iš Daugų, "oby-
vatefį" Stanislovą Naruta
vičių iš Brevikų, kun. Al
fonsą Petrulį iš Pivašunų, 
red. Jurgį Šaulį iš Vilniaus, 
kan. prof. Kazimierą Šaulį 
iš Kauno, Jokūbą Šerną iš 
Aii}kščių, advokatą Antaną 
Smetoną iš Vilniaus, "oby : 

vatelį" Joną Smilgevičių iš 
Užvenčio, kun. Just . Stau
gaitį iš Panemunės, apie 
Kauną, agronomą Aleksan
drą Stulginską iš Vilniaus, 
banko valdininką Joną Vai
lokaiti iš Pilviškių ir advo
katą Joną Vileišį iš Vii-1 

niaus. 

Kiek vienas Tarybos na
rys gavo iš kunig. Iseabur-
go artistiagmi gražiai pada
rytą diplomą (paliudymą), 

teikdamas diplomus kunik. 
Isenburgas pažymėjo, kad į 
Tarybą įeis dar lenkų, gu
dų, vokiečių, žydų atstovai 
ir pažadėjo greit įnešti Ta
rybai apsvarstyti naują val
sčių (gminų) sutvarkymą. 
Pakalbėjus Isenburgui vo
kiškai, vertėjas jo kalbą iš
dėstė lietuviškai. -

' . • 

Minėtoji Taryba dar 
prieš savo įsikūrimą sutiko 
smarkią opoziciją. Rugsė
jo 6 d. susirinko Vilniuje 
darbininkų klubo svetainė
je žydų, lenkų, lietuvių, gu
dų demokratinių ir soeija-
listinių sluogsnių atstovai 
ir nusprendė reikalauti, kad 
"spręst i Lietuvos ateitį, ją 
sutvarkyti, užmegsti santy
kius »u kaimynėmis valsty
bėmis ar tautomis, gali tik 
Steigiamasis Susirinkimas, 
rinktas visų lietuvių-gudų 
krašto gyventojų. Tuo 
remdamies susirinkusieji 
smarkiai protestuoja del 
naudojimo vyriausiųjų Ku
riamojo Seimo teisių, iš kur 
t i t1 pasikėsinimai nekiltų." 

Gudai taipgi protestavo, 
kad Gudija išskiriama iš 
ploto, kame dirbs ir turės 
intakos Taryba, vadinama 
"MiKtar -Verwal tung Lit-
auen," įeina maža dalis, va
dinamoji "Verwaltung-Bia-
Ivs tok-Grbdno ," nėra Ta-
rybos žinioje. Gudų laik
raštis " H o m o n " reikalau
ja, kad visos vokiečių dabar 
užimtos gudų žemės butų 
prijungtos į tą kraštą, ku
ris jau turi savo Tarybą i r 
kad gudai gautų- Taryboje 
savo atstovams atsakantį 
skaičių. Reikia dar pri
durti, kad anoji Lietuva su 
šalies Taryba neapima Gar
dino gub., užimtųjų Minsko 
gub. apskričių ir' Vimiaus 
gub., Lydos apskričio. Be 
to t u rbū t nėra ten ir kraš-
tų, esančių dar anapus vo
kiečių fronto. 
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tiefa&na lūkuriuoti kokio 
nors nepaprasto pelno, bet 
taippat į g a l i m ą apsakyti, 
kad tasai darbas butų neap
simokantis. Kiekvienas, 
katras tik užlaiko nors tu
ziną vištų, turi užtikrintą 
sau naudą, 

Visupirmu jis visuomet 
turi šviežius kiaušinius, ku
rie šiandie nepaprastai yra 
brangus. I r yra žinoma 
kiaušinių vertė maistingu
mo žvilgsniu, kuri dides
nė už bile kokį kitą gau
namą krautuvėse maistą. 

Turi puikią mėsą, kuri y-
ra skanesnė ir maistinges-
nė už perkamą krautuvėse 
paukštieną. Be to, savų 
paukščių mėsa pigiau atsi
eina, negu perkant krautu
vėje. 

vietą. Auginant pauk&žius nypas yra susenę j ęs. Tik se 

Su kiekvienu tuainu 
kiaušinių ir kiekvienu sva
ru mėsos pelnas, be abejo
nės, matomas. , 

Gi paukščių auginimas 
pats savaimi yra labai kiek
vienam užimantis daiktas. 

Anot valdiškų pranešimų, 
nėra būtinas daiktas, kad 
keliolikos vištų užlaikymui 
butų reikalinga kokia nors 
ruiminga vieta. Toksai ma-

aovėj augisant vištas buvo 
leista joms bėgioti po plačią 
fauną, kur jų nebuvo gali
ma tinkimai prižiūrėti. Viš
tos padėdavo kiaušinius kur 
tinkama ir savininkui nei 
pusė jų netekdavo, 

t). Vištoms auginti reikia 
mažos vietos. Tik reikia 
turėti gerą vištininką, ypač 
kad tasai žiemos metu bu
tų dažnai vec&namas ir ne
šaltas; gi vasarą, kad nebū
tų perdaug tvankus. Viš
tos myli tyrą, orą, šviesių ir 
švarų vištininką, gerą lesa
lą ir visuomet atsakomą 
kiekybę vandens.* Šitaip 
vištas užlaikant galima tu
rėti iš to geras pasekmes. 

Gerą vištininką galima 
pastatyti iš kokių senų len
tų, kas atsieitų keliolika do-
lierių. Bet nereikia pa
miršti to, kad vietininkas 
turėtų gerą ventiliaciją 
(pravėdinimą), nes l̂ e to 
dažnai paukščius užpuola 
vabalai ir visokios ligos. 

Miestuose gyvenantiems 
lietuviams, ypač turintiems 
riuosavius namus, patartina 
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Našlaičių Reikalais. 

D-ras J . Šliupas 
kiams rašo: 

" A š būtinai laukiu pi
nigų ir gyvenimui, ir 
spaudos reikalams. -Sių
skite, kiek galėdami, 
kas mėnuo. Kur ai pa 
sidėsiu be pinigų? Vis- •—• 
kas yra baisiai brangu...' ' 
("Tėvynės No. 5). 
Ištikrųjų padėjimas ne-

užvydėtinas. Ar nepradės 
mūsų liberalai vėl kalbėti 
apie "suliejimą, fondų?" 

užsiimti paukščių augini-
mu. * 

D-ras Šliupas rašo: 
" O ,** reikalingiausieji 

• 

* 

Iš Apveizdos Dievo para
pijos kuopos mums rašo: 

Vasario 4 d., 7:30 vakare, 
Dievo Apveizdos svetainė
je 4-ta Labdarių kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinki
mą. I š priežasties šalto o-
TO nepefdaųgiausiai narių 
pribuvo, tečiaus atsilankiu
sieji gan energiškai svarstė 
kuopos reikalus ir daug ge-

bėgančius reikalus, pakilo 
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NAMINIU PAUKŠČIŲ 
AUGINIMAS. 

u 

Prasidėjus karei, paukš
čių auginimo reikalas šioj 

Gi" šiame" paskuti- šrtlyj kiekvienam pasidarė 
niame numeryje (32) ati-
lVv>9c 

taisytinos yra šios klaidos 
Išspausdinta: balti kaihnin-
kai tik čeža, tik čeža...; tu
rėjo gi būti — balti kaili
niukai tik čeža, tik čeža.... 

Kitoje vietoje vėl vieto
je kailininkai, turėjo būti 
kailiniukai 

Išspausdinta: laikininko 
kun. Koctiansko,. turėjo gi 
būti: lenkininko kun. Ko-
cnanskp. 

Vakarykeįoje redakcijos 
pastaboje "Dūšios priete-
l ia i" išspauzdinta: nemano
me, kad mūsų brolių tarpe 
atsirastų tokių, išpažįstan
čių "polską viarą." Turė
jo būti: nemanome, kad mu-

>j>aaa\J8ų brolių tarpe atsirastų 
Nebeturime sa\o»\daug tokių.... 

svarbus daiktas. Šitas 
klausimas ir lietuviams 
šiandie turi rupeti,; kuomet 
pradėjo šalį slnaug^i nepa
prasta maisto brangenybė. I pramonė, kuri lenktyniauja 
YpatStas svarbu didesniuo
se miestuose. Šalies vy
riausybė šiandie kiekvie
nam žmogui, norinčiam au
ginti paukščius duoda vel
tui visokius reikalingus pa
tą rimtis ir nurodymus. Tuo 
tikslu patariama kiekvie
nam namų kieme rūpestin
gai aptverti žemės kamptf-
tį ir tenai auginti naminius 
paukščius.^ Jei didižiulių 
miestų gyventojai, ypač 
darbininkai, užlaikytų nors 
IX) tuziną vištų, tuomet bu
tų atliktas žymus žingsnis 
pirmyn prieš besididinan-
čią brangenybe. 

Kad miestų gyventojus 
paskatinti prie paukščių 
auginimo, šalies vyriau
sybė tuo tikslu jau iš pra
eito rudens ėmė darbuoties. 
Chicagon atsiuntė naminių 
paukščių auginimo žinovą. 
Šitas visiems norintiems 
duoda veltui įvairiausius 
nurodymus. 

Kiaušinių produkcija yra 

su kviečių produkcija. Pau
kščių augintojai Suv. Vals
tijose pažadėjo vyriausybei, 
kad šitais metais jie padi
dinsią paukščių mėsos pro
dukciją 100 milijonų svarų 
daugiau, kaip perniai, taip 
kad tos daugumos kiekvie
nam gyventojui išeitų po 
vieną svarą. 

Paukščių auginimas yra 
užsiėmimas/ interesingas, 
pelningas ' i r patrijotinis. 
Šiemet tūkstančiai šeimynų 
miestuose užsiims paukščių 
auginimu. Tai, be abejo
nės darys kiekvienas, kat
ras tik savo namų kieme 
turi nors nedidele liuosą 

kaip ir kokiuo būdu pavijus 
5-tąją Labdarių kuopą. Vi
si atrodė it neramus, kad 
gana tolokai pasiliko užpa
kalyje savo kaimyaės, t. y. 
5-tos Labdarių kuopos, ku
ri turi net 34 amž. garbės 
narius. K«opos pirminin
kas Eiidr. Bruožis pakvietė 
į pagelbą kun. J. Paškaus-
ką, kad kaip nors suradus 
dar 8 garnės narius, nes, 
girdi, 5-toji Labd. kuopa 
turi 34, o 4-toji t ik 26. Ku
nigui J . Paškauskui pradė
jus kalbėti, visų ūpas pakį-
lo, nes iš jo kalbos pasiro
dė, kad# gerb. agitatorius 6 
naujus garbės narius jau 
beturįs ir kad tik dviejų 
trūksta, kad pavijus savo 
kaimyne. Po to pranešimo 
kun. J . Paškauskas kvietė 
pačią Labd. kuopą tapti 
garbes nariu; pakvietimas 
tapo priimtas delnų ploji
mu ir čia-pat geraširdžių 
dolerinės pradėjo kristi ant 
stalo. Vėliaus atsirado 
dar 4 garbės nar ia i Taigi 
viso naujų amžinos garbės 
narių susidaro net 11. 

68. Juzefą Lukošiunaitė, 
69̂  Barb. Plačaitė, 
70. Ona Martišiunaitė, 
71. Ona Kinelaitė, 
72. Elzb. Jetužytė, 
73. Apašt. Maldos dr-ja, 
74. Labdarių 4-ta kp., 

^75. Barb. Gečienė, 
76. Endr.' Bruožis, i 
77. Joana Januškaite, 
76. Elena Trakinaitė. 

kuopa turi 37 amž. garbės 
narius, kurie aukoja našlai
čiams po 100 dolerių. Gar
bė jiems už tai. Kasžin ką 
pamanys apie tai 5-ji Lab
darių kuopa, nes jau vėl už
pakalyje 4-tos Lab. kuopos 
pasiliko. 

Prieš užbaigiant susirin
kime, pafcįlo klausimas, ko
kiuo būdu pritraukus dau-

ra nuveikė. Apsvarsčius giau narių prie labdarybės. 
Daug buvo sumanymų, bet, 

klausimas apie lenktynes, paaiškinus kun. J . Paškau-
1 * * 1 1 * % n e • •* • 1 J * * J j 

kui, galutinai tapo nutarta, 
kad kiekvienas narys, iki 
ateinančio susirinkimo, turi 
gauti bent po vieną naują 
narį. Del didesnės pasek
mės tame darbe bus atski
rai knvgoje surašyti visų 
vardai, kurie garis po nau
ją narį ir greta senųjų — 
bus taippat pažymėta nau
jų narių vardai. Kuomet 
visi s#emeji atiiks savo už
duotis, naujieji nariai tu
rės taippat gauti po vieną 
narį. Tokiu būdu manoma 
suorganizuoti čielą labdarių 
armiją. 

Tokiu būdu dabar su Am
žinais nariais niusų labda
ringosios kuopos stovi ši
taip: 

Apv. Dievo parapijos 
kuopa turi 

Šv. Jurgio parapijos 
kuopa turi 

Šy. Antano parapijos 
kuopa turi 

šiandie dalykai — tai ne-
prigulmybės Fondas (kur 
ne?)* Atstatymo Bendro
vė, kun, Žilinsko darbas, 
Martaus užmanymai ir 
gera pažangiųjų žmonių 
organizacija. , ' 
Ar nepraneštų liberalai 

bevieliu telegrafu savo tė
veliui, kad esama dar ant 
svieto fr kitaip manančių 
žmonių, negu jis "pažan
giųjų žmofiįų organizaci
jų. " Štai kad ir Tautos 
Fondas. Kodėl gi tas Con-
das turėtų būti nepažan-
gus? Ar tik todėl, kad j i 
sai surinko daugiau negu 
du kart, kaip visi kiti fon
dai į krūvą paimti? 

37 

34 

Dar prieš porą mėnesių 
visoje Chieagoje tebuvo 20 
amžinųjų narių. Tie 58 
nauji pridavė visiems vil
ties, jog, prieglaudą "turėsi
me jau šiemet. Prie "anų 
78 reikės dar pridėti Šv. 
Kryžiaus parapijos amži
nus narius, kurių, kaip gir
dėjome, jie turi 12 — taigi 
su jais butų jau 90. , * La
bai svarbu yra, kad Šv. 
Kryžiaus parapijos kuopa 
priduotų " D r a u g o " redak-

Taigi šiandien 4-ta Labd. j cijai tikrą skaičių savo am-

Išviso 78 į a i u . Norint prieglaudą 
Ik, • * _ > v - _ . . . , - . _ . , w 
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Kaip tik priėjo reikalas 
tart i mūsų socijalistams sa
vo žodį Lietuvos neprigui-
mybės reikale — staiga jie 
pasidarė baisiai negiteiti. 
Sako, mes negalime per vie
ną mėnesį šito klausimo ap
svarstyti, išrišti, prie seimo , 
prisiruošti. įteikėjo, sako, 
duoti bent 3—4 mėnesius. 
(Po teisybei . tai nuo pa
skelbimo laiko iki paties 
seimo buvo V/% mėnesio). 
Taip kalba "Laisvė, ' ' ne
mylinti laisvės. Poor ex-
cuse — menįas pasiteisini 
mas. 

Sparnaitis. 
• • • • . . 

žinųjų narių ir*taippat jų 
pavardes, kad galėtume ir 
juos į eilę įrašyt. Be to 
kitų parapijų kuopos irgi 
prašomos sukrusti tuo rei-

•V 

sremet turėt?, reikia išmo
kėti už žeme $10,000.00 sko
los. Tam reikia 100 nau
jų Amžinų Garbės narių. 
Atskaičius jau seniau buvu
sius — dabar bus jau gau
ta naujų apie 70 (priskai-
tant ir šv. Kryžiaus parap. 
kp.). Tada-beįįeka surasti 
30. Ghicagiečiajms sukru
tus, nei kiek ncb&tų sunku 
juos surasti. O juk galė
tų prisidėti ir kitų apylin
kių kolonijų lietuviai. 

Našlaitis. 
. 
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MOTEflTO ffi KŪDIKIU 
GLOBA. 

Kūdikių biuras, susitveręs 
prie Suv. Valst. Darbo De
partamento, paskelbė savo 
Karės Meto Programe apie 
veftimą, apimantį salį, kad 
labiau aprūpinus moteris' ir 
kuSkius karės metu. Tatai 
hxtm paskelbta penktame mo-
tiniame biuro raporte, išduo
tame Kongresą^ Dabar, kuo
met kariaujama, šalis privalo 
žinreti, idant auganti kūdikiai 
išaugtų tvirti ir standus kūnu 
ir būdu, nes busimas tautos 
>tiprumas gali išaugti tik i s 
josios vaiktj. Žemiau trumpai 
išdėstoma priežastįs reikalin
gumo kalbamo pro$ramo ir 
jojo vykdiniiao. 

Kūdikiams ir motinoms 
alingas užtarymas. Suvie-
* Valstijos pradeda ma

tyti, kad m&zų kud&ių mir-
tingu«a« gali būti sulaikyt; s 
tiktai apsaugojuBU motini). 
" Paskutiniais metais 15.00tf 
motinų mirė del priežasčiai 
suristų su gimdymu, ir 300, 
000 kūdikių mirė būdami jau 
nesniais, kaip 5 metų amžiaus 
Daugelį tų gyvasčių galima 
buvo išgelbėti." Kariaujan
čiose šalyse pirmais karės mo
tais motinos ir kūdikiai tapo 
užmiršta, koliai valdžios pa
matė, kad netik ėmė mažėti 
gimdymų skaitlius, bet kad ir 

tiiioms galimybę rupinties Ir 
išauklėti ir suteiks šios tautos 
TOikams tikrą globą, kuri yra 
jieme reikalinga. Žinia, spe-
cijalę paielpą nepaprastiems 
reikalams ir motinų pensijoms 
bus reikalinga sudaryti iš 
vietinių ir jpfrivatinių timdą, 
idant skurdas neverstų moti
nų palikti vaikus k ne vytų 
jųjų darban. 

Visi įstatymai liečiantis 
vaikų darbą privalo būti stro
piai pildomi ir vaikai pri
valo lankyti mokyklą pilną 
laiką. Kuomet Europos šalis 
stojo karėn, daugelyje dirbtu
vių ir fabrikų vyrų vietoje 
stojo darban vaikai. Ligos ir 
prasižengimai pasirodė pa
sekmėje. Amerika turi išveng- [ 
ti tos klaidos. Dėlei labo tau
tos vaikų .kaip lygiai del dar
bo produktiviškumo, vaiku 
darbas turi būti uždraustas. 
Normalės darbo sąlygos turi 
būti palaikomos nežiūrint ka
rės spaudimo. 

Vaikai ir jaunuomenė pri
valo turėti tinkamą atsilsį. 
Karas metu reikalingos yra 

[visos taikos palaikymo prie-
. monės, tokios kaip kad 

parkai, žaismės, padoraus pa
silinksminimo vietos ir kliu-
bai. Kuomet vaikų naminiai, 
mokyklų arba pasilinksmini
mų reikalingumai užmiršta, 
tuomet seka vis platyn au
gantis skaitlius jaunų pra
sikaltėlių, atgabenamų į 
teismus už prasižengimus, ku-

mirtingumas kūdikių labaa 
• j - S * J. u t riems protinga visuomeno 

pasididino. Tuomet valdžios * ° v »us»kato rupinties ir aeiu e-
nergiškai reorganizacijai į vai 
rių įstaigų, besirūpinančių 
mctinų ir kūdikių gerove, įs
tengė tik vienų metų bėgiu 
parodyti sumažėjimą kūdikiu 
mirtingumo net pačiu karės 
vidurmečiu. Vaikų biuras pa
sakoja mums, kad mūsų šaly
je motinos ir kūdikiai kenčia 
ir miršta, nes negauna užtek
tinos globos ir daktariškos pa-
gelbos. Visuomeniškoji glo
ba reiškia pagelbą motinai 
pačiai prižiūrėti ir aprūpinti 
kūdikius daktarišką pageli>a 
namie. 

Kūdikiai, o taipgi vyres
nieji vaikai, reikalauja moti
niškos globos ir tinkamų gy
venimo sąlygų namuose. Kad 
padarius tatai galimu, tėvas 
privalo gauti algą ištektiną 
žmoniškam pragyvenimui. 
Jeigu motina priversta yra 
palikti mažus vaikučius ir 
eiti darban, kad padidrnu< 
>eimynos užlaikymui reikalin
gas įplaukas, Taikai jau ken
čia. Vaikų R ū r o padarytieji 
tyrinėjimai rodo, kad kūdikiai 
tų motini}, kurios eina dirbti 
miršta dvigubai didesniame 
skaitliuje, negu kūdikiai tų 
motina, kurioms nereikia už
darbiauti. Bendras tyrinėji
mas 13,000 kūdikių, padarytas 
aštuoniuose Amerikos mies
tuose, parodė, kad Šeimyno
se kur tėvas uždirbdavo ma
žiau, naga #550 metuose, vie
na* kūdikis mirdavo iš šešių. 
Ten gi, kur tėvas uždirbdavo 
$J050 ar daugiau, mirdavo 
vienas kūdikis tiktai iŠ še
šiolikos. Tatai parodo, jtog 
gaivumui šeimyninio gyveni
mo reikalinga atsakanti alga. 

Dabar tapo išleistas naujas 
federalis įstatymas suteikiąs 
kūdikiams ir paeioms Suv. 

tiskas draugijas. O jeigu "tau
tietis", nori tverti svetimtaučių/ 
draugijas tai tverk patsai. Tada 
atsimink, kad nebėsi tautietis. 

Antras, "tautietis" sako kad 
mano stalas yra* apverstas viso
kiais "tautiškais" laikraščiais. 
Nei to nesigmu, nes būdamas lie
tuvis aš ir remiu tautiškus-lietu-
viškus laikraščius kaipo " Drau
gą *\ "Darbininką", "Vytį", 
"Tikybą ir Dorą", ir "Žvirblį". 
Pačios redakcijos gali paliudyti 
tą. O jeigu "tautietis" nori) kad 
butų svetimteutiški laikraščiai 
pas manę ant stalo, tai tada sa
vo vardo nevertas esi, nes tautie
tis tikras negali reikalauti, to, 
nors ir tik moka vieną "olrait". 
Man rodos, kad tautietis negalė
tum būti koks lenkbernis, arba ki
tas koks bernas, nes tada būtum 
pasirašęs ne "Tautietis". 

Bet gal pons " tautietis"'' nori 
išreikšti kad pas manę eina tau
tiškos partijos laikraštis, tai aš 
prašyčiau kad "tautietis" nuei
tum į krautuvę dabartinio parar 
pijos komiteto, tai galėsi pasis
kaityti net ir "Naujienas", 'Ke
leivį", "Kardą", "Laisvę", o 
dar ir būtum galėjęs skaityti 
"Kovą" kol ji ėjo, be to dar ir 
galėsi paskaityti visas sooijalis-
tų ^pgarsiwmras apie jų "šlyk
ščiausius" teatrus, prakalbas, it* 
rt. Tad, jeigu vietinis klebonas, 
kun. Vanagas nėra priešingas (? 
Red.), kad eitų pas parapijos ko
mitetą tokie laikraščiai, tai kodėl 
prikiši man, kad pas manę eina 
tik vienos tautiškos partijos lai
kraštis ? 

SS 
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RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDfcOVĘ. 

MT A A ( Kapitalas padidinti nuo $25jOOO iki $50pGG. 
( Šerai sumažmii nuo $25.00 iki $lO/f0. 

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

Vienatinis lietuvį katalHcy dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška k prtemama įstai-

į l ga. šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Šertasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

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

"Draugas" nori pasistatyti lieiuvig centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacfja remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus j i 
rr mylėsime. x 

Indėti pinigai nežus, o su faffcu gal mfš k pelną, 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. 

i 

•• 
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turėtų užbėgti už akių. 
Tokis, paliečiantis visą ša

lį programas, kaip kad tas, 
kurį paskelbė Kūdikių Biurai 
yra nepaprastai svarbus to
dėl, kad motinos ir kūdikiai 
yra brangieji mūsų demokra
tijos pamato akmenį s ir rei
kalauja iš tautos globos. 

Išleido komitetas besi
rūpinąs reikalais ateivių m,0-' Todėl, sutvėrimas fiv. Jono tlrau-

Trečias; tautietis sako, pas 
manę atsibuna tautiški mitingai. 
Na, gerai, ir to aš nesiginsiu, nes 
aš svetimtaučiams neduodu sa
vo vietos del susirinkimų. Bet 
pas manę yra atsibuvę vietinės 
parapijos susirinkimai, keli para
pijos teatro mėginimai, sutvėri
mas šv. Jono katalikiškas draugi-j 
jos, o dar pas manę pats JSing-
hamtono klebonas, kun. Vanagas, 
yra praleidęs gerą dalį savo lai
ko, kada tik jis yra buvęs Bing-
hamtone. 

Ketvirta; tautietis sako, kad i.š 
mano vietos išeina visokį tautiš
kai laisvamaniški sumanymai. 

#; $*V 

Kuponas ujtoiražymui "Draugo" Bendroves š$nj. 
» 

DRAUGAS PUBLISHESTG COMPANlT, 
1800 Vest 46th Street, 

CHICAGO, ILLraOlS. 

Prisiunčiu $ Money Ordertu ar čekiu ir meldžiu 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės šery. 

Vardas ir pavardė 

Antrašas 

Miestas Valstija 
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> Buk tikras kad gautum teisinga. 

Yra daug iaitociję. BEVO neimtu 

taip pasekmingas kaip jis yra. Bet 

BEVO skanumas turi Saazer Apy

niu/ bet skanumas ir gerumas ir 

grynumas randasi BEVO tiktai. 

Reikalauk teisingo — užeigose, 

restauranose, krautuvėse arba,vais 

tinyčiose pikninkuose, baseball dar 

žubse, soda fountaans, ir kitose vie

tose kur blaivius gėrimai yra par

davinėjami. Tegul tau matant aty-

daro butel| ir persitikrink kad vir

šus turi lape. Tavo gtoseridnkss 

tau pristatys: • 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUtS. 

/ 

— _ _—. — 
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AUKSUOTI ROZANOA 
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teru, užimtų pramonėje. 

POLEMIKA. 
ATSAKYMAS P. TAUTIEČIUI. 

"Draugo" 22-trame numery
je tilpo kokio ten Tautiečio ko
respondencija iš Bmghamton, N. 
T., kuri labai užgauna many. 
Nors ©era verta užsiimti su pa-
sislėpėliais, bet Kadangi to taip 
— vadinamo Tautiečio užmetimai 
manę užkliudo, tai aš turiu alsa-
kyti ant jų. 

Šitas korespondentas sako se
kančiai įjfeiz&amas manę: 

1. ''Kiek laiko atgal atsibala
doja vienas smulkus biznierius iš 
Amsterdam, N. Y., įsteigė kele
tą "tautiškų" draugijų. • 

2. "Pas jį (tai pas manę) sta
las yra apverstas visokiais ''tau
tiškais" laikraščiais. 

3. "Čionai atsibuna "tautiški" 
mitingai". 

4. "Iš čia (tai iš mano vietos) 
išeina visoki tautiškai laisvama
niški sumanymai". 

5. "#eigu kas iš gerb. kunigu 
sutiktu ant reikalavimų tos rų-
šies žmonių, tai malonėkite kreip
tis nors į biurą mūsų biznieriaus-
ant dinton St., iš kur galima 
gauti sąlygas, pagal kurių gali 
rėdytis mūsų parapija, kai 
viskas butų "olrait". 

Taigi aš dabar išaiškinsiu gerb. 
visuomenei, kiek yra teisybės iš 
tų užmetimų ant manę. 
-^ Sako, kad aš atsibaladojau iš 
Amsterdam, N. Y. ir įsteigiau 
keletą '' taut iškų' ' draugi j LJ. 
Pirm aš turiu pasakyti, kad aš 
visai be jokio baladojimo atvykau 
į Biughamtoną, nes traukinys ei-

Vatet. kareivių dalį algų, ku-1 na tieaiai iš Amsterdamo į Bing-
hamtoną be jokio baladojimo. Na 
gerai, ponas Tautietis, kad aš įs-

Tasai įstatymas padarys ^ ^ t a u t i g k a s a^^^ tai ne
pakenčiamu naminį jų šeimy^.gįgjngį^ nejg a š e g u lietuvis ir to-
nų gyvenim«j ir suteiks mo-J dc! tik įsteigiu lietuviškas ir tau-

gijos ir L. Vyčių 72-tros kuopos 
yra laisvamaniški sumanymai, 
pagal tautiečio nuomonės. Gal no
rėtum, kad aš sumanyčiau kokms 
soeijalistų arba anarkistų kuopas 
tverti ? 

Mano vaikščiojimas su vieti
niu klebonu rinkti iš svetimtau-
eių aukas del naudos parapijos, 
tai taipgi yra laisvamaniškas su
manymas pagal tautiečio nuomo
nės. 

Penkta, sako vėl, kad mano 
vieta tai esanti kokiu ten biuru. 
Iš tiesų, aš negaliu užginti, kad 
iš dalies mano vieta yra ir biuras, 
nes gerb. vietinis klebonas yra pe
rėjęs per mano taip vadinamą 
bhirą į šią koloniją. Ir aš ma
nau, kad dar vietinis klebonas 
patvirtintų, kad daug katalikiškų 
kunigų yra buvę mano vietojo, 
klebono užkviesti, nes čia (Bingr 
hamtone) dar nėra klebonijos; 
tai prisieina, laikyti mano vie
tą, kaipo biurą. Ir pats "tautie
tis" gerai žinai, kad klebonijos 
nėra Binghamtone, tai kur kitur 
jie užeitų? Kiek tautietis manai 
aš turiu pelno iš to biuro? Gal 
nori, kad aš tautietį uždėeiau val
dovu to biuro? Tai ateik pas ma
nę ir mes apkalbėsime apie tą da
lyką. O dar aš paklausčiau, ar 
pats Tautietis- prigulinčiai atsily
ginai tam biurui? 

Tur but, tautietis esi bedievis 
ir negirdėjai per nesenai laiky
tas gerb. kun. Dr. A. Maliauskio 
konferencijas, kad tik kurmiai ir 
panašus sutvėrimai, bijodami 
šviesos, neišeina aikštėn. O visi 
kiti sutvėrimai drąsiai pasirodo 
dienos šviesoje. v^ 

Jeigu tautietis tada turi kokius 
nors teisingus faktus, tai numesk 
kaukę slapyvardės ir išeik į 
aikštę. Tuomet visi žinos, kas su 
kuo turi reikalą ir kur yra tei
sybė. 

R. SLanisUtvvis. 

REDAKCIJOJ /TSAKYMAI. 

Grerb. F. Žukui. — Tams
tos auka, $1.00, Lietuvai 
Jaisvės išgavimui, gavome 
ir/ pasiuntėm # T. F . centro 
kasininkui per centro raš
tininką p. K. Pakštą. 

Stocks tr Bonds Perkami Ir Paraito
dami Teikias darba& Andrew» & tto 
ffl* So. LA Kalio st.. nfcVta 1000 m 

NUSIPIRK MOSTĖS 
..Tai BUSI GRAŽUS! 4* išdir-
%a Mentholatum (Jo. Priea eisią, 
ąult ištepk veidą moeSia per ke
is vakarus, o padarys reidą tyrv 

ir skaisčiu baltu.. Toji mastu 
iima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tes 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
susti ir.stampomiB. 

J. RIMKUS, . 
P. O. Bo~ 86, Holbroot Ha** j 

R« '3 

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

NAUJAS LAIKRAŠTIS) 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra viera 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių;. 

"GARSUI" sandarbi-
oinkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

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

"GARSAS" 
456 GRAlVD ST., 
BR00KLYN, N. Y. 

A B E S I G I R D Ė J Ę S ? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir |gyti ilgus plaukus. Prisinsk 
štampą ir gausi Tisas informacijas. 
DISTR1BUTOR for WELBERT Cd. 
43 Vtnc Street, Hantelio, Ma&s. 

a 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 

Kun. P . Lapelis — pirm., 
10806 Wabasli ave., Chicago, 
111. 

J . Įumaaonis — raštinin--
kas, 917 W. 33 st., Chieago, 
111. 

^ _- , 

REIKALINGI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuvių 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai 

No. l4St. Galima 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Geld". Gvarantootl ant B 
metų. Kiekrienas atskirai įdė
tas gražioje dėžulėje. Pnttriiro-
>i dovana nelei cbnini«. Sn pri-
sluntimn $1.0© 

Telefonas: McKINLEY 6784 

Dr. A. K. RUTKAUSKAŜ  I 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WE8TERN BLVD. 

Kampas W. 8 5-tos gatvės. 

« ' 
Phorie Canal 1678 

JEDLANIS & tMZKA 
2342 So. Leav i t t 5 t . 

CHICAGO, ILL. 
Vienatinės lietuviška Pluiu-

berlo — krautuvė vakarų da-
lyj. Mes taipgi taisome gaso 
suvedžiojimus, sūrų darbą, ir 
karšto vandens boilerius. 

mas. 
Visas darbas- gvarantuoja-

^*— » • • » » » - • • » » * • 

Ko. 14S7. Karoliai {vairiu 
vų. Reikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pagetdaujafe. JLen-
ciugelis ir kryželis storai Auk
suoti kaina sn prbduntimu, 75c. 
Ko. 14^8. Balto AkmeneUo ka 
roliai. tetorai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuotl 
ant 5 metę. Kaina su prisiun-
ttora tik fl .25 

Užsisakant paminėkite numeri fr kokios spalvos norite, 
galite fciusti išperkant Money Order, registruotame laiške, arba 
vieuoentiniais krasoa žcnkleliaiii. Adresuokite: . ^ . , , . .»*.»«., m 

DRAUGAS PUBLISHING €& 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t r e e t Chicago , III-

. 

Dr. A. R. BhtiMRtiial 0. D. 
AfcH 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto lkl 9 
wa\. vakarė Kedelioms S lkl 11. 

4 S 49 6o. Asbland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4117. 

Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į: 

"DRAUGAS" 1808 W, 46th Street, Chlcagfi, M. 

1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos jiolittškOB kisvės 
—nepri^ulmybės ? 

2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į nauja, uniją (į 
v vieną valstiją) su Lenkija? 

3. Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei; ar res
publikos (kaip Amerikoje), ar konstitucijinės mo
narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang-
lijoj)? 

Vardas, pavardė 
Adresas . . . 



"D R A U G A S ' Penktadienis, vasario 8 d. 

OPEROS FORMOJE 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 
Pradžia 8 valanda vakare 

Stato scenoje su vaidinimu didžiausį Lietuvių muzikos veikalą KANTATĄ "BROLIAI" 

Nedelioj, Vasario-Feb. 10, 1918 
SCHOOL HALU Kampas 48 ir Honore gatviy (Town of Lake) 

Kantata "BROLIAI" buvo perstatyta su dideliu pasisekimu. Laikraščiai ir pavicnai as
menys puikiai atsiliepė ir ragino pantrinti Kantatą. Choras pasiryžo išpildyti sj veikią, daug 
įvairiau negu pirmu kartu. Bus tinkamai priren gta scena, įvairus lošėjų rūbai, yaidm.mas, za-
vėjančios solistų, vyrų ir maišyto choro dainos, pritariant puikiai stj«g» orkestrai. Po perstaty
mui žaislai ir pasilinksminimas. Ypatingai butų malonu, kad publikos atsilankytų kuodaugiausiai-

CHORAS. 

C H I C A O O J E 
-a 

I 
Penktadienis, vasario 8 d. Šv. Jonas Matietis. 
Šeštadienis, vasario 9 d. Šv. Cirilius, vysk. 

Brangus paršas. 

ROSELAND, ILL. 

Paneles Švenčiausios Ro-
žancavos pašalpinė vyni ir 
moterų draugystė auga kaip 
ant mielių. Jau turi 300 narių 
su viršum, nors gyvuoja tik 
kelintas mėnesis. Draugyste 
nariai gieda nedėliomis baž
nyčioje labai gražiai rožan
čių ir vaikščioja kas pirmą 
nedėldienį kožno mėnesio sta
cijas. Gavėnios laiku vaikš
čios stacijas kožną nedėldienį, 
be to pėtnyčiomis vadovau
jant pačiam kunigui bus vi
suomeniškos stacijos. 

Sausio 23 d. mirė Ant. 
Gruzdys -»- sausio 27 d. mi 
rė Marijona Kleinienė. Abudu 
nariai Panelės Švene. Rožan-
cavos draugystės. Amžinos 
atminties Marijona Kleinieriė 
mirė širdies liga labai staigiai 
bažnytinėj svetainėje per Pan. 
Švenč. Rož. draugystės mitin
gą. Č4a pat visi nariai sugie
dojo atsiklaupę už jos dusią 
1 'Aniuolas Dievo' ,.... 

Abudu minėtu mirusiu na
riu palaidota labai iškilmin
gai. Kun. P. Lapelis, klebonas, 
pasakė pritaikintą pamokslą 
kiekvienam. Visa parapija 
gailėjosi savo gerų draugu. 
Amžiną atilsį jiems. Tegul 
būna lengva jiems ši svetimo
ji žemelė! 

Parapijonas. 

Pieno stovis Chicagoje. 

Sulyg Chicagos sveikatin
gumo komisijonieriaus Dr. Ro-
bertsono aprokavimų, šiandie 
Chicagon jau esą pristatoma 
75 nuošimčiai pieno. Taigi 
trūksta dar 25 nuošimčių, kad 
pristatymas butų normalis. 

Pieno gamintojai farmerku 
tečiau nepatenkinti. Jų atsto
vai veda derybas su valstijos 
atstovais. 

Bankos naktimis bus 
atidarytos. 

Thomas A. (Stanton iš 
"VVheaton pirko paršą ir užmo
kėjo 10 tūkstančių dolierių. 
Paršas esąs 10 mėnesių senas 
ir nepaprastos veislės. 

ATSAKYMAI. 
ADMINISTRACIJOS 
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ERNEST WEINER I 
DRY GOODS = 

1800 W,47th Kampas VVood Gatves | 
Mis Duodame Dubeltavus Štampas Ketverge Ir Subatoje | 

. . Pilna Linija Vaikučių Apredaln, Firankų, Blanke- E 
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. I 

P. Mureika, Chicago. Pinigus ga
vome. Ačių. 

Kun. Aujrustalėlui, Mahanoy Ci
ty, Pa. "Pažangos" prenumeratas 
malonėkite siųsti { Drangas Publ. 
Co., 1800 W. 46th st., Chicago, 111. 

Fr. Vedeskis, Tollcston, Ind. Pi
nigus gavome. Ačiū. 

— 

Visų Šventų parapijos 
vakaras. 

Vasario 10 d., nedėlioję, 
bus labai gražus ir margas va
karas su balium ir šokiais. 
Prasidės 6 vai. vakare, Bro. 
Strumilų svetainėje (Kampas 
107th s t , ir Indiana ave.,). 
Bus atlošta juokinga komedi
ja iš barzdaskučių gyvenimo 
"Nuo ausies lig ausies". 
Taip-pat bus muzika, dainos, 
duetai, solo ir kiti margumy
nai. Tas vakaras ir balius 
yra rengiamas Visų Šventų 
parapijos naujųjų komitetą 
parapijos labui. 

Roselando Žiurkė. 
m - • " ' m i • • • — • . - . - . i i , . 

So. Chicagos l ietuviams 
žinotina! 

Mieste Gary, Ind., kur yra 
didžiulės geležies ir plieno 
įstaigos, kelios bankos bus 
naktimis atidarytos, kad duo
ti progos bankose atlikinėti 
reikalus darbininkams, katrie 
dienomis dirba. 

. 

Saugokite kojas nuo 
sušlapimo. 

PRANEŠIMAS. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

L I E T U V I Š K A K R A U T U V E | 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Cbicagos sveikatingumo ko-
misijonierius Dr. Robertson 
persergsti gyventojus, idant 
jie saugoti:i kojų sušlapimo 
tirpstant sniegui. Nuo kojų 
sušlapimo žmones dažnai pa 
gauna visokios ligos. 

Cicero, UI. 

Vietinė labdarių 3 kuopa 
10 d., vasario rengia įvairų, 
gražų ir - naudingą vakarą. 
Seserys — mokytojos pasta
tys scenoje veikalėlį, be to 
bus deklemacijų, dainuos cho
ras. Be to pasižadėjo tame va
kare kalbėti apie našlaičių 
prieglaudos reikalus — kun. 
F. Kemėšis. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. 

Labdariai turi daug priete-
lių ir visų jų laukia savo va
karėlyje. 

» 

"LAirOS ATITAISYMAS. 

Paieškau dėdės Antano, Jurgio 
ir Teodoro Meškauskių, paeinantie
ji iš Kauno gub., Raseinių apskri
čio, Gostinių kaimo. Paieško jo du
ktė Stanislava Lopetaitė po vyru Va-
htntinienė. Meldžiu atsišaukti sekan
čiu antrašu: 

1808 W. 
( 6 — 6 ) . 

46th St., Chicago, III. 

Kiaušiniai eina brangyn. " 

Valgyklose šiandie už du 
kiaušiniu reikia mokėti 20 
centų. Maisto administratorius 
parėdė, kad valgyklose ir 
viešbučiuose nuo 4:00 ligi 
10:00 vakare žmonėms nebū
tų duodama jokis iš mėsos pa
gamintas valgis. 

Registruos piktadarius. 

"Draugo ' ' 28 num. žinutė
je: Milžiniškas vakaras ' ' pa
žyra-" a, kad vyčių 16 kp., 
Brirl: n Park rengė vakarą 
— turėjo būti 36 kp., o ne 16 
kp. 

Paieškau savo tėvo Antano 
Kuisio, paeina iš Kauno gub., 
Reseinių pav., Tauragės parap., 
Tikrą tėviškė yra Vainuto para
pijoj, Norkaičių ;kaimo. Girdėjau 
kad dirba mainose netoli Chica
gos. Aš esu jo duktė, atvažiavau 
į Ameriką prieš pat karė. Gal kas 
girdėjote apie jį malonėkite man 
pranešti, busiu labai dėkinga. 

MISS MORTA KUISIKĖ, 
4535 S. Paulina St., Chicago, III. 

(7-8-9). _ ^ 

phaas ••įjĮPM mm 

Dr. E. G. KLIMAS 
LIETUVIS OYDYTOJAS 

m 1 

2700 E. l u St. Pbililtlpfcli, P i . 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

A /% daugiau pinigų. 
&Vv J i Visur reikalinga daug 

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

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvimo 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų miera — i i l e v 
stallės arba dydžio, iš 
bUe madų knygos. 

-. »<V; 
MASTER DESIGNING SOUOOL 

J. F . Kasnicka, Perdėtlnis 
118 H. La Salle gatve. Kambarys 

419-417. Prieš City Hali. 

Iškilmingas Metinis Balius 
Ant West Sides su įvairiausių programų 

W parengtas . 

D R A U G U O S L I E T U V O S ŪKININKAS 

Ned., Vasario-Feb. 10, 1918 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place 

Statoma scenoje vieno veiksmo komedija 
"ŽYDAS STATnrYJE" 

Stepuko atsilankimas. su Encipacijoms ir toliaus tęsis įvairių 
dainų ir deklemacijų 

PRADŽIA lygiai 6 vai. vakare. ĮŽANGA 25, 35 ir 50c. Vienam 
Gerbiamieji ir gerbiamosios! šiuomi kviečiame be skirtumo ant 

mūsų linksmaus vakaro atsilankyti: jaunus, senus, didelius ir mažus, 
o mūsų vakaras bus vienas iš linksmiausių vakarų buvusių Westsideje; 
kur galėsite gauti juoku iki ausų. Taipgi bus pirmos klesos muzikė po 
vadovystė J. Beržinskio, kurį grieš įvairiausius šokius ir šokių mėgėjai 
galės prisišokti nuo kojų iki galvos. 

Kviečia visus atsilankyti, RENGĖJAI. 

SEE 

DR, P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ER CHIRURGAS 

o? 
Gyvenimą vieta S 

3208 SO. HALSTED STREET c* 
Tel. Drover 7179 ĮJ 

OFISAS: 
2359 So. Leavitt St. 

o. 
a 
Of 
ot 

J. V—as. 

. ' A i'A' 

Kas pas mane užsirašys 
"Draugą", "Darbininką", 
a r "Moks le iv i , " gaus dova-
n>i labai gražių knygų su 
naudingais skaitymais. 

Konst . Vasil iauskas. 
8930 Houston Ave., 

So. Chicago, 111. 

Laikinas policijos viršinin
kas taiso pienus, ,kad suregi
struoti visus piktadarius ir 
kad policija juos visuomet ži
notų, kame jie apsiverčia. Tai 
nelengvas daiktas tas sumany
mas įkūnyti. 

Antanas Malinauskas 
mirė seredoj, 12 vai. nak
tį. Velionis paėjo iš Kau
no gub., Vilkmergės pav., 
Raguvos parap. Velionio 
kūnas atsiranda pas brolį 
Mikolą Malinauską; 4037 
So. Talman ave. Laidotu
vės atsibus subatoj, vasa
rio 9 d. 1918 m. 9 vai. iš 
ryto į Nek. Pras. šv. Ma
rijos Panos bažnyčią. 

Visi giminės ir pažįsta
mi yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse. 

B ^ m 
Milžiniškas Balius! 

Rfc.Nu.lA 

A P V E I Z D O S DIEVO DRAUGIJA NO. 1 

Nedėlioję, Vasario-February 10, 1918 
Dievo Apve izdos P a r a p i j o s S v e t a i n ė j e 
PRADŽIA 6 vai. vakare. ĮŽANGA 15c. Vienam. 

Kviečiami visi kuonoskaitlingiausiai atsilankyti tan ba-
liun, fbus šokių ir žaismių ir visokių įvairybių. 

Kviečia RENGĖJAI. 

• • 
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5 JOSEPH C. WOLON 1 
= LIETUVIS ADVOKATAS E 

Kamb. 824 National Life Bldg. " 
29 So. LaSalle S t , E 

Vakarais 1566 Milwaukee Ave. = 
Central 6390 į 

Rasidence Humbuld 97 = 
= CHICAGO, ILL. = 
Tiiiiiiiisitiiiiiiiiiiiiiuiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiii 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 16 mouu 

Gyvenimas fr Ofisas 
• l 4 t 8. Morgan s t kertė t l s t 

Chicago. m . 
•FKClALISTAjS 

MotcrUko, Vyriškų Ir Valku 
Taipgi Chroniškų Liga-

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto. nuo I I Iki t po piet 
Ir nuo 8 lkl 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tel ep h o ne Yards 687 

VYRIŠKU DRAPANŲ I 
: B A R G E N A S : | 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakyme siutai ir overkotai. ver
tės nuo | 3 0 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir 325. 

Nauji daryti gatavi nuo 315 
iki, 335 siutai ir overkotai, nuo 
37.50 iki 18 dolerių. į 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo 325 iki 
335. Dabar $5 ir augščiaū. Kel
nės nuo 81-50 iki $4.50. Vaikų 
Siutai nuo 33.00 iki 37.50. Va
lizos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIEN A 
Nedėliomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halstcd S t , Chicago, m . 

4 C» 

V A L : 4—8 vakare, nedėlio
mis 10—12 ryte. 
Tel. (Janai 4946, Chicago, DX Jį 

•irâ t̂f»a.ftaa tijj aa a'i [iiTjan«.H-a Ma,̂  
DR. J . J . VIZGIRDAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IK CHIRURGAS 

15*17 So. Broadway 
ST. LOUI8, MO. 

Telefonas— Bell Sldney 401 
Kini och Victor 598 

Gyvenimo vieta: 
8237 PULASKI STREET 

Tel. Kinloch Victor 980—L 
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliomis 10 Išryto iki 12 p i e t 

•4fcW9̂ 3fe%3fcS4frfc<$<: 4̂S!'&4fĉ 5H5'3̂  

DIENINE 
IR 

akarinė MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angh-
cal kalbėti, skaityti ir ragytC tai lankyk mtu 

mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.IsorlJos Laiškų RaSyrao 
Lenkų ^ ^ S.V.Valdybos Priekybos Teisių 

„Lotynų " S.V.PilietybSs Gramatikos 
•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
fpr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve

nančius teliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai 

American Coliege Preparatory School 
3103 S. HALSTED S T . CHICAGO I I I . 

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

rJLt 

tt 

PUIKUS VAKARAS! 
R E N G I A 

? L * " ^ ^ PH-NŲJŲ BUiy , APSKRITYS 
NED., VASARIO-FEB. 10, 1918 m. 

Šv. Jurgio Parap. Svet., 32 Pi. ir Auburn Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vak. INŽANOA 25ė vienam. 

Bus judamieji paveikslai, prakalbos o žinoma kaip prieš 
užgavenias, tai ir šokiai su žaismėmis. Tat-gi nepatingėkite 
atsilankyti. Kviečiau RENGĖJAI. 

3ffl 
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PIRMAS DIDELIS CH0C0LAD0S BALIUS 
RENGTAS 

Paitų ir Moterų Rožancavos Dr-stes 

Ned., Vasario-Feb. 10,1918 
SCH0ENHOFEN SVETAINĖJE 

Kampa* Milwa«kee and Ashland Ave. 
Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų. ĮŽANGA: S5c. ypatai. 

Prašome visų jaunų ir senų ant mūsų baliaus. Didelės dovanos bus 
duodamos už chocoladą Ir už lietuviškus šokius. 

Pelnas šito baliaus skirianlas Labdarybės naudai. 
Kviečia KOMITETAS 

4 

Ž 

Home Blend Tcžimu 
pardavėjai Ir daup krau 
tuvių parduoda tą pačijj 
kavą po 30c. 19c 

SavpHal06uf 

S V I E S T A S 
Geriausia smeto 
nė, negu 
lite tfauti, sv 
kur jųs ga- 52c 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30 c 
COCOA 

' Geriausia Bank 
sulyginę su 
bent kokia, 

i 1-2 sv. 146 
WEST SEDE 1644 W Chicago a. 

1373 Milwauieee a.l į " { B£« J s l J n d a 

2054 Milwaukeea. ? " * ™„N?r,tl\ a-
1054 M i l w a u k e e a . i 1 2 1 7 S- Halsted stĮ3032 

Madison!1832 S 

3102 W. 22»d st. 

PUIKUS 
STAIiAVAS 

SVIESTAS 

SOUTH SIDE 
NORTH SIDE 

406 W. Divlsionst 
720 W. North W e n t w o » t h a į ^ f t ™\ n*™ a-

1510 W. Madison|i»*z S- Halsted stJ3427 S. Halsted st 3244 1ISS0S1 &Iv 
2830 W. M a d i s o n l S l g W. 12th st.l4?29 S- Asbland a.'8413 N Clark st! 

• •UiZmt •• -
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LAUNDRYTABLETS 
J5 ^and /Sf—atGrocers 

I 
l&E 

Gavėnios laikui yra parankiausia gurėt i knygutę 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. Gugio 

KAINA 15c . 
Adresuokite: 

DRAUGAS ^UBL. CO., 
1800 Wcst 46th St., CHICAGO, ILL. 

g 

^ i 

0 
33 

http://Rfc.Nu.lA

