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Gelbėkime badaujančią 
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KERENSKIS EINA ANT 
PETROGRADO 

KAZOKAI ATSIĖMĖ ROS
TOVĄ NUO BOLŠEVIKŲ 

Teutonai su bolševikais skubi
na taikinties 

T r u c t r a n s l a t i o n filod w i t h t h e post-
mus tc r a t Chicago, UI., on December 
19, 191 T, a s reąui red by t h e ac t of 
October 6, 1917. 

KELIAUJA PATVIRTIN 
T I SUTARTĮ. 

True translat ion filed with the post- True translation (Bed v.ith the post-
mas te r at Chicago, UI., on December 
19, 1917, as required by ths act of 
October 6, 1917. 

PERSVARA TALKININ
KŲ PUSĖJE. 

; • - » • • • . - . . - . . . . - . » . . - - , . - - . - . « » - . > - » ~ ~ » . 

master at Chicago, 111., on December 
19, 1917. as reųuired by the ;:<x <;:' 
October C, 1917. 

j ŽADA PRIPAŽINTI BOL
ŠEVIKŲ VYRIAUSYBE. 

! 
IŠ DARBO LAUKO 

S. V. PRIPAŽINS BOLŠEVIKU VYRIAUSYBĘ 
True translation filed wi th the post-
master a t Chicago, 111., on December 
19, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917. 

KERENSKIS EINA SU 
KARIUOMENE PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS. 

Bolševikai prieš jį pasiuntė 
kariuomenę. 

Copenhagen, gr. 19. — 
Anot apturėtu eta žinių, bu
vęs Rusijos ministeriu pir
mininkas Kerenskis su ke
liais tūkstančiais kariuome
nės maršuoja ant Petrogra
do. 

Bolševikų vyriausybė 
priešais jį pasiuntė taippat 
savo kariuomenę. 

Kerenskis yra išrinktas 
atstovu steigiamąjin susi-
rinkiman iš miesto Samaros. 
Be to jisai atstovauja piet
vakarinę kariuomenę. 

Praeitą mėnesi apie Ke
renskį buvo daug pasklidu
siu žinių. Sakyta, jogei jisai 
esąs suimtas Suomijoj. Pas
kui buvo pranešta, jogei jis 
buvęs areštuotas vidurinė" 
Rusijoj. Pagaliaus buvo ži
nių, kad Kerenskis esąs mi-
nisteriu neprigulrningosios 
Siberijos. 

True translation filed vrith the post-
master at Chicago, 111., on December 
19, 1917, a s required by t h e act of 
October 6, 1917. 

SKUBINASI, KAD VEI
KIAU SUSITAIKINTI. 

T r u e t ranslat ion filed wi th the post-
m a s t e r a t Chicago, 111., on December 
19, 1917. as requ:red by t h e ac t of 
October 6, 1917. 

KAZOKAI ATSIĖMĖ 
ROSTOVĄ. 

Ne visi nori pripažinti 
bolševikus. 

Vokietaja darbuojasi u i vi
suotina taika. 

Taip tvirtina maj. gen. 
Parker. 

Copenhagen, gr. 19. — Iš I C a m P Custer, Battls 
Berlyno gauta žinia, kad 0 r e A » *•*•$«*• &- ~ Ma-
Vokietijos užsieniu r < i į k a ] t ! jjoras generolas Jamos Par-
sekretorius Dr. vom Kuhl-!ker> naujos ; divizijos ko-
mann iškeliavo Brest-Litcv- jmendantas, kurs nesenai su-
skan. J i s tenai vyriausybes - r J ž o •* į r o p o s , sako, kad 
vardu patvirtins rusu-vo- Europoje mittarinė persva-
kieėiu ginklu sudėjimo s n - ! m .v r a t a I i 

tartį ir dalyvaus taikos de
rybose, kurios kuoveikiaus 
turi prasidėti. Iš Petrogra
do apturėta žinia, kad galu
tinai taikos sutarčiai nori 

Vyriausybei tik nepatinka 
bolševiku pasielgimas. 

Autokratinė krasos virši
ninko politika. 

Petrogradas, gr. ]9.—Ka
zokai galu gale užpuolė mie
stą Rostovą ties Donu, iš-
ginklavo bolševikų kariuo
menę ir miestą paėmė savo 
rankosna. Tai yra generolo. 
Kalėdinėse kazokai. 

Gauta žinių, kad daugel, 
vietose bolševiku vyriausy
bė nepripažįstama. 

Prieš bolševikus dabar 
yra sukilę: Kerenskis su sa
vo šalininkai? ir kadetu 
partija su kazokais. Jei siti.1 

visi bolševiku priešininkai 
susijungs, bolševikams vi
saip gali išeiti. 

26 gubernijos ir teritori
jos Rusijoje atsisakė pripn-

j žinti bolševiku vyriausybe;. 

True t ransla t ion filed with t h e post-
rnaster a t Chicago, 111., on December 
19. 1917, as required by t h e act cf 
October 6, 1917. 

NUSKENDO NARDAN
ČIOJI LAIVĖ. 

Žuvo 19 žmonių Įgulos. 

Amsterdam, gr. 19.—Pra
eitą pirmadienį iš Yiennos 
gauta pusoficialė depeša: 

Austrijos-Vengrijos, Vo
kietijos, Turkijos. Bulgari
jos ir Rusijos vyriausybės, 
pabaigusios derybas su gin
klų sudėjimu, dabar skubi
nasi pradėti taikos derybas.-
Visu šalių atstovai su pa-
paskuba keliauja i Brest-
-Litovską. kur turi prasidė
ti taikos derybos. 

T r u e translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on December | 
19, 1917, as reąuired by t h e act of 
October 6, 1917. \ 

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ. 

Washington, gr. 19. — A-
morikos vandenyse susidau
žė dvi Suv. Valstijų nar
dančios laivės beplaukioda-
mos ūkanose. Viena jų 
— F-l nuskendo. Žuvo su ja 
19 žmonių. Kita laivė F-3 
paliko sveika. 

ma pasirinkti bile kokį neu
trali miestą, neutralėj ša-
iyj., 

Austrijos užsienių reikalų 
ministeris Oemin pranešė 
bolševikų ministeriui Troc-
kiui, jogei ir jis šitą trečia
dienį bosiąs Brest-Litovsko. 
kur bus apkalbėta * 'gen era -
lės Europoje ta ikos" reika-
lai. 

Vakarykšti laikraščiai 
pranešė, kad Trockis vi
soms talkininkų ambasa
doms Petrograde pranešęs, 
jogei ginklų sudėjimo su
tartis ta rp rusi} ir teutonu 
pagaliaus patvirtinta iv 
kuoveikiaus turi P ^ ^ t i j į į g ^ 
taikos derybos. Be to Troe-| 
kis talkininkų ambasadų j 
paklausęs ar talkininkai 
nori dalyvauti taikos kon 
fercneijoje, ar jie norį tai 
kos, ar ne. 

Talkininkų 
teeiau nieko 
nenusprendė. 
talkininkų diplomatai turė
jo konfereneiją. Bet ir iš to 
nieko galutino neišėjo. 

Stoekholmas ir Haaga 
lenktyniauja. I r vienam ir 
kitam mieste teutonų ir ru 

kadangi talkininkai yra i 
giję puikią artileriją ir ge
rai išlavintą kariuomenę. 

Gen. Parker užvakar per
žiurėjo 337 pastininku pul
ką. Generolas pasiganėdino 
kareivių stoviu. 

Gen. Parker, kalbėdamas 
į savo ofieierius Y. M. C. A. 
svetainėje, papasakojo apie 
savo patyrimus Prancūzijo
je. 

"Prancūzų ir anglu armi
jos pagaminta ant greitųjų 
iš dirbtuvių darbininke. 
ūkininku ir kitu civiliu 
žmonių, kuomet joms pri
siėjo pirmu kartu susiremti 
su gerai išlavinta vokiečių 
kariuc>mene ir šitą atblokšti 
atgal," pažymėjo gen, Par
ker. "Gi dabįar tų armijų 
vyrai paruoša ir išlavinti 
taip, kad jieirfS > ra niekis 

Washington, gr. V). — 
Prezidentas VVilsonas vakar 

'atlaikė konferencija su pul
kininką Hor.se ir valstybės 
'sekretorium" Lansingu. Su
žinota, kad Suv. Valstijos 
pripažins de £aeto rusų bol-

[ševikn vyriausybe gal arti
miausiomis dienomis. 

Bet visiipirir.il bus lau
kiama steigiamojo susirin
kimo Petrograde; 

Tuo pačiu laiku konferen
cijoje gelutinai nutarta, j : -
gei pilnas bolševikų vyriau
sybės pripažinimas taip il
gai nebus galimas, kaip il
gai Leninas su Troekiu bus 

j bolševikų vadovu. Kadangi 
jiedu yra intariamu, jogei 
esą Vokietijos šalininku ir 
agentu. 

PASIKĖSINIMAS PBIEš 
GUBERNATORIŲ. 

\Vashington, gr. 19. — 
Kiasos departamento darbi
ninkai ėmė galvoti sutverti 
savo uniją ir įstoti Am. Dar
bo Fedcacijon. Tečiaa ge-
neralis krasos viršininkas 

[priešino. Jis pasakė, jo
gei jokiuo būdu neįeisiąs sa
vo departamento darbinin
kams organizuoties, kad 
paskui sulaukti nesmagu
mų. 

Už tai dabar Am. D. Fe
deracijos viršininkai ir dar
bininkų vadovai duoda vėjo 
krasos viršininkui už jo au
tokratinę politiką. Gali gim
ti nesutikimai iv smarkes
ni susikirtimai. Darbininku 
vadovai tvirtina, kad darb 
sąlygos krasos departamen
te nepakenčiamos. 

Moteris konduktorės — tai 
tik pagiri puodas. 

Moteris sortuoja gelžgalius. 

Zanesville, 0., gr. 19. — 
Seniau buvo sakoma, kad 
mot erei tinkamiausia vieta 
yra namie. Bet šiandie štai 
čionai geležinkelio Balti-

jmore & Ohio komp. kieme 
moteris gavo darbą — sor-
tuoti visokius gelžgalius. 

Darbas yra sunkus. Ir jos 
nukaitusios dirba tik už 22c. 
valandoje. 

karės linijos nėra sulaužo
mos. rt 

ambasados 

KALĖDOS IE B2MSSINĖ 
DIENA. 

Šįmet Kalėdos pareina 
alutino dar antradienį Šita diena yra 
Tuo tikslu bemėsinė. šitą dieną visuo

se viešbučiuose ir valgyk
lose uždrausta valgiams 
vartoti mėsą. 

Čikagiočiai kreipėsi į 
maisto administratorių, kad 
jis nors per Kalėdas tą be-

•-. - • , mėsine diena atmainvtu. 
su atstovai norėtu susirink- . , ti ir vesti taikos derybas 
jei su šitomis prisieitų por-

Administratorius tečiau ne
paklausė prašymo. 

sikelti kur nors neutralėn 
šalin. 

Bolševiką ministeris 

DRAUDŽIA GERUS JA 
VUS VARTOTI ALKO
HOLIO IŠDLRBIMUI. 

Londonas, gr. 19. — Pra
eitą naktį vokiečiai lakūnai 
užpuolė Angliją. Dar nėra 
žinių apie užpuolimo pasek
mes. 

Washington, gr. 19. — 
Pinigvno sekretorius Mc-
Adoo vakar išleido parėdy
mą, kuriuo su ateinančio 
sausio 1 diena aštriai bus 
uždrausta parinktuosius ja
vus vartoti alkoholio išdir-
bimui. Leidžiama vartoti 
tik paskiausios rūšies ja
vus. 

Už parėdymo peržengimą 
skiriama arba pabauda 
$5,000 arba du metu kalėji
mo arba pagaliau antkart 
abi bausmi. 

Tiktai pranešė, kad Kalė
dų diena žmonėms viešbu
čiuose ir valgyklose busi: 
galima naudoties vien pauk-

Trockis, sakoma, pareika- g ^ a . ^ ^ J()]^ k i . 
lausiąs talkininku ambasa
dų, kad jos būtinai patvir
tintų rusams kurijerams 
pasportus. Tuomet rusams 
atstovams butų labiaus at
viras kelias keliauti į bile 

! katrą neutralę šalį ir tenai 
vesti taikos derybas. 

Bet jei talkininko amba
sados ant rusų atstovu pas-
portų padėtų savo antspau
das ir parašus, tuomet reik
štų, kad talkininkai pripa
žįsta bolševikų vyriausybę. 
Tuo pačiu žygiu talkininkai 
kaipir pripažintų bolševikų 
veikimą ir Vokietijai butų 

įpuiki proga išnaujo pasiuly-j Kaip matosi, jei vokie 
į tr taiką talkininkams, kuo-|čiai prie talkininkų nepri 
mot jinai su Rusija taikos j eina tiesiu keliu, tai jie ima 
derybas jau vestų. |si gudrybių. 

tokios mėsos. 
Tuo tarpu paukštienos 

kaina taip pakelta, kad ne 
kiekvienam ji įperkama. 

Washiiigton, gr. 19. — 
Senatorius Kenyon iš Iowa 
vakar indavė senatui suma
nymą, kad karės metu se
natoriams ir kongresma-
nams sumažinti algas nu<; 
$7,500 ligi $5,000. 

Tai labai švelnus suma
nymas. Indomu žinoti, ką į 
tai pasakys kongreso atsto
vai. 

Sacramento. CaL, £n\ 19. 
— Nakti prieš praeitą an
tradienį pamesta bomba pa
lei gubernatoriaus Stopliens 
namus ai4>a kapitolmrrrrr 
Plyšdama bomba, sui • 
kuone visą namų užpakali
nę dali. 

Patsai gubernatorius su 
šeimyna ir tarnais tuo metu 
miegojo. Tečiau nieko blor 
ga jiems nebuvo. Tuojaus 
po plyšimo matyta du bė
gančiu žmogų. Bet pagauti 
nepasisekė. 

Plyšimas supurtė visą 
miestą. Aplinkiniuose na
muose langų stiklai sutru
pėjo. 

Pasikėsinimas įvyko, kuo
met namuose buvo maino
ma sargyba. Todėl pikta
darių ir nepatėmyta. 

Gubernatorius Stenhens 
yra pasižymėjęs savo į^a'ii-
jotiškumu. 

Policija su atsidėju 
jieško piktadariu. 

Pittsburg, Pa., ^v. 19. — 
Vietos gatvekarių kompani
ja 'nusprendė vietoje vyru 
į konduktorius ant gatve
karių priiminėti moteris. | 

-icelbiiuą daugelis gražia-
veiazrą nejOt Bet di
džiuma jų tai padarė, kad 
patekti į laikraščų skiltis 
ir plačiau pasigarsinti. 

Kompanija yyvų darbi
ninkų negauna, nes darbi
ninkai pigiai apmokami. 

Parsamdomos kontrak-
toriams. 

Birmmgham.; Ala., gr. 19. 
— Eseanaba apskričio kalė
jimo vaidyba moteris kali
nes nusamdo kontrakto-
riams kiekvieną už 15c. die
noje. Organizuoti darbinin
kai nebepamato kelia truk-
šmą prieš tokią neteisybę. 

Nelaimingi atsitikimai dar
bavietėse didėja. 

i Mokytojoms pakelta algos. 

Columbus, O., gr. 19. — 
Ohio valstijos industrijos 
komisija savo raporte pra
nešė, kad šįmetai tenai 
įvairiose darbo įstaigose rv 
vę 185,223 nelaimingi atsi
tikimai. Peroiai tų atsitiki
mų butą mažiau — 166,000. 
Bėda suverčiama ant per-
smarkaus darbo ir nepildy
mo [statymu. 

Priešinasi kinams 
darbininkams. 

Boston, Mass., O:T. 19. — 
Viešųjų mokyklų valdyba 
čionai paskelbė, kad moky
tojoms padidinamos algos. 
Paprastoms mokytojoms 
bus mokama $96 į mėn.. gi 
principalėms — $120. 

Tacoma, Wash., gr. 19. — 
Washingtono valstijos Dar
bo Feder. pagamino protes
tą prie pataisymą immigra-
cijos įstatyme, sulyg kurio 
turėtų but duota didesnė 
laisvė šion šalin atkeliauti 
kinams darbininkams. 

Springfield, UI, gr. 19.-V 
Valstijos susimyk'jimų ko
misija j^askelbė. kad atei
nančiomis Kalėdomis val
stija paliuosuosianti 125 

į kalinius iš kalėjimų Joliet. 
iPontiac iv Ohester. Tai bu
sią jiems Kalėdų dovanos. 

Tuo reikalu galutinas 
rėdymas bus paskelbtas to
mis dienomis. 

Waskington, a;v. 19. — 
American Sugar Refining 
kompanijos pirmininkas 
Bapst tvirtina, kad m atei-

inančiu pavasariu šiai ša
liai pritruksią cukraus, ka
dangi šiandie daug eukraus 
išgabenama i užsienius. 

NETURI INSTRUKCIJŲ 
AMERIKOS AMBA

SADORIUS. 

Washingtcn, gr. 18.— 
Vietos valstybės departa
mente sakoma, kad Suv. 
Valstijų ambasadorius 
Ęrancis neturi jokių in
strukcijų nuo savo vyriau
sybės ir todėl jis nieko ne
galįs veikti į rusų bolševikų 
mįnisterio Trockio paklau-

tą taikos reikale. Amba
sadorius Francis todėl Troc
kini neturės nieko atsakyti 
ir tik tėmysis, kas toliau 
bus veikiama Petrograde 
taikos žvilgsniu. 

Xors Europoje jau kalba
ma, kad talkininkai linksta 
pripažinti teisotą bolševiką 
vyriausybę, bet čionai į tai 
neatkreipiama domos. išios 
šalies vyriausybės pozicija 
stovi nepakeičiama. 

KALĖJIMAS BANKI
NINKUI. 

Kriminaliam teisme, Chi-
eagoje, teisėjas Scanlon nu
baudė kalėjimu subankruti-
jusio "Industrial Savings" 
banko pirmininką Dubia. 
(Javo 3 metus kalėjimo ir 
$803 pabaudos. Jis nubaus
tas už tai, kam nuo žmonių 
priiminėjęs depozitus, kuo
met žinojęs, kad bankas sto
vįs blogam padėjime. 

DUONOS KAINA 
CHICAGGJE. 

Maisto administratorius 
Wheeler vakar nuskyrė 
duonai kainą Chicagoje. 

I svaras neapvyniotos po-
pera 8c. 

1 sv. apvyniotos 9c. 
V/2 svaro apvyniotos 13c. 
Duonos svaras turi 16 un-

i ciiu. 

TĖVYNE PADEKIME TĄ LAISVE INGYTI, 
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APIE LIETUVOS ŠELPIMĄ. 

Nemalonus palyginimas. 

Amerikos lietuviai ma
žokai aukų surinko Lietu
vai sušelpti. Visus fondus, 
i r vietinius ir visuomeniš
kus į krūvą sūdė, os — var
giai a r prisirink-, pusė mi
lijono dolerių. Taigi išeina. 
kad ligšiol per tris suvir-
šium karės metus ant kiek
vieno išeivio nei po 1 doleri 
aukų neišpuola Lietuvos su-
šelpirmii. Jeigu skaityti. 
kad Amerikos lietuviai tik 
po 30 milijonu doleriu kas
met išleidžia svaigalams (ki
tų nuomone po $40.000.000.-
00), tai išeina kad per tuos 
pačius trejus metus ant 
kiekvienos galvos pragertu 
pinigu išpuola po $180.00. 
Vadinasi, mes amerikiečiai 
svaigalams pašvenčiamo 
180 kar tų tiek, kiek gelbė
jimui lietuvių nuo bado ir 
išgavimui Lietuvai laisvės.. 

K u r priežastis? "Gar so" 
nuomonė. 

Kodėl taip yra? Laisva
maniai tautiečiai visą laiką 
tvirtina, kad tam kaltas tik 
išsidalinimas i srioves, Į 
fondus. Girdi, įsteigkime 
naują bendrą fon<ią, tuomet 
žmonės aukos ciešimterio-
pai. Dabar gi esą, žmonės, 
nežinodami, į kurį fondą 
aukoti, niekur neaukoja. 
Bet a r negeriau butų, kad 
vieton bendro fondo, mes 
inkurtume blaivininkų Susi
vienijimą. 

Paklausykime, kaip apie 
tai rašo laikraščio "Garso*' 
redakcija. Anot jos: 

Kaltininkų yra ne sroviu 
ir laikraščiŲ ne.-utikimai ir 
ginčai (jie buvo ir bu-, 
nes neišvengiami ir aukų 
rinkimo nesutrukdė arba vi
sai maža, nes aukų rinkimo 
sryties nelietė), bet lietu
vi ų savo pareigij .ir prieder
mių nesupratimas, negalė
jimas prie didžiumos lietu
vių prieiti. Skai iu prie to 
prisipažinti, bei ta? tiesa. 
Mūsų minioms lygiai kaip ir 
nemažai inteligentijos da
liai tautos reikalams pasi 
šventimas nesuprantamu 
yra, arba pasišventimą tik 
doleriu, kitu saikuoja. Jei 
pas lietuvius tautiškas su
sipratimas butų religijiniam 
fanatizmui lygus, mums de-
susipratimui ar pricšreligi-
jiniam fanatizmui lygu>. 
mums dejuoti nereiktų. Juk 
pas mus begalo gera? ir save 
net pavyzdiniu tautiečiu sta
to, jei tautos reikalams de
šimtine j metus paklojo! 
Žmonių, kurie savo gyveni

mą, aliekamo pelno bent pu
sę tautos reikalams pašvęs
tų, pas mus kaip ir nėra-
Šaukiama nuolatos — "vie
nybė!" — "petys j petį!", o 
kai]) reik pasišvęsti, ką nors 
duoti, tai tik i minią žiuro-
rna, o iš savojo kišeniaus su 
atsidūsėjimu doleris kitas iš
spaudžiama. Kad jau mušu 
burniniai patrijotai lyg tiek 
pasišvęsti temoka, ką jau 
belaukti iš minios? Tverk 
kokius nori bendrus komite
tus, šauk kiek tinkama —-
prie dabartiniojo dalyku 
stovio aukų daugiau nesu
rinksi. Kas nori aukoti ir 
dabar progų pilna — aukok 
j tokį fondą, kuris patin
ka." 

Tad "Garsas" ir išveda, 
kad mums ne tiek apie vie-

mybę kalbėti reikia, kiek 
i apie išsiauklėjimą savęs ir 
. kitų, kad visi geriau imtu-
jme pildyti tautiškas prie
dermes. 

Nėra tai persunku. 
Iš praktikos esame paty-

į rę, kad labai lengva yra su-
; žadinti žmones prie duosnu-
jmo. Ypač lengva yra do-
jriems katalikams (kokių vi
sur juk yra didžiuma) iš
aiškinti apie Tautos Fondą 
ir priraginti jin aukoti pi
nigus. 

Bėda yra tame, kad žmo
nės neseka laikraščių, o daž-

įnai paklauso visokių zau-
;nų. Štai esame patyrę, kad 
'daugelis pernykštį Centra-
įlini Komitetą sumaišo su 
i Tautos Fondu. Girdi, a r iš-
j siuntėt į Lietuvą, kur 
'pernai davėm per Lietuvių 
Dieną? Tad, sako, neduosi
me ir i Tautos Fondą. Vis 
tiek, girdi, neišsiųsite. 

Bet jeigu aiškiai išdėsty
ti visus skirtumus, nurodyti 
Tautos Fondo pradžią, jo 

I gražų veikimą, privesti 
I skaitlines, kiek surinkta, 
i kiek išsiųsta — žmonės len
gvai įsitikina. Tik reikia vi
siems mūsų veikėjams ne
sigailėti daugiau aiškinimo. 

Kuodaugiausiai gerų 
prakalbų, kuolabiausiai iš
platinti katalikų spaudą — 
o tuo pat augs ir žmonių 
dnosnumas. 

Mūsų priedermė. 
Jeigu mes būtume susidė

ję šelpimo reikalais su lai-
, svanianiais, jeigu jie iš to 
•butų traukę naudą savo 
' sriovei — tuomet ir atsa-
: komybės gal tik pusę butu-
; me nešę ant savo pečių. Bet 
i kadangi mes dirbame vieni 
j savo Tautos Fonde, tai tuo 
!pat padidėja ir mūsų atsa-
Ikomybe. Jeigu mes stengia-
imės apsaugoti tuos 80 
— 90 nuoš lietuviu katali

kų nuo intekmės laisvama
nių ir soeijalistų, tai tuo-
pat mes pasiimame prie
dermę juos pritraukti prie 
tautos šelpimo. Žinoma, ge-

Ira dalis nesusipratusių ka-
'taliku aukoja į soeijalistų 
laisvamanių fondus. Bet 
drąsiai galima sakyti, kad 

I bent pusė niekur neaukoja, 
tik arba į saliunus neša, a r 
ba kitur išmėto, arba Į pan-
čekas krauna. 

Štai mes ir turime prie
dermę sužadinti visų jų są-

jžinę. Kuodaugiau mes jų 
' įrašysime į Lietuvos gelbė
tojų skaičių (bent po 25e. 
kas mėnuo) — tuo geriau 
bus išpildyta mūsų prieder
mė. 

Taigi ir aišku darosi, kad 
mes visi turime netik pad
vigubinti savo darbą, bet 

I tiesiog 

Tautos Fondo Skyriams 
Aplinkraštis. 

Gruodis, 1917. 

PAMINĖKIME ŠVENTAS 
KALĖDAS. 

Jau mėnuo praslinko, kaip 
iškėlėme sumanymą Kalėdų 
dovanas paaukoti Tautos Fon
dui laisvės reikalams. Štai ko
dėl laisvės reikalams: 

20 nuošimčių nuo regulia
rių aukų užtenka tiktai kas
dieniniams Lietuvos nepri-
gulmybės reikalams. Betgi ka
rė amžinai nesitęs. Prisiartins 
juk taika. O gal ji ir arti, nes 
vienur ar kitur apie taiką kal
bama, prisimenama. Taikos 

daugeriopai jį pa- konferencija nustatys tautoms 
dauginti. Mes negalėsime j s i e n a s > g v i l d e n s valstijų santi-

; nurimti, pakol neturėsime , k i u s T e n i r Lietuva turės sa-
,50:000 nuolatinių Lietuvos | v o d a l j g a u t į . Kokia mūsų tė-
gelbėtojų. 

Dabargi, kol kas, kas gy
vas — remkime Kalėdinį 
Tontos Fondą. Tautos Fon
do valdyba mums pavyzdį 
paduoda. Lai mes visi ta ip 
rūpinsimės Tautos Fondo 
reikalais, kaip rūpinasi ji 
— o Lietuvos likimas bus iš
gelbėtas. 

Obalsis paleista — $10.-
000.00 Lietuvos laisvės šią 
žiemą į Kalėdinį Fondą. Tai
gi visi ir vykinkime. Kas 
dar nedavė stambesnės au
kos, lai pasiskubina. Kas 
nei nemano duoti nors ir 
gali — lai iš sarmatos užsi
merkia ir nei akių savo ne
rodo. O ta draugija, kuri iš 
savo kasos nepaskirs kiek 
aukų — tikrai nebeteks ge
ro vardo pas žmones. 

KUNIGAS IŠRADO FOR 
MULA DARYMUI PI 

GIOS GLICERINOS. 

Geros valios lietuviai nors 
per Kalėdas privalo atminti 
savo tėvų šalelę ir dėti auką, 
kad ją paliuosavus. 

Nors per Kalėdas atminki-
'rae Kristaus didį įsakymą: 
mylėsi tavo artimą, kaipo pat
sai save. 

Lietuviai, mylėkime savo 
brangią šalelę, dėkim pastan
gas, kad ją paliuosuoti! 

Mėnesinės duoklės. 

Ne nuo šiandien kalbame 
apie mėnesines duokles. Kal
bame todėl, kad tik jose tema
tome tikrą Lietuvai pagelba. 
Juk tik tvirtas ir nuolatinis 
mūsų pasišventimas tegali iš
gelbėti ir paliuosuoti mūsų 
tėvynę. O daugelis lietuvių 
vien pajuoką iš savo šventos 
priedermės daro. Apie savo 
teises ir labai mėgsta kalbėti, 
jų reikalauti, jomis naudotis. 
Tik užsimink jiems apie jų 
priedermes — tai bematant 
jieško pasiteisinimų, lenda kad 
ir kiauran maišan, kad tik 
pasislėpus nuo savo prieder
mių. I r tokių labai daug. Na, 
vyrai, tokių tėvynainių, kurie 
nuo sužeistos tėvynės nusisu
ko, Lietuva nepageidauja, nes 
jie tik tautos nenaudėliai. 

Daug gražių žodžių prikal-
bėjom, bet jokie išvedžiojimai 
nepertikrino tų, kurie tik bizū
no priprato klausyti, o mora
lės priedermės nejaučia. Vė
liau Lietuva gal ir suras bu-

lietuvių kolionijos taip bran- j dus, kaip išmokinus savo pi-
gins Lietuvos neprigulmybę, | liečius priedermes pildyti. Bet 
kaip brangino Brooklynas,"Pa-: dabar mes dar kartą prašome 

! tersonas, Newarkas, Cambri-
jdge ir New Britain, tad 

vynės dalis bus — daug prigu
lės nuo mūsų, Amerikos lietu
vių. Mat Lietuvos atstovai 
gins tautos reikalus išpaskuti-
niųjų. Tėvynei ginti reiks ir 
didelių išlaidų. Tas išlaidas 
( kad ir nevisas, tai bent ne
mažą jų dalį) mes, amerikie
čiai' turėsime padengti, nes 
pas mus daugiausia pinigų. 
Juk mums ir gėda butų nors 
pinigais negelbėti savo išdras
kytos, išdegintos Lietuvos. To
dėl ir Kalėdų dovanas mes pri
valome dėti laisvės reika
lams, kad, taikai prisiartinus, 
turėtume kuomi apsiginti. 

\ Taikos deryboms mes tu
rėtume sudėti nors dešimti 
tūkstančių dolerių ($10,000.-
00). Ir esame tikri, jei visos 

Knygas reikia pardavinėti. 
Kaikurie skyriai turi Tau

tos Fondo knygų. Už pinigus 
nuo parduotų knygų užsilaiko 
Centro Raštinė ir padengia
mos visokios centro išlaidos. 

• Tad skyriai lai nelaiko tų 
knygų lentynose, bet tegul 
pardavinėja jas ir pinigus 
siunčia į centrą. 

Dėžutės. 

Pora mėnesių atgal buvo 
pranešta, kad skyriai pasisa
kytų Centrui, ar reikia ir 
kiek reikia dėžučių iškabinti 
bažnyčiose ar salėse, kad žmo
nės visada galėtų ten auką 
Įmesti. Bet ligšiol vos tik 3 
skyriai pasisakė, kad jiems 
reikėtų išviso tik 11 'dėžučių. 
Tokio skaičiaus centrui nebūt 
išrokavimo užsakyti. Tad 
lauksime, gal dar kas daugiau 
reikalaus. Tik su reikalavi
mais reikia pasiskubinti. (Lig
šiol reikalavo tik 58, 88 ir 93 
skyriai). 

Pareikalavimus siųskite 
( centro sekretoriui. 
i 

•to, ką jie tuomet žadėjo. 
Indomu žinoti, kas yra ge-

jro pradėta arba nuveikta 
del labo mūsų brangios or
ganizacijos. Kur dingo 
naujoji valdyba, kuri lig 
šio laiko apie save mažiau
sio pranešimo organe neda
vė? Laikas butų visiems 
pabusti! 

L. Skruzdė. 

6VETIMŽEMIUS VARŽO 

Pramonės teisių (license) 
komitetas padavė Chicagos ta
rybai sumanymą, kad pravestų 
padavadijimą, draudžiantį ne-
piliečiams užsiimti pramone. 

Paduotą sumanymą parė
mė aldermonas Krumdiek. 
jjeigu miesto taryba jį praves-
įtų, tai apie 6000 svetimžemių 
.'pramonininkų nuo gegužio 1 
;turėtų uždaryti savo "biz
nius". 

TAUTOS IŽDO VAL
DYBA 

SEKRETORIAUS ATSKAI
TA UŽ LAPKRITĮ 1917 M. 

Iki gruodžio 1, 1917, Tau-
įtos Fondan inplaukė $108.-
į 587.15, o išleista $91.788,42, 
'tad lieka $16.798.73. 

Gruodžio 1 d. visuose ke-
! tūriuose Tautos Fondo sky
riuose po tiek buvo pinigų: 
Šelpimo fonde . . . . $3.857.79 
Laisvės fonde $3.355.70 
Lėšų fonde $1.519.65 
Geležiniame kapitale $7.756.59 

Kazys Pakštas, 
T. F. Sekretorius. 

456 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

255.00 

6) Chicago, UI. (tik iš 
Šv. Jurgio par.) . . .143.00 

17) Philadelphia, Pa. . . 100.00 
Iš kitų miestų smulkes

nės aukos 147.00 

i $10,000.00 Lietuvai apginti 
. [bus sudėta. 

/Praeitą šeštadienį Lo-
jyola . Universiteto Mediči- [*•" *? m i n ė t o s k o l i o n i i o s i a u 

inos Departamentas pranešė j p a ( I a r e : 

| apie naujos formulos 9 S n - p ) Brooklyn N. Y. . . 
i diiną, sulyg kurios bus ga l i - ' 2 ) Patersoiy N. J . . . . 
i ma padaryti glicerinos ga- i3) Newark, N. J 
Iiionąuž 30 centų. Dabar! 4 ) Cambridge, Mass. . 
glicerinos galionas atsieinn 5> N e w Britain, Conn. 
apie $7.o0. 

Išradėjas šitos formulos 
yra kun. Edward J . Calho-

! un, instruktorius Loyola 
j Universiteto. J i s dirbo la-
i boratorijoje per 7 mėnesius 
ikikolei surado kombinaciją 
tos formulos. Dabar tą sa-

jvo išradimą pavedė Suvie-
Įnytų Valstijų naudai. Sa-
į koma, busiąs labai svarbus 
I faktorius karės reikale, nes 
! glicerinas yra vartojamas 
|plyštančių medžiagų dary
mui, taipgi kaipo antisepti
kas apsaugojimui žaizdų 
nuo puvimo. 

Formula buvo pasiųsta 
Karės Departamentui kaipo 
auka savo tautai nuo mo-

geros širdies lietuvius apsidėti 
mėnesinėmis duoklėmis ir mo
kėti iki karės galo, visai ne
atsižvelgiant į snaudalius, ku
rie savo tėvynę į prapultį stu-

Imia. 
$199 00 ^*s* skyriai turi sušaukti 

140 00 • gTU0(lyJe susirinkimus ir ap-

Pirmininkas, kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
cago, m . 

Pirm. pagelb. kun. J. J . 
Kaulakis, 324 Wharton St., 
Philadelphia,- Pa. 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Chicago, 
M. ^ 

Iždininkas, kun. S. J. Če-
panonis, 318 So. Fourth St., 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J. Jak-
štys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rrison, N. J . 

IŠ VYČIŲ VEIKIMO. 

i tarti mėnesiniu duoklių reika-
~~ J lą. Sausio pradžioje, 1918 m., 
72 QQ 1 centras darys statistiką: 1) 

! kiek kuris skyrius turi mėne
sinių duoklių mokėtojų? 
2) Keli moka kas mėnuo po 
25c, po 50c,-po $1.00 ir tt. ir 
3) vardai tų, kurie moka ne
mažiau $2.00 į mėnesį. Vardų, 
mokančių mažiau $2.00, cen-

55u0ol*jnss t u o m tarnu nereikalauja. 

j kyklos. 
Pastaruoju laiku gliceri- ž a d 6 t o n Žemėn", savo Kanaa-

|nos stoka buvo labai atjau- n a n ' P i l n i S e r u n o n * ' Pašven
čiama - del to i r jos kai-j1 

na dabar siekia beveik iki 

Viso iki gruodžio 12 
d. inplaukė 

Nėra malonumo apie tą pa-j Į tuos tris klausimus pra-
ti dalyką nuolat kalbėti, pri- j džioje 1918 metų turės centro 
minti. Bet reikalo malonu- sekretoriui atsakyti visi Tau-
mais nepavaduosi. O jei Lie-. tos Fondo skyriai. Sekretorius 
tuva po karės ir vėl atsidurtų; tas žinias pagarsins spaudoje, 
svetimose rankose, tai ne vie- į Tad išanksto reikia jau reng-
nai jautriai krikščionies sąži-1 ties prie tos svarbios statisti
nei ramybės nebūtų. kos. 

Ne čia vieta plačiai kalbėti, Į Pradžioje sausio darysime 
kad Lietuva gali gauti nepri- • ir visų aukų statistiką pagal 
gulmybę. Cia mums rupi, kad'miestus, .kuriuose veikia Tau-
mes, jaunos Lietuvių valstybės tos Fondo skyriai. Tad visi 
piliečiai, inžengtum savo "^a - j skyriai privalo savo aukas pri

siųsti dar gruodyje šių metų. 

Valdybų rinkimai. 

šventimo, ištvermės Lietuva 
dabar reikalauja. Kur 
tie vyrai-ąžuolai, pasi-

Tėvynę gelbė
ti I Kiek jų?! Išrodo nedaug. 
Daug daugiau suglebėlių. Bet 
tie Tautai ne nauda. 

£7.50. Pasinaudojant nau 
jai išrasta formula mano 
ma, kad glicerinos galionas I ^ngu^ie.ų 
neatsieisiąs daugiau kaip 30 

! centų. 
Sulyg naujos formulos 

glicerinas bus darc^ia iš 
tarpinių kalkių ir maisto iš- kių pienas užvaduos ikišio-

'matų, kaip tai mėsos i r dar- lci vartojamą ta ip vadina-
j žovių, kurie suteiks reika-' mą sodium hydroxide, kuris 
jlaujamą riebalų dalį; o kal-Jėšuoja $2.00 galionas. 

Gruodyje arba sausyje visi 
skyriai turi sušaukti metinius 
susirinkimus. Tuose susirinki
muose reikia išrinkti ateinan
tiems metams darbščias valdy
bas. Naujų valdybų pilnus ir 
aiškius adresus ( ypač pirmi
ninko, raštininko ir iždininko) 
skyriai turi prisiųsti centro 
sekretoriui. 

Komisijos adresai centro 
sekretoriui irgi reikalingi. 

Bentieyville, Pa . — Vie
tinės Liet. Vyčių kuopelės, 
jaunimas sparčiai pradėjo 

jspiesties. Pradėjo tart ies 
[apie įsteigimą savo kningy-
nėlio, rengimo žiemos vaka
rais paskaitų su dainelėmis 
bei žaislais ir tt. Yra vilties, 
kad šita jauna vyčių kuope-

|lė savo sumanymus išpil-
įdys, nes dvasiškas vadovas, 
gerbiamas kun. J . Misius, 
visus mūsų reikalus remia 
ir žadėjo paaukoti del knin-

jgyno šėpą, kad tik kuovei-
ikiausia susidarytų kningy-
i nelis. 

Paskutiniajame susirin 
J kime vienbalsiai nutarė pri
sidėti prie Pittsburgli 'o L. 
Vyčių apskričio i r į 4-tą su
sivažiavimą, kuris įvyks 
Donorą, Pa. išrinkta delega
tai: Pranas Balkauskas ir 

| Pranas Bartnikas. Taip
gi nutarta surengti vakarėlį 
tuojaus po Naujų Metų 
kningynėlio naudai. 

Smagu dar paminėti, kad 
naujoji Liet. Vyčių kuope
lė susitvėrė beveik iš čia au
gusio jaunimo i r yra daug 
žadanti Liet. Vyčių organi
zacijai. Yra keletas vaiki
nų bei merginų, lankančių 
augštąją mokyklą. 

Bet negalima užmiršti ne
prisiminus praėjusio seimo. 
Klausimas kįla kur dingo 
tie didvyriai, kurie tiek 
daug kalbėjo tame seime? 
Kur dingo tie " g a r b ė s " na
riai, kurie tiek daug žadė
jo jamumui laike kongreso? 
Ar išlaikė jie savo žodi kai
po garbės nariai? J a u veik-
praėjo pusė metų nuo kon
greso, o organe dar nešima-

NUSIPIRK MOSTIES 
..Tai BUSI GRAŽUS! J į išdū> 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke-
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostui 
širsa pleuros raudomis, juodos ar
ba šlakas ir prašalina visokius 
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tes 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
srusti ir stampomis. 

J. BIMKUS, 
P. O. Be- 36, Holbrook. Masą 

KALĖDmĖ DOVANA 
. CICERIEOIAMS. 
Kas pe r m a n ę užsirašys "Drau

gą" an t me tų i r užsimokės 5 dol., 
tai gaus dovanų juokų ir satyros lai
kraš t i "žv i rb l i " a r "Moterų Dirvą" 
me tams a r b a už 1 dol vectės kningų 
iš " D r a u g o " kn ingyno . Minėtą dova-

] ną gaus t ik nauj i skaitytojai, kur ie 
d a r nebuvo ska i tę "Draugo" . Dova
nas pradėsiu duot i nuo šios dienos 
iki Trijų Karal ių . 

JUOZAS MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, EL 

ggapcaagaaj 
Jvsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankojs 

SEGUBITY. BANK 
OF CKTCAOO 

V O v v J k r f a i 
E j i m p . 

S% ant JTISTJ Hfc$ | 

Vakarais Iki s 
pfniftM 

Persiunčiame pinigai J 
Europa ir galima gaati 

Laivokartaa. 

i 

I 

i 

Stocks ir Bonds P e r k aini ir Parduo
dam) veiklus darbas . AaafeMMj A CO., 
108 So. La Salle st., uždėta 190* m. 

~«i«*4' 
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Advokatas A. A. Šlakis. 

Svarbus Registrantams 
Pranešimas. 

Pirmu paduosiant atsa
kymus į klausimus "Klau
simu kningelėje,'' yra 
labai svarbu, kad kiekvie
nas at\'diiai perskaitytu 
viską, kas yra parašyta ant 
kiekvieno puslapio toje 
"Klausimų kningelėje." Jei 
gu nemokate arba negalite 
viską perskaityti, tai duoki
te kitam, kuris galėtų jums 
perskaityti ją. 

Sekančios yra generoliš
kos taisyklės (General Ru-
les) kaslink atsakymų ir 
išpildymo "Klausimų Knin
gelės". 

Kiekvienas registrantas 
tur i , tuojaus po apturėjimo 

kiekvienų pirmą klausimą 
minėtose serijose tu r i bū
ti arba " t a i p " (yes) a rba 
" n e " (no) . J o atsakymas j 
pirmą klausimų kiekvienoje 
serijoje, nuo serijos I I I iki 
XII , parodys (sulyg in
strukcijų kiekvienoje seri
joje) reikalingumą arba ne
reikalingumą atsakinėti į 
likusius klausimus kiekvie
noje .serijoje. 

Afiidavitas nuo kitų as
menų tu r i būti parūpintas 
per n-gistrantų, kuris rei
kalauja pasiliuosavimo se
kančiuose klausimuose: Se
minarijos studentai (series 
V ) ; registrantai šelpianti gi-

žinios (notice), veikti taip: j „ ^ g ( s e r į e s X ) ; regis-
Pirmučiausiai jisai turi I t r a n t a i , kurie dirba dirbtu-

perskaityti reguliacijas ir į v G s e reikalingose karei (šeri 
instrukcijas, išspauzdintas | įa X I ) ; i r registrantai, ku-

' ant kiekvieno puslapio | r i e užsiima agrikultūra (se
rija X I I ) . Nepadarius tokio "Klausimu kningelėje" 

(questionaire),ir taipgi tas 
pažymėtas taisykles ir in
strukcijas, išspauzdintas 
prie kiekvienos serijos klau
simu toje "Klausimų knin
gelėje". 

J isai turi atsakyti į visus 
klausimus, kurie yra reika
lingi atsakyti, pradedant su 
serija I, ir pasirašyti savo 
vardą, pavardę tose vietose 

affidavito, jo pareikalavi 
mas paliuosuoti nebus iš
klausytas Loeal Boardo ar
ba District Boardo. 

' ' Klausimų kningelė ' ' 
(ąuestionaire) -atsakyta i r 
prisiegta registranto sulyg 
taisyklių i r reguliacijų, tu
ri būti sugražinta į " L o 
eal B o a r d " ne vėliau septin-

soje. ym paliuosuoti pa- ' 
kol I , I I , i r I I I išsibaigs. Je i i 
paskirti j kliasą V, yra vi- ' 
siškai paliuosuoti arba iš
braukti nuo tarnavimo ka
riuomenėje. 

Žinotina Registrantams. 

Jeigu registrantas neišpil- !
TAUPYK IR SKOLINK DĖ-

ws.s. 
VAR SAVIHGS STAMPS 

ISSUED VY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

1.-: :>i:r:^«^c«<:^-»?:cf^r^-sc:'t^:^:-r^: 
DIEMRA&ČiO 

U n DRAUGO" ii 
K£ 33 

dys priedermių i /ka l ingu 
sulyg Suv. Valstijų teisių, 
—"Selective Service La\v," 
arba priedermių, paskirtų 

DEI ŠAMUI TAUPINį. 
is dabar jo reikalauja. Jums 
bus reikalingas po karei. 

Pirk Karės Taupymo Mar-
per taisykles ir reguliari- kes> Suvienytų Valstijų Val-
jas pažymėtoje "Klausimų*•stybinė Paranka neša 4-tą su-

i 
1 ViE0?E SUV. ( I 
1 VALSTIJOSE. I : 

kningelėje", ant pareika- ' d į t i n į nuošimtĮ kas bertaini* 
lauto laiko, tai papildys kri- Galima pradėti taupymą BD 
minališką aktą, už ką b a u s - | d v i d e S i m t penkiais centais i ] 
mė yra vienų metų ka l ė j i - ' p e r k a n t Suvienytų Valstijų i I 
mo, arba netekimas svarbiu Taupvmo Markes. 
teisių ir paėmimas į kariuo- JwmB p a a iškins apie tai j * , 
menę tuojaus be jokiu pa- !

s ų k r a s o s užveizda, bankie-
siteisinimo. , r i u s ? laikraštininkas ir kiti 

Je igu registrantas arba ;
a g e n t a i . Klauskite jų. 

jo giminės nc-išplldys j Tas yra ju.<u pareiga! Ta< 
"Klausimų kningelėje" ant ^gelbės gyvastį! Tas padės 
laiko, tai tie registrantai |iaįmėti šitą "karę! 
bus pažymėti kaipo neno-; . 
rintieįi paliuosavimo sulyg C f / ^ T v y | T ' į į , ni i T l i m T 
kliasafikacijų, ir jie nega I S M I T U I I !R P L A S I N R I I 
lės paskui prašytis paliuo-
savimo, išskiriant tuos, ku-j y [j* 

2^^»r^-r^r^^K^S3-r^-r^-re2^ 
VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : ?! 

§ 
Nauji neatimti, daryti ant u: 

H sakymo siutai ir overkotai, ver- £ 
S tt's nuo $36 iki $30, dabar par- £ 
f? siduoda po $15 ir $23. 

Kamjt daryti g-atavi nuo $13 S 
j& iki $35 siutai ir overkotai, nuo 0 
t? $7.50 iki 18 dolerių. 
$ Pilnas pasirinkimas kaili:; 
jšj pamuštu overkotų. 
g Visai mažai vartoti siutai ir 
j | overkotai vertės nuo $25 iki 
ŽS $35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
si nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku 
H siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-
įį lizos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIKN'A 
Xed<*Uomis ir vakarais. 

)) 

8 S. GORDON, 
j | 1415 S. HalstedSt., Chicaj»o; III. 

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

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

merį ir vardą. Pinigus reikia siusti iškalno išperkant 
money order arba registruotam*- laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkliai.v. 
Ko. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites. 

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915...45 
No. 82. Euckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina Šią apysaką, kalba lengvi ir knygos 
intaipa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 75 

^ No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
siseku.-iy vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Diekens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi $1.00 

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralezyk, vertė Adolfas 

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

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

iš liaudies gyvenimo 15 
Ko. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juo: e aktuose, užimantis ir tinkantis scenai 15 

«l 

Ė 

kur instrukcijos reikalauja, P * d i e n o s ( į s k a i t a n t ne-
Jisai neturi jokio ženklo 

pažymėti ant puslapio prr-

deldieniu ir švenčiu) nuo 
tos dienos,, kuri yra padė ta 

mo, kol neatsakvs visu dvv- a n t P i r m o P ^ P i o " K l a u " 
likos klausimu;, tai atlikus ! s i m * k n u i ^ s -
bet pirma išpildymo affida-1 Paliuosavimo kliasos yra 
vito pabaigoje "Klausimi] j antra, trečia, ketvirta, ir 
kningelės", jisai turi atsa- j penkta, į kurias kliasas re-
kyt i tada į klausimą apačio- j gistrantai bus paskirti . Visi grąžąs ' ' .mausimų Knmga 
je puslapio pirmo, ir ten | regisf rantai paskirti i penk- l ė s " (ąuestienaire), bus 
pa t savo - vardą ir pavardę j tą kliasą (class V) y ra paskirti j kiiasą I. 
pasirašyti . Jeigu jisai neno- į visiškai paliuosoti arba iš- Registrantai, kurie bus 
ri būti paliuosotas nuo ka-1 braukti, i r visi kiti regis- kliasifikuoti sulyg khasų 
riuomenės sulvg klasifikaci- j t rantai paskir t i į kliasas I I , '-I, i r IV, turi praneš 

ny i l l 
rie pirm laiko gaus leidimą Į 
del pailginimo laiko, kaa j 2 
priduoti "Klausimii kmiigenS 
k 

ne-
1: 

1= Jeigu registrantas 
gaus "Klausimą kning., 
tai negavimas jo nepaliuo-
suos; jei nuo išpildymo 5 
"Klausinm kningelės" ne- | 
bus laiko pristatyta. Nega- j 
vimas jos nebus priežastis j | 
del pailginimo laiko, del jos j 
išpildymo. Negavus " K i a u - j | 
simu kningelės" registran-įS 
tas tur i kreiptis į " Loeal IS 
Board" i r prašyti vieną ko- j g 

"VYTIS,, 
LIETUVOS V^CiV ORGANIZACIJOS ORGANAS 

PIBMUTLSIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE. 

lCr.::it< it. tr.ct-iu? 81.50; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčžc orjpaaiza-
ci;"os iiariiiLns situxčiama.s už mčaesuit-a> moUrMi*. 

I 

* 

Ačresae: 
V Y T I S j i a 

I 1800 W. 46 St., ChicagOi IB. s 
Jei pritari jaunimo t&ijoT&s, jo dariams — skaityk, pyy 

iink ir remi: !'t idėjų išreiškė ją — organą " VYTĮ".. Jo užda
viniu yra išbu(..fi Amcrikoi lietuvių jaunimą, užūiteresvMi 
didžiomis idijomia :V ąukreipii jo domą link tėvynės Liet'A-
Mp reikalų. 

piją jos arba paklausti, ka- {iifiHitf̂ iiiniuiHfiî iî iimiKiESiiiiiisiiiinziHiiiiiiiiEHiinisEiii HusiHiuiiiiišinniii! 
da jam prisius ją. 

Registrantai, kurie nesu- g £ 
Klausimų kniEga-

jos, tai pasirašo apačioje | I H ir I V yra tuom laiku pa-
puslapio pirao, kur yra j liuosuoti. Visos klasifikaei-
pažymėta, kad jisai nenori į jos }T*a padaryta, kad regis-
jokiu paliuosavimu. Tada j i j t r an to stovis paduotas t a ip 
sai turi pažymėti kryželi ' i r tęsiasi be atmaimi tol iau: 
(x) toje vietoje ant pirmo'ant šito pamato klasifikaci-
puslapio 'Klausimu kning.,'I ja yra padaryta, 
ku r yra surašyta deskrip- j K o d e l klasifikacijos y r a pa-
eija jo storio, reikale kiek- darytos, 
vieno asmens, daikto, arba 
aplinkvbiy, kurie sudaro I V i s a ^rupa registrantu 
pamatą jo paliuosavimo į kiekvienoje jurisdikcijoje 
(exemption) arba išbrauki-Lvra klasifikuota kaipo vie-
ma (discharge) nuo t a rnys - j l i a ?ri lP a- Kiekvienoje kla

sifikacijoje registrantai bus 
imami į kariuomenę sulyg 
ištrauktii numeriu Washin-
gtone, kurie numeriai buvo 
paskirti registrantams pir
miau. Pasekmės klasifika
cijos į kliasą I yra tai , kad 
kiekvienas toje kliasoje gali 
būti tuojaus imamas į ka
riuomenę sulyg numeriu, 
paskirtų pirmiau Washing-
tone. Je i paskirt i i kliasą I I . 
bus imami kariuomenėn, 

tės kariuomenėje. Nėra re 
gistrantams aprubežiuotas, 
t a ip kad tik viena kryželi 
( X ) gali pažymėti; jisai ga
li pažymėti tiek tii ženkle
lių tose vietose, kurie nu
rodys ir daugiau priežasčių, 
ku r jisai turi del jo paliuo
savimo (exemption). 

Paskiausia jisai turi pri
slėgti, kad visi atsakymai 
yra teisingi po "Registrant 
Aff idavi t" ant puslapio 15. 

į "Loeal Board" permair-
savo stovio, ne vėliau pen
kių (5) dienų nuo įvykimo 
permainos stovio, t. y. jeigu 
kuris yra paskirtas Į kfiasas 
I I , I I I , ir IV o vėliau atsi
tiktų taip, kad jisai priklau
so prie kliasos I dėlei per
mainos aplinkybių, tai turi 
apie tai duoti žinią j "Lo
eal Board" . To nepadarius, 
arba jeigu jisai paduos ne
teisingai, bus nubaustas vie
neriais metais kalėjimo. 

Visi paliuosavimai (ex-
emptions) arba išbraukimai!! 
(discharges), kurie buvo 
padaryti del registran
tu pirmiau, yra pa
naikinti. Dabar visi regis
trantai , i r tie kurie buvo 
paliuosuoti pirmiau, turi 
atsakyti į visus klausimus 
paduotus "Klausimų knin
gelėje." 

SPECIALIS ŠVENČIŲ 

ištinu 
5 s si s a 

. - • ^ 

Didžiausiame Pa

sirinkime Gra

žiausių Dovanu 

Kalėdoms. Laik

rodėlių Deimantų 

ir Visokių Kitų 

Jubiiierių Daiktų. 

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

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

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

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

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

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

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo b t a * ? * * 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Daiį 1-iiui kna. 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauski>. Su pa-

Ą veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m. 
^ laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pu;-!.. .-$1.00 
I j No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty- Ū 
[ j mo. Parašė kun. 1? Šuster. Kieto popero apdarais.. .25 

III 
j į No. 1059. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 

i.;' Kazimiero dryos. leidinį % 
\ IIo. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 

A. R. JUMEVICZ 33i^£•£*St* HH 

i 

i 
K-

No. 

? AUKSUOTI ROŽANČIAI f 
Užlaikome Ro- €^ c*°^s^f°%. « 
v o n, • • ; i H : / f P> n 5> m o Mr& r* •$. v *3 l . J -JZAH X, 

"Klausimų kningelėje" k a d a k l i a s a I P i rmiau bus iš 
(questionaire) turi dvyli
ką serijų klausimų. 

Kiekvienas registrantas 
turi atsakyti i visus gene-
rališkus klausimus (Gene
ral ąuestions) išdėstytus 

imta jurisdikcijoje " L o 
eal Boa rd ; " tie, kurie yra I I 
kliasoje, yra tuom laiku pa
liuosoti, pakol I kliasa išsi
baigs. 

Visi paskir t i i kliasų 

g 

BALSAVIMAS UŽ MOTE- ; | 
' R I Ų LYGIATEISE 

KONGRESE. | 
Washington, gr. 19. — § 

Žemesniajam kongreso buto | 
a t s t O V U b a l s a v i m a s UŽ m o - j f s No. 11?,7. Karoliai įvairių spal-

* . • 2 vii. Roikalaunant paminoUite ko-
terių lygiateisę įvyks atei 

žančia dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite sa 
užsakymais. 
(3reitai gali iš
sibaigti- Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

•!» ' 

g 

'» 

U nančio sausio 10 d. Taip nu- j j : s«ou kr 
klos «T>alTos pacoi<?aajat«. Lcn-
ciuffolis ir kryiclis storai ank-

kaina su prisiuntitnp 75c 
S. Baito Akmenėlio ka-

serijoj I . ir klausimus kas-į bus imami kariuomenėn, ka- sprendė buto tvarkos komi-j j g ^ ^ ^ g " " ^ ^ ™ ^ 
link jo "fiziškos sveikatos" 
(physical fitness) serijoje 
IT, i r visus kitus klausimus 
I I serijoje, kurie paliečia jį 
— tada jisai tur i atsakyti 
pirmą klausimą kiekvienoje 
vietoje serijoje nuo serijos 
I I I iki X I I . Jo atsakvmas i 

da kliasos I ir I I bus išim
ta; tie, kurie yra I I I klia
soje yra paliuosuoti pakol I 
ir I I kliasos išsibaigs. Ka t 
rie paskir t i į kliasą IV, mta 
imami kariuomenėn, kada 
kliasos I , I I ir I I I bus išim
ta; tie, kurie yra I V klia-

tetas. « ant metų. Kaina su prisinr-
timu tik $1.2.'. 

No. 1439. Galima gauti {vairi«Į 
spalvti karoliais. Kryželiai "Ro
man GoJil". Gvarantuotl ant 5 
mėty. Kiekvienas atskirai {dė
tas jrražiojo dėžutėje. Puikiau
si dovana delcl (riminiu. Su pri-
siuntimu $2.00 

• 1 ± J . , I Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Plnisrus 
•>». w-^<» • ii Ifalite siqsti išperkant Money Ortler, rejnstruotame laiške, arba 

I A R E S I G I R D Ė J Ę S ? vicnecnUniais kratos ženkleliais. Adresuokite: 
Kad žmogus gali pa-i^Vi. .-t; t 
sau veidą ir {gyti ilgus plaukus. J 
Ptisiusk štampo ir gausi visas | 

i iuformaeijas: I 

DISTRIBLTOR FOR i 
M L B E R T CO., t 

j 42 Vlne St., MonteUo, Mass. | 

DRAUGAS PUBLISHING CO. | 
§ 1800 W . 4 6 t h S t r e e t Chicago, III. | 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili-
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausinius ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina 15 

1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon-
eilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas, šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina 25 

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kaii»os vadovėlis linka^. mokyklose ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd 35 

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar 25 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
rni Jonaitis, dalis 11 35 

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašo Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, 20 

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. 
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28—K 

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa-
' tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin

ti šį knygelę 20 
No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 

kieto poperos apdarais 2? 
No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 

apd 35 
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 

kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—75 
Drūtais drobės apdarais $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in 

formacijų adresuokite: 
h 

BE 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St, Chicago iii,! 
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"DRAUGAS »• Trečiadienis, graudžio 19 d. 

I C H I C A G O J E ii 
ATSIMINKITE ŠTAI KĄ. 

: 
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Trečiadienis, gruod 19 d. šv. Xemazijns. 
Ketvirtadienis, gruodžio 2o d. šv. Nemezijas. 

IŠ BRIGHTON FARKO. 

Gerb. kun. Dr. A. Ifaliaus-
kis važiuodamas sn konferen
cijomis po kitas lietuvių kolo
nijas neaplenkė ir mušu kam
pelio. 

Gruodžio 2, 3, 4, 5, G, 7, ir 
8 d. laikė Nekalto Pras. 6v. 
Marijos P. Liet. bažnyčioje 
konferencijas. Nors tuo laiku 
buvo dideli šalčiai, vienok 
per visus vakarus žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Mūsų kolio-
nijos lietuviams gerb. kun. Dr. 
A. Maliaoskio laikytos konfe
rencijos labai patiko ir bus il
gai atmintyje. 

Begėdiškas mūsų socijalistų ir 
laisvamanių elgimasis. 
Laikytos konferencijos gerb. 

kun. Dr. A. Maliaoskio mūsų 
laisvamaniams ir soeijalistams 
labai nepatiko, nes gerb. kon-
ferentas iškėlė aikštėn jų 
visus blogus darbelius. Mušą 
laisvamaniai laike konferenci
jų mėgino bažnyčioje kelti 
trukšma, kad pakenkus ramiai 
klausantiems žmonėms, bet tas 
jiems nepasisekė. Čia tik pra-
dės kelti trukšma, kaip matai 

ir sykiu didžiausius nusiskun
dimus išvadžioja soeijalis
tams, net seilė teka, kai už
mena aplink jų laukiamą ro- į 
jų. Oia paduosiu jo keletu išve
džiojimų. Jisai daug kalite jo 
apie inkviziciją., apie visas ta< 
inkviziciją baisenybes, su ku
riomis seniaus žmones kanki
no, visa tai buvę pagaminta 
kunigų ir vyskupų, viskas kas 
tik kur atsitiko negero, tai 
tam kalta dvasiškija. Toliaus 
prisispyręs gina, kad dvasiš
ki ja Lietuvą norėjus ugniauž-
ti ir ištautinti, ii- rusų val
džiai pardavus. Man rodosi, 
kad Lietuvos d va ir užgniauž
ti norėjo ne mušą dvasiškija, 
bet tik rusu valdžia. 

Prie to dar pridūrė saky-

Kiekvienas vyras, kuris už
siregistravo praeito birželio S 
d., dabar turi atsakyti j visus 
klausimus, kuriuos valdžia 
prisius ir sugrąžinti juos 
savo "Local Board." Tas tu
ri būti išpildyta j 7 d. po pa
siuntimo jums poj>erų iš 
Board'o. 

Atsiminkite, kad tas turi 
būti padaryta į 7 dienas, ar
ba neteksite savo pasiliuosa-
viino teisių ir busite tuojau 
paimti kariuomenėn. Pasivė
linęs atsakyti j klausimus ir 

DU RELIŲ SUKIOTOJAI 
U2MUŠTI. 

Local 

Pirmadieny) ant Jllinois 
Central gelžkelio nesuvaldo
mas lokomotivas užmušė du 
lėlių sukiotoju (s\vitelimen). 
Lokomotivas sutraškino dar
binį karą, kuriame sukiotojai 
ilsėjosi. Užmušti yra, C. O. 
Murdock, 3605 La Moyne gat. 
ir Charles Johnson. W. O. Ri-
nehart, 4403 W. Monroe gat., 
lokomotivo formanui dešinė 
koja sulaužyta. 

. ' , 

T U . Drovcr 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
Iii UŪETI'VIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto !ki 9 rali. ,• 
Nedėliomis pa^a! soterima. į į $ 

4712 So. AsIUasd Are. • I ] 
arti 47-ios gatros v 11 

BEETHOVENO 
Muzikos Konservatorija i 

PAIEŠKOJIMAI. 

damas, kad Kauno #ub. nėra 
neį vieno kataliko, o yra visi 
pravoslavai. Sako, ir kun. Ma-
liauskis yra kilęs Kauno gub., 
ir yra pravoslavas, o ne kata
likų kunigas. Toliaus jisai sa
kė, kad tik socijalistai su 
laisvamaniais gelbėjo Lietuvą 
nuo bado, o katalikai su
rinktus pinigas pasiuntė Šv. 
Tėvui, o už likusius pinigas 

ir išgrudą laukan už kalnie- nupirkę maldakningių ir škap-
riaus. Vienas buvo tiesiog pa
sibjaurėtinas tamsunų darbas: 
išdrįso atnešti glėbį plakatu, 
ant kin-ių buvo atspausdintas 
kokis Um socijalistų atsišau
kimas, užkišo tuos savo plaka
tus už kryžiaus, išeidami lau
kan, kur yra padėtas švęstas 
vanduo. Socijalistai ir laisva
maniai sau manė, k«d prispirs 
prie sienos geri), koferentą su 
klausimais, kurių daug pridė
jo Į tam tyčią prirengtą raudo
ną skrynutę, bet ant galo taip 
jų klausimus gražiai išrišo ir 
išaiškino, kad net jie patys 
stebėjosi. 

Mėgina atsigriebti. 

Nebežinodami mušu socija-1 
listai ir laisvamaniai 
bedaryti, kad savo pasekėjus 

leiių \r nusiuntę Lietuvon. Aš 
tikiu, kad Amerikos lietuviai 
jau žino, kaip mūsų laisvama
niai su soči jai istais gelbėjo 
Lietuvę ir kiek jie šiandien 
n,pinasi išgavimu Lietuvai 
laisvės. Tas nėra nieko aiškin
ti, čia galėčiau daug labai pa
duoti visokių neteisingu už-
motinėjimų ant katalikų, bet 
nematau reikalo ir butų tai 
tik užėmimas laikraštyje 
brangios vietos. Katalikai nėjo 
ant tų Laisvamanių prakalbo. 
Kiek teko matyti, tai tik buvo 
aplink šešios ypatos katali
kų, o kiti tai Kedzie ave. sa-
u'unininkai su savo kostum -
riais. 

Katalikai molai ir žino. 
kaip atskirti pelus nuc grudų 
ir gerai daro. kad nesilanko 

sustiprinti ir savo silpną d v a - | a n t laisvamaniu prakalbu. Ka
sią atgaivinti, užmanė pasi-jtaTJkai turi jau naują gražų 
kviesti socijalistų vadą Im- bažnyčia, turi mokyklą ir sve-
bicką, kad jųjų dvasią sustip-j taiaę. Taigi jie nėra papratę 
tinto ir viską kojomis augstyn j landžioti po saliunų svetai-
apverstų. j no.. 

Gruodžio 12 d. rengė pra-l Ant galo buvo duodami 
kalbas. Buvo išgarsinta, kad ' klansimaį ant kurių Dubickas 
bus atsakymas Į neteisingus pasišaipė ir nieko neatsakė, 
užmetinėjimus ant laisvama
nių ir socijalistų. Ir štai minė
tą dieną susirinko visi laisva
maniai saliuno svetainėje ir 
laukė, kada tas jų vadas pra
dės jų dvasią stiprinti. Štai už 
valandžiukės pasirodė ant sce
nos su glėbiu visokių popierė
lių, kurių turėjo išsikarpęs iŠ 
socijalistiškų laikraščiu. Da-
biekas kaip atidarė savo ne
praustą burną, tai net buvo 
sunku klausvti. 

Palaida burna. 
Jo tikslas buvo ne atsaki

nėti ant užmetinėjimų, bet 
apŠmeišti ir kaip galima dau
giau pažeminti gerb. kun. 
Dr. A. Malianskį. Išvadino 
tamsunu. šmeižiku ir kaip tik 
jisai mokėjo. Laisvamanių, 

Prie durių vienas karštas lais
vamanis su raudona nektaiza 
užklausė, kas daryti, kad ku
nigus greičiaus išnaikinus. Jų 
vadas Dubiekas patarė ap
šviesti kunigus, o kai ansi-
švies, tai jie patys pranyks. 
Ar ne geriaus butų, kad Dubi e 
kas eitų pas kunigus pasimo
kintų katekizmo, tai jam ne
reikėtų iš savo šlamštų iškar
pų šmeišti kataliku visuome
nės ir bereikalingai daužytis 
su sauja laisvamanių. 

Jaunas Vaikas. 

imluoti juos savo 
Board'ui", negaus jokio pasi
teisinimo. 

Rūpinkitės apie savo laiš
kus ir bukite atsargus, kad 
jnsq laiškai neužsimestų. Tai
gi tėrnykite surašą vardų jū
sų "Local Board 'o" ofise ar 
nėra jūsų vardo jame. Tą tu
rite daryti del to, kad jums 
siunčiami klausimai kartais 
gali žūti arba susivėlinti, o 
jeigu rasite savo vardą minė
tame surašė, žinokite, kad 
jums klausimai buvo išsiųsti, 
todėl reikalaukite jų nuo sa
vo "Local Board'o." 

Bukite persitikrinę, kad 
jūsų antrašas yra teisingai pa
duotas "Local Board'ui". Xe-
atsidėkite ant savo draugų ar
ba namų šeimyninko jūsų laiš
kų priiminėjime. 

Jeigu esate permainę sa
vo gyvenimo vietą, eįkite tuo
jau i jūsų "Local Board" ir 
praneškite jiems apie naują 
apsigyvenimo vietą, ir visuo
met tėrnykite vardų surašą iki 
kolei jūsų vardas jame pasi
rodys. Jei nemokate angliškai 
skaityti, tai pasikvieskite sa
vo draugą, kuris moka. 

Atsakyme klausimų. Jei pa
tįs nemokėtute atsakyti klau
simų, nėra reikalo mokėti ki
tiems už patarnavimą. Jus 
galite gauti patarnavimą dy
kai Tlie Immigrants' Protec-
tive League ofise. Jei nemo-
katf angliškai kalbėti, tai kal
bėki! > savo prigimta kalba — 
•a !t" lietuvių, kurie jums dy-

>.i rataraaus ofise. 
The Immigrants' Protecti-

ve rtague, 1140 So. Michigan 
avc. 

Valandos: nuo 9—7 vak. 
kasdiena. Sekmadieniais 9—12. 

Pastaba: — Toki pat patar
navimą lietuviai gali gauti 
"Draugo" ofise kas diena; 
pirmadienio, trečiadienio, ir 
šeštadienio vakarais nuo 6 
k i D vai. 

ŠV. MYKOLO P A R A P I 
J A (NORTH S I D E ) . 

Reikalinga merKuin'' namu dar
bui, K'-rui suprantanti grerai tą dar
bu. Darbas ant visados. Atsišaukite: 

PKLIKS PANSIItNA, 
CC8 W. 18 St., Chicago. III. 

r h o n e Canal 2655. 

Gražus 4 kambariai pečiumi .šil
domi, 1 augštas, ir $11. mėnesiui. Vie 
ta 2424 Cortez ave., netoli Western 
ave. 

Atsišaukite kam reikalinga. 

PaieSkau savo sesers Malvinos 
Petkeličt-s, girdėjau, kad gyveno 
Dvinske. Lietuvoje. Gal kas žino apie 
j * ar ji pati teatsišaukia šiuo adre
su: 

SIMONAS PETKELIS. 
4546 So. Wood St., Chicago, 111. 

Vyrai — Išmokite barzdaskatystčs. 
I keletą savaičių. Diena ar vaka 

Tel. McKinlcy 5761 

Or. A. K. RUTKAUSKAS 
Uvdo visokias Liga* 
345" So. \Vestcrn Blvd. 

Kampas \\. 35 gat. 

i 
I 

Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorija, harmonija ir muzikos istorija. 

Geriau 

didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos.* Del 'k 

platesnių žinių ateikite ypatižkai arba rašykite: 

jrija, r.armonija ir muzikos istorija. <JJ 
riausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai S 
iiėkite vaikeliams duoti proga. L'ž maža. užruoki-snį, turėsite JK 

i A. S. POCIUS 
| 3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 f 

Ant trečių Lubų I s©***^**.**;.- ,«3es»^sKKs;*»; &vs&x*^#š&m}sm&i&mtm&>ma 

Dr. A. R. Blymentiial 0. D. \ 
Akio Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki » 
vai. vakarė Nedelloms. 9 iki 12. | g 

4649 So. Ashland Ave. Kamp. 47 St. j 5 
Telefonas Yards 4317. i S *\*^*"-''fS'i 

^ill l lI!IIUIIil3lll»l!l i l! l l!IIIi l i iSI!ii l l l i l l i l l l i!!IIHIIH!lli l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l i l ||| i l^ 

APSVARSTYKITE GERAI. = 
Ar galima teisingiau deimanto Akmenj pirkti ? ~ 
Ar galima Klgin laikrodėlius pigiau gauti? r 
Ar galėtų kitas auksorius Jumis darbais—užganėdinti? S 

Paklauskite lietuvių kurie žino. S 
Visados teisingas patarnavimas. = 

K. NURKAITIS, į 
1617 X. Robey St., Prie 31ilwaukec ir Xorth Avenues. S 

,K8 : .:•:•:»:•:: ' • ^ | a i l l l H M K I i m i ^ ^ ^ ^ 

g 

Dr. POVILUS ŽILVITIS I 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas, 

g S203 So. HaLsted St., Chicago. f*' 
Tel Drover 717» !a. I 

D • I 
jg-gEr-̂ t-as-̂ g'aK ŝ-ag-aeag.as.aEssaė 

* D r . G. M . GLASER !l 
s Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas Ir Ofisas 

pinigus, j i*; 
arba nuosava M 

rais. Padarykite didelius 
Gaunama nuošimtis 
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra 
šykite. 

Moler Barber College 
105 S. 5th Ave., 

PRATESIMAS NORTH SIDE I J E -
TI.'VIAMS. 

Pranešu vis iems dienraščio "Drau
go" skaitytojams, kad vįrš minėta 
laikrašti galite pas mane gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. P a s mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitini "Draugą"-

Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, jeigu kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aš viską 
pataisysiu. 

A. N A l SfcDAS, 
1658 Wabansia a v c , Chicago, IH. 

H 3149 S. Morgan ht. kertė 32 «t. lį'l 
ii r*^ T „ S j Chicago, 1U. 

BPEC3ALISTAS 
g| Moteriško, Vyriška ir Vaiku £ 
.•'• Taipgi Chroniško Ligi;. 

OFISO VALANDOS: 
h* Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet į į 
U ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- '» 
»•« mla vakarais ofisas uždaryta*. M', 
% Telephone Yards C87 

rJiHiiininlmimiinTMiiuimĮfmiiTiMiiE į 
SS S 
— Phone Canal 211 S 1 

i 
TAI MISŲ DARBAI 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymariis, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir Mtns span-
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedus m u m s 
savo ;.;!•• koki 
spaudos d a r b ą 
o e s i g a i i ė s l t 

Oia yra Jusy Proga!' 
Gauti gersnj darbą, ir 

daugiau pinigų. 
Visnir reikalinga daug 

kirpėju, trimeriu, 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 siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
]?atrenos daromos pa- jS^SįTS 

gal Jųsij miera — bile 
stailės arba dydžio, iš ̂ įįg-
bile madų knygos. 

DRAUGAS PUB. CO. 
itKiiĮijį̂ iiĮiijimiiiHiiiKiKHM îHHig \ „ i g Q G f/\ 4 g t h S t . , C h i c a g o , I l l i n o i s 

Telefonas: YARDS 2T21 

DR. J. JONIKAITIS 
GYDAU 

\ r YRl , MOTERl' 
IR V.\IKį" LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 
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Amerikos Lieioviy Mokyki* ! 9 
M 

Mokinama: acgii&koa Ir lietu vig 
kos kalbu, aritmetikos, knygvedys 
tės, 0tenografijos, "typewrit!ng. p«rk-
lybos teisių. Sur. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poiiti-

- -i^dcfcr1-- j k j n į , ©konomijoa. pilietystės. dailia-
MASTER EffSlGBmfG SCHOOL r**y»t*«-

J. F . lUfenicka, Perdėtinis Mokin'mo valandos: nuo 8 ryto 
118 N. La Salle gatve. Kambarys j iki S po pietų; rak. nuo 7:S« Iki 9:S« 

416-417. Prieš City Hali. j S106 So. Halsted St- Chicago EI-

ATMINKITE! 

I 
I 

S VAIKAI IŠGELBĖTI IŠ 
UGNIES. 

Pirmadienio naktį tris ma
ži vaikai ir du arkliai buvo iš
gelbėti iš gaisro kilusio paša-

4 

vado Dubicko kalba buvo taipjro krautuvėje ant 51-mos gat
vės prie Ashland. Gaisras nuš-sumaišyta, taip susukta, kad 

nei patys laisvamaniai nega
lėjo suprasti. Tai jisai drebia 
purvais ant gerb. kun. A. Ma-
liauskio, tai sykiu skelbia se
nai laukiama socijalistų rojų, 

lavė ir dvi stubas, taipgi pa
lietė ir The Soutlnvest State 
Banką. Ugnis išsivystė savai-
miai. Nuostolhj padaryta apio 
$15,000. 

Gruodžio 9 d. 1917 m., 
atsibuvo Labdariu Sąjun
gos 6-tos kuopos prakalbos, 
kurios buvo labai pasekmin
gos. Žmonos nepaisėjo nei 
didelio šalčio: susirinko la
bai skaitlingai. Kalbėjo 
gerb. kun. Briška. Klausy
tojai labai buvo užganėdinti 
j o kalba. Jo žodžiai tarsi 
lipte lipo prie širdžni. Taip-
pat mušu klebonas kun. F . 
Kudirka keletą žodžiu pra
šneko, jisai ragino dėties 
visiems j Sąjungą. Buvo pa
daryta kolekta. Surinkta 
$9.56 ( J . Kišonas paaukojo 
$1.00). 

Kasparas Butkevičius au
kojo $5.00; gi Karolis Ma
li Hunas prisirašė i Labd. Są
jungą. Turime 17 nariu, ku
rie moka mėnesinius mo
kesnius. Labd. Komitetas. 

kad yra viena iŠ geriausių auksinių daiktų 
krautuvė ant Bridgeporto. Yra visų žinoma. 

kaip teisingai parduodamas tavoras. 14 karatų gryno aukso žiedai 
parsiduoda ant sverimo ir kitus daiktus patys galite pasidaryti savo 
kaina. 

JONAS KAZAKAUSKAS, 
3255 So. Halsted St., Chicago, IU. 

Priešais Universal State Banką. 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBgBBHBBieBBBBBBI*! 
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| DIDELIS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS. 
S Jewlery, laikrodėlių, deimantų, auksinių 
S žiedų, sidabrinių ir pleititų šaukštų peilių sil-
S vervrare ir tt. 5000 rekordų, lietuviškų, lenkiškų, 
E ruskų, angliškų, parsiduoda pas mus, taipgi ge-
S riausi Kolumbijos gramofonai, kainuo: nuo SIS. 
S iki $350. Mes turime tavoro prisipirkę kada bu-
SS vo pigesnis todėl dabar ir parduodame pigiaus 
S kaip kitur. 

I JUOZAPAS BUDRIK, 
I 3343 So. Halsted st., Chicago, 111. 
= Tel. Drover 8167 
T^llll l l l l l l l l l iniiKItilIlIl iailHllll lIl l l lKllIlIlIl lIlIlIHIlIlIl l i l lI lIlIi l i lHIIIIIIHIMIIIIHllIlį 
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ERNEST WEINER 

.BRUCHAS 
Didžiausia ir 

Seniausia Lie
tuviška Laikro-
lėliu Krautuvė 
Chieagoje. 

Pirk teisingoj 
vietoj Kalėdij Dovanas, tada ne
sigailėsi. Mes turime dideli pasi-
skyrimą Deimantų ir aukso žie
dą, Kolionikų Lavalierią, Lai
krodėlių ir visokių sidabrinių 

dalykų. Prie mūsų pirksi teisingai gvarantuota tavo-
rą ir pigiau kaip pas ki
tus. 

P. [. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St. 3323=25 

CHICAGO, ILL. 
Arti 33 Vlace 
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E DRY GOODS | 
1 1800 W . 4 7 t h K a m p a s VVood G a t v e s E 
f Mes Duodame Dabeltins Siaap-js Ketverge ir Sobatoje 
=i . . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-
5 tų, Sveterių, Apatinių Marškinin. 

GARSI SANTOS KAVA. 
i Visnr pardcrrlam.'', po C3c. i 
s po 50c. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE = 

{SVIESTAS 
taic* ra»U 

i:45cl 
Geriaasici im«to-
,no« ceres-
'nlt, neari-
j ur :n*« 
Ivteaoti 

RYŽIAI 
r ;Ceriao»;o« raUrt, 

i 12c Tertfa, 
•pareiilaod* 
lai 

C0C0A 

14c 
^ H e n r i s Bank**, 
sulygina tu 
bent kokia. 
1-2 IT . 

I £WEST S I D S 
1S78 Milwackae «». 
2054 Milwaak*c av; 
1054 Mi!waueco av. 
1610 W MaJiSm i t , 
283C w Madltan i t . 

1M4 W CklottroaT. 
1S3* Btoe leiandav. 
2f>12 Vi. N«rth ar. 
1217 S. Halauid i t . 
:<T2 S. Ualatad tt . 
ISIS W. 12tb t t . 

. 

Polkos Stalai* 

; u» w. tsad *t. cc 
SOUTH SJDB 

I S0S2 WentwortI> a r 
i f.-TTS. Haltted t t . 

. 

<'•= W. [>.rl«lon l t . 
720 ir. Norib »»' 

j 3244 Llorolo ar, 
U'/', N. Clark St. 
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