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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvai 

Dekime aukas Tautos 
Fondai!! 
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METAI-VOK n i . No. 2 
—— 

BOLŠEVIKAI NESITAIKO SU 
VOKIEČIAIS 

NESUTINKA UZ LIETUVOS 
LIKIMĄ 

True translation filed with t^e post 
master at Chicago, 111., on January 
3, 1918, as reąuired by the act oi 
October 6, 1917. 

ITALAI LAIMĖJO PIR
MĄ MŪŠĮ ŠĮMET. 

Sniegas Alpose sulaiko 
teutonus. 

Vokiečiai tuo tarpu nenori 
apleisti užimtų teritorijų 

True translation flled with the post- t True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on January master at Chicago, 111., on January 
2, 1918* as reąuired by the a d of 3, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

BOLŠEVIKAI NEPRI 
IMA VOKIEČIŲ 

SĄLYGŲ. 

Jie nori taikos su vokiečių 
socijalistais. 

Petrogradas, sausio 2. — 
Rusiios taikos atstovai su-
snnro iš Brest-Litovsko ir 
tuojaus nusidavė kareiviu 
ir darbininkų sovietų cen
tro pildomojo komiteto ir 
Petrogrado kareivių ir dar
bininkų sovieto bendran po-
sėdin, kuriam kaip tik buvo 
svarstoma taikos derybų 
begis Brest-Litovske. 

Rusų paikos delegacija »s 
narys M. Kamienev paskai
tė vokiečių sąlygas. Paskui 
paaiškino, kad vokiečiai to
mis sąlygomis tiesiog taiso 
aneksijos pienus užimtose 
teritorijose. Pagaliaus Ka
mienev pažymėjo, kad to
kios sąlygos tokioje formo
je, kokioje jos yra, visai 
nepriimtinos. 

Jis dar pažymėjo, kad tos 
sąlygos negali but disku-
suojamos. "Jeigu po dery
bų atnaujinimo — pasakė 
jis — vokiečiai mėgins pra
vesti tas savo sąlygas, tuo
met Rusija darys taiką ne 
su vokiečiais imperijalis-
tais, bet su žmonių atsto
vais, Vokietijos socijalis-
tais.'* 

October 6, 1917. 

NIEKO GERA NEIŠĖJO 
IŠ DERYBŲ. 

Bolševikų atstovai nesutiko 
su vokiečių sąlygomis. 

. . 

True translation filed wlth the post-
mdster at Chicago, 111.. on January 
3, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

DAUGIAU NIGERIU PA 
SMERKTA MIRIOP. 

San Antonio, Tex., sausio 
3.—Paskutiniam karės tei
smo posėdyje dar penki ni-
geriai pasmerkta pakarti 
už buvusias riaušes Hous-
tone, anot paskelbimo iš
tarmes, kurią paskelbė ma
joras gen. Rmckman. 

Pasmerktieji yra papra
sti kareiviai — Babie Col-
lier, Tbomas McDonald, 
James Robinson, Joseph 
Smith ir Albert D. Wright, 
visi 1 kompanijos, 24 Suv. 
Valstijų pėstininkų pulko. 

Teismo nusprendimo iš
pildymas atidėtas, kol pre
zidentas Wilsonas neperžiu-
rės nusprendimo. 

Paskutiniu kartu 15 nige-
rių buvo teisiama. Apart 
pakartųjų 3 nubausta kalė
jimu po 10 metų ir 7 kalė
jimu po 7 metus. 

Londonas, sausio 3. — 
Daily X e \vs'' korespon

dentą s iš Petrogrado pra
nešė, kad rusu-vokieciu tai-
kos derybos Petrograde 
pertrauktos. Bolševikų at
stovams nepatiko vokiečių 
atsinešimas į -Lenkiją ir 
Lietuvą, taipgi jų pasiūly
mas, kad vokiečių garnizo
nai paliktų ir tolesniai Ry
goje, Liepojoje ir kitose 
strateginėse vietose. 

Vokiečiai išreiškė norą 
pasitraukti iš Baltrusijos, 
bet atsisakė prašalinti savo 
kariuomenę iš tokių svar
bių vietų, kaip kad Liepoja 
ir Ryga. Tai padaryti apsi
ėmė tik įvykus generalei 
taikai Europoje. 

"Daily Ne\vs" korespon
dentas pranešė, kad apie 
taikos derybas buvo rašo-
ma laikraštyj "Iz vieši i ja ." 

Šitas laikraštis, diskusuo-
damas anie taikos dervbas, 
taip pažymėjo viename sa
vo straipsnių: 

"Rusijos revoliucija ne
gali pripažinti vokiečių su
manymo, kad jiems palikti 
globoti Lenkiją ir Lietuvą. 
Tik pagalvokite apie tai, 
gerbiamieji!" 

Korespondentas pažymi, 
jogei jam iš privatinių ver
smių teko sužinoti, kad tai-
kos dervbos Brest-Litovske 
be nieko pasibaigusios, kuo
met vokiečiai atstovai pa
reikalavę savo globoj pasi
laikyti Lenkiją ir Lietuvą. 

"Daily E;xpress" kores
pondentas iš Geneva pra
neša, kad po tų derybų su 
rusais nepasisekimo centra-
lės valstybės sugalvojusios 
pagaminti ir paiulyti nau
jas taikos sąlygas kaip ru
sams, taip ir talkininkams. 

KUNIGAIKŠTIJAI SU
GRĄŽINTA TEISĖS. 

Monte Carlo, sausio 3. — 
Prasidėjus karei Europoje, 
Monako kunigaikštijos val
dovas princas Albertas su
spendavo šalies konstituci
ją. Dabar tai šaliai jis iš-
naujo konstituciją sugrąži
no, reikalaujant patiems 
gyventojams. f 

Italų kariuomenė laimėjo 
pirmą mūšį šiais 1918 me
tais. Teutonų apsiginimo li
nija riuo ežero Oarda ligi 
Adriatiko sutraškinta 
smarkiu' italų antpuoliu, 
kuomet jie atbloškė austrus 
nuo Zenson Augštumos, va
karinėj upės Piave pusėj, 
kur teutonai išsilaikė pus
antro mėnesio. 

Dabar italams teko proga 
dar labiaus atsispirti prieš 
priešininką. Pastarasis yra 
at vienytas nuo atįakų. Tik 
laikotarpiais jis atsako savo 
artileriją į prancūzų veiki
mą Monte Tomba apskri-
tvi. 

Be kitko italams pagel-
bon ateina oro atmainos. 
Daugelis sniego prisnigo 
Švcicarijos-Italijos ir Švci-
cnijos-Auštrijos frontuose1. 
Alpoee teutonu traukinius 
užpuolė sniegas ir jie laiku 
negali pristatyti savo ka
riuomenei maisto šiauriu ir: 
Ttalijos frontam 

True translation filed wlth tbe post-
master at Chicago, 111., on January 
3, 1918, as reąuired by the act of 
October C. 1917. 

KAZOKAI VIS ARČIAU 
MASKVOS. 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

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

RUSIJA RUOŠIASI AT
NAUJINTI KARĘ PRIEŠ 

VOKIEČIUS. 

NEZALEŽNINKU "KUNI 
GAS" ISDUMĖ 

TUO "KUNIGU" YRA 
MIKALAUSKAS. 

Daytono nezaležninkus jis 
: paliko apsiašarojusius. 

PETROGRADAS, sausio į T ^ w m o '™ 
m ., , , , , . Jvaip ir buvo tikėtasi, . — Taikos derybos, kokios . * v .V1 , ±> , . , vietos lietuvišku 1102 

Kalėdines turi su savimi 
20,000 oficierių ir vyrų. 

''Associated Press ' ' pra
neša, kad kazokai, kuriems 
vadovauja gen. Kalėdines, 
vis labiau artinasi prie 
Maskvos. Anot gautų žinių, 
kazokai dabar - mušasi su 
bolševikais Kurske, už 200 
mylių nųo Maskvos. 

Kazokų teritorijose vi°>i 
kareiviavimo amžiaus vyrai 
pašaukti kareiviauti. Grn. 
Kalėdines su savimi turi 
20,000 oficierių ir kareivių. 
Be to, jis dar turi skaitlin
gus būrius ir regulerės ka
riuomenės. 

Stovis Rumunijos fronte, 
anot pranešimų, labai blo
gas. Rumunai kaip vienas 
sukilo prieš bolševikų agen
tus, kurie tenai valkiojasi ir 
gundo rumunus taikinties 
su teutonais. 

Tarpe Petrogrado ir Ry
gos atnaujinta traukinių 
bėgiojimas. 

Londone gauta žinia, kad 
Irkucke, Siberijoje, bolševi
kai suareštavę amerikoniš
kos geležinkelių komisijos 
narius. Komisijos pirminin
kas Stevens su kitais keliais 
nariais randasi Tokyo, Ja
ponijoje. 

buvo vedamos Brest-Litov 
ske, pertrauktos rusu atsto 
vų ir padaryta šiokia-tokia 
sutartis pagaliau oficijaliai 
jau kaipir panaikinta. 

Bolševikų kariuomenė 
siunčiama' atgal į .karės 
frontus ir imamasi kitokiu 
priemonių, kad atnaujinti 
veikimą. 

Derybos pertraukta už 
sekančius vokiečių pareika
lavimus: 

1. Vokietija atsisako pra
šalinti savo kariuomenę iš 
Liepojos, Rygos ir kitų 
strateginių vietų. 

2. Vokietija pažymi, kad 
Lenkija, Lietuva ir Kurlan-
dija yra jos rankose ir tos 
šaljs. jau galutinai "apsi-
sprendžiusios" per Lenkų 
Tautos Tarybą (?) ir todėl 
palieka sąjungoįe su Vo
kietija. 
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Priešinasi azijatams 
• darbininkams. 

Dayton, Ohio, sausio 2. — 
kad 

įezalež-
ninkų mulkintojas Mika
lauskas čionai ilgai nemul-
kms nesusipratusių lietu
vių. Taip ir įvyko (Žiūrėk 
šitam numeryj korespon
dencijos iš Daytono. Red.). 

Prieš praeitas Kalėdas, 
mulkintojas Mikalauskas 
ištisią naktį baliavojo su 
kokia tai nezalcžninke, anot 
paėių nezaležninkų pasako
jimo. I r "nusilesęs'' kaip 
koks jaučių varinėtojas vis
gi nuėjo savo mulkinyčion 
atlaikyti "pasterką" sa
viems nezaležninkams. Pas 
savo neva kokį ten " alto
rių' ' pradėjo laikyti "mal
das" ir, būdamas girtutėlis, 
sugriuvo. Sugriuvęs tik ko
jom ėmė burti ir be sveti
mos pagelbos negalėjo atsi
kelti. Mat, perdaug išsitrau- azl«)atais-
kė "šampano." 

Padaręs tokią sau ir ne-

San Francisco, Cal.—Ca-
lifornijos ir kitų aplinkinių 
valstijii pramonininkai yra 
sumanę parsitraukti sau Į susimildami, duokite jiems 

nos visokiems dykaduo
niams. Bet kagi tuomet vei
ktų tokie žmonių sveikatin
gumo komisijetaieriai? 

TJei žmonės, bulvių ar mė
sos perdaug valgo ir serga, 

azjatus darbininkus. Jre 
tvirtina, kad jiems trūkstą 
baltųjų darbininkų. Bet yra 
žinoma* jogei tasai sumany
mas pakilo ne del stokos 
darbininkų, bet del to, kad 
japonai įr kinai darbininkai 
yra kur-kas pigesni. 

Nebe pamato dabar dar
bininkų unijos pakėlė tru'k-
šmą prieš tokį pramoninin
kų sumanymą. Sako, tegu 
tie ponai atsakančiai darbi
ninkus apmoka, o tuomet 
nesiskųs prieš jų stoką. 
•* Gal ir tiesa. Nes šiandie 
darbininkams pragyveni
mas smarkiai pakilo ir vis 
dar kįla. Tuo tarpu uždar
biai jau kelinti metai neiš-
sijudina iš vietos. 

Kapitalistai užuot padi
dinti algas darbininkams, 
šituos mėgina pamainyti 

kitokio pigaus maisto. 

Gavo algų pakėlimą. 

Atlanta, Ga. — šito mie
sto taryba visiems darbinin
kams padidino mėnesinę už
mokestį 10 dol. daugiau. 
Užmokestis padidinta tik 
tiems miesto darbininkams, 
katrie į mėnesį neuždirba 
daugiau 125 dolierių. 

Cigarų dirbėjai laimėjo. 

Boston, Mass. — Du tūk
stančiu susiorganizavusių 
cigarų dirbėjų laimėjo strei
k e Iškovojo užmokesties 
padidinimą. 

Ą 

Pametė darbą. 

True translation filed wtth the post- <7n l e n i n i ' n m c n £ A * ov»+ -nxr 
master at Chicago. III., on January | e U a > T7 
8, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1817. 

ITALIJA INTERNUOS 
VISUS PRIEŠININKUS. 

RYMAS, sausio 3. — Vi
si svetimžemiai priešinin
kai, gyvenantieji Italijoj, j 
penkias dienas bus inter
nuoti vyriausybės — rašo 
laikraštis "La Epocha." 

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

PERSPĖJA GYVEN 
TOJUS. 

tojaus nežinia kur išdūmė, 
palikdamas nezaiezninkus 
apsiašarojusius. 

Nezaležninkai šiandie ap
gailestauja ne tiek savo" Mi
kalauską, kiek savo turtą, 
kurį iš jų iškaulijo tas bam-

Perdaug valgą. 

Harrisburg, Pa. — Penn-
sylvanijos sveikatingumo 
komisijonierius Dr. Dixon 
tvirtina, kad tes valstijos 
žmonės, taigi darbininkai, 
perdaug valgą-bulvių ir mė
sos. Girdi, nuo persivalgy
mo bulvėmis dažniausia 

bizėlis. -Kalbama, kad nuo žmonės sergą. 

LONDONAS, sausio 3. — 
Britanijos militarinio veiki
mo vyriausias direktorius, 
gen. Maurice, savo savaiti
niam pranešime perspėja 
šalį, jogei artinasi didele vo
kiečių ofensyva vakaruose. 

Visuomenė, jis sako, pri-, i • \\T:-.: J - J i; kuriems iuk nesunku I valo prisirengti prie didelių J . J ,. , v . -xi- i_~- -1~.A- *~ ^ aalvas ivarvti nezalezni nuostolių, kaip zemeje, taip 
kareiviuose, kadangi Ame
rika dar nėra pasirengusi 
imti dalyy^mą tam dide
liam veikime. 

ISPANIJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ. ' 

2,500 ŽMONIŲ ŽUVO. 

SAN SALVADOR, sausio 
3. — Vietos laikraščiai pra
neša, kad GuatemaJoj nuo 
žemės drebėjimo žuvo 2,500 
žmonių. 

WASHINGTON, sausio 3. 
Nesutikimai IspaniJ9S su 
Vokietija didėja. Gi 
daiktas, kad veikiai Bus 
pertraukti diplomatiniai ry
šiai. Ispanijos gyventojai 
labai intužę prieš vokiečius 
už Ispanijos laivų skandi
nimą. 

vienos nezaležninkės bobe
lės jam tekę net 300 dol. 
Nezaležninkai Mikalausku 
pasitikėjo. Davė jam pini
gų ir šiaip visokių daiktų, 
reikalingų; kirkužės papuo
šimui. 

Šiandie tas viskas nuėjo 
margiui a n t . . . . uodegos. 

Ve ko nezaležninkai aša
roja. 

Į kur išdūmė Mikalaus
kas,'jiiekas nežino. Žinoma, 
tik tiek, kad jis nesėdės su
metęs rankų. Jis ir vėl kur 
nors mėgins surasti kvailių, 

bus i 
galvas įvaryti nezaležninky-
stės mokslą. 

Ką dabar pradės nezalež
ninkai, sunku pasakyti. 
Kur jie dabar melsis, irgi 
nežinia, nes namą, kuriam 
buvo jų mulkinyčia,. savi
ninkas atsisakė tolesniai 
nuomuoti nezaležninkams. 

Tikras dantų griežimas... 
Duok Dieve, kad šitas at

sitikimas mūsų nezaležnin
kams pagaliaus atidarytų 

Butų labai gerai, kad 
žmonės visai nieko nevalgy
tų, tuomet nei nesirgtų, nei 
nebūtų kam pagaminti duo-

Lake Odessa, Mich.—Ap
linkinių miestelių laiškų iš
nešiotojas, Lester M. Camp-
-bcll, pad&k«įff* Dėdei Šamui 
už tarnystą. Campbell sa
ko, kad už mokamą vyriau
sybės algą jokiuo būdu ne
galima pragyventi. 

— i - — 

Mergaitės laimėjo streiką. 

Mahanoy City, Pa.—čio
nai audiminėje dirbtuvėje, 
merginos darbininkės lai
mėjo streiką. * Padidinta 
joms užmokestis 20 nuos. 
Viršlaikis bus skaitomas 
pusantro paprasto laiko. 

True translation filed with the post- n į i k l a V O p r į e š k a Z O k u S . 
master at Chicago, 111., on January , ° 
3, 1918, as reąuired by the act of' 
October 6, 1917. 

KAZOKAI PAĖMĖ 
ALEKSANDROVSKA. 

Bolševikų kariuomenė iš-
ginkluojama. , 

Bolševikų kariuomenė už
ėmė. Dono anglekasyklų da
lį. Bet jie negali anglių iŠ 
ten pasiųsti į Petrogradą. 

Praeitą pirmadienį Odes-
sos gatvėse įvyko; nauji mu-
šiai. 

True translation filed vrijth the post-
master at Chicago? III- on January 

by the act of 
Londonas, sausio 3.—Ka

zokai be jokio pasipriešini- 3, įsis, as reąuired 
. . , A 1 1 October 6, 1917. 

mo paeme. miestą Aleksan-, ANGLAI ATMUŠĖ VO 
drovską ir išginklavo bolše- K I E ^ I Ų UŽPUOLIMUS. 
vikų garnizoną, anot gautų 
žinių iš Petrogrado. Tik ne
pasakyta, kokį miestą Alek-
sandrovską kazokai paėmę. 
Rytų Rusijoj yra du miestu 
tokiuo vardu — vienas Je-katerinoslavo gubernijoj, 
kitas — Stavropolio. 

Kazokų vadas Kazatin 
išginklavo bolševikų pulką 
Orenburge. Kazatin buvo 
atsišalinęs iš naminės ka-

akis i r jie mestų klaidžioję rės, kuomet bolševikai pasi-
po pelkes ir juokinę svetim- į žadėjo neliesti ukrainų ir 
taucius žmones. 

I. A. T. 
kazokų. Bet kuomet jie pra
dėjo išnaujo užpuldinėti pa
staruosius, Kazatin sugrįžo 

— $t. Louis, sausio 2. _ | kariauti prieš bolševikus. 
Washington, sausio 3. Karės teismas pasmerkė 10- Kazokų komendantas 

— Galimas daiktas, kad Į -čiai metų sunkaus kalėji-! Rostove praneša, kad bolše-
mąisto vartojimas bus la-; mo Robert W. Franke, kurs vikai paliuosavo daugelį ka-
1 • y i y . • y mr • ' 1 * 1 * * jJL ' 1 ' n ' ' V*4-ii/-v n 1-k 

Londonas, sausio 2.—Bel
gijos ir Arras frontuose vo
kiečiai kelis kartus atakavo 
anglų pozicijas.. Bet, anot 
oficijalio karės departa
mento pranešimo, visos vo
kiečių atakos atmuštos. 

/ . 
VISUR KALBAMA APIE 

PROHIBICIJĄ. 
Washington, sausio 3. — 

Daugel valstijose vakar ati
daryta legislaturų sesija. 
I r visur kuone pirmon eilėn 
pastatyta visuotinos prohi-
bicijos klausimas. Prohibi-
cijonistai nukaitę darbuo
jasi, kad valstijų legislatu-
ros be atidėliojimo patvir
tintų kongreso bilių prohi-

biau suvaržytas šioj šalyj, atsisakė kareiviauti. rės nelaisvių ir šituos ap- bicijos klausime. 

r 
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LIETUVIŲ Ki> J 1KU DIENRAŠTIS 
Eina kadieiu : Įkyrus nedėldienius. 

FRENUME/RATOS KAINA: 
Mataras $5.00 
Pusei metų $3.00 

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

kąs skaitosi nuo užsifaSymo dier.op, 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adrese; visada reikia prisnjsti ir 
senas adrosas. Pinigai geriausia sių
sti išpcrlzaiit k i t o j e ar exprese 
"Moaey Order" arba jdedant pinigus 
i registruota laišką. 
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DIDŽIAI SVARBUS 
MOMENTAS. 

Vakar dienos "Draugo'* 
telegramose buvo daugelis 
labai svarbių žinių apie Lie
tuvos likimą, jos ateitį. Kad 
Rusija su Vokietija taikosi, 
tai jau žinomas daiktą-. 
Tas jau ir Washingtone pri
pažįstama. ToūYl Ameri
kos lietuvių išeivijai šian
die tikrai reikia but labai 
budriai. Reikiai su did
žiausiu atsidėjimu sekti ži
nias iš rusų-vokiečių taikos 
konferencijos, kuri šiomis 
dienomis, rasi, bus atnau
jinta. 

* 

Anot telegramų, Lietuvos 
likimas krypsta geron pu- j ti Lietuvą inio lenkų pasi-
sėn.- Mums, žinoma, iš to j kėsinimo. Jie, regis, nori, 
nereikia perdaug džiaug- j kad ta speeijalė komisija 
ties. Nes vokiečiai perdaug pažymėta busimajai nepri-
uudrųs. I guimingai Lietuvos- valsty-

Rusijos laikina vyriau*; - j ] ) e i nAdfiiM ir prižiūrėtų 
bė, kaip buvusioji,* taip • ;»•^referendumo teisingo pr*-
dabartinė, pažadėjo visoms • vedimo. 
Rusijoje _. menančioms I Jei taip, tai Lietuvoje re* 
tautoms po karės duoti po- ferendumo metu nebūtų vie-
litiškiti nepvigulniybę, jei tik I tos nei mūsų soeijalistų, nei 
tos tautos to norės. Ir kas lenkų agitacijoms, 
gi čia nenorėtų gauti ncpii- Be kitko vokiečiai prie 
gulmybės. ; gyventojų referendumo sta-

ir ištesėti. Įvykus taikai, 
negalima tuč-tuojatfcs' aplei
sti užimtos Lietuvos, nes 
tuomet tenai įvyktų betvar
kė. A'okiečiai atstovai pa
siūlė rusams atstovams ^m-
skirti tam tikslui speeijalę 
komisiją iš vokiečių ir ru-
sii. Šita komisija turi nu
statyti laiką apleisti užim
tas teritorijas, nes, sako, te
nai apsireiškęs separatisti
nis judėjimas. 

Rusai atstovai sutiko su 
tokios komįsijoKimisky ri -
mu. 

Iš to mes suprantame, 
kad Lietuvos neprigulmybė 
stovi taikos piene. Vokie
čiai, matomai, nori apsaugo-

Svietas nuo seno žinojo, 
kad Xew Haven, Comi., ge 
rų lietuvių pairi j otų randa
si. Iš ten visuomet geros ži
nios ateina. Taip ir dabar 
jie išstatė už Lietuvos lais
vę kovotojų legijoną, kurio 
nariai po penkinę Kalė
doms paklojo. Tautos Fon
do 58 sk. raštininkas. Tau
tos Fondan aukų $325.00 
prisiųsdamas sykiu pristatė 
tų legijonierių vardus ir jų 
aukas. Štai j ie: 

Liud. Kelneriutė $5.00 
M Dzikas 5.00 
M. Danešienė 5.00 
J. Juzukevičius 5.00 
Kun. V. Karkauskas 5.00 
J . Mickevičius 5.00 
J. Madiniams 5.00 
V. Zavarkas 5.00 
K. Didvalis 5.00 
Tad šiuo svkiu New Ha-

veno patrijotai sudėjo 45 
dol., kurie padės Lietuvai 
laisvę iškovoti. 

Sheboygano Vyčiai savo 
pareigas atliko. 

Visuomenė ir Lietuva su 
pagarba minės Vyčius, nes 
jie savo priedermes su
pranta ir pildo. Vyčiai, kur 
jie nebūtų, ar Chicago j , , ar 
Brooklvne, ar Bostone, ar 
Sheboygan, ar kur kitur, 
visuomet už Lietuvos lais
vę ir gerovę stovės. Taip 
ir Sheboygan, Wis., L. Vy
čių 51 kuopos nariai Lietu
vos laisvei atgauti savo da
lį dėjo. Jų vardai ir aukos 
sekamas: 

Tautų įieprigolmybės 
klausimo principus išdėstė 
rusų atstovai vokiečių ats
tovams konferencijoj ferest-
Litovske. Rusų atstovai 
ten pranešė, kad kuomet 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
įvyks taika, Vokietija kuo-
veikiausiai privalanti aplei
sti Lietuvą (čia mes kalba
me tik apie vieną Lietuvą). 
Tuomet Lietuvos valdymas 
tmį but paliktas pačių gy
ventojų laikinoje nuožiūro
je. Gyventojai išsirinktu 
laikinam šalies .valdvmui 

to sąlygą, kad tame visuo
tiname balsavime imtų da
ly vumą ne tik vietos gyven
tojai, bet dar vfsi pabėgė
liai ir net išeiviai. Jei taip, 
tai už Lietuvos tolesnį liki
mą, už jos ateitį gal priseitų 
balsuoti ir Amerikos lietu
viams ! 

J les čia pažymime, jogei 
mūsų tautai dabar vra la-
bai svarbus momentas. [Ar 
merikos lietuvių kataliko 
visuomenės Veikėjai šiandie 
tikrai jau turi veikti taip, 
kaip nekuomet. Pasitikėti 

Kun. Pr . Bučvs 
Kun. J . Kazakas 
J. Austrevieius 
Ona Sjimanieiiė 
J. Stauskas 
J^ Rėklaitis 
St. M0ntvvdas 
St. Baikauskas 
Mat. Šiugžda 
Smulkesnių aukų 

Labu 
Apart padėkos ir 

$ 15.00 
5.00 
5.0<> 
2.00 
1.00 
1.00 
LUO 
1.00 
1.00 
1.00 

tpoO.^.0 

pagiri-
mo nėr kas daugiau Shc-

Bostono lietuviai turi 
vieną ypatybę: kad jau kur 
stversis ka, daryti—ant syk 
žymę padarys. Mažų daly
kų, smulkiu aukų jie nemė-
gia.e Taip ir dabar, kaip tik 
prie Kalėdinio fondo savo 
sunkią - ranką pridėjo, tas 
tuojaus $387.00 pašokėjo. 
Reik atsiminti, kad Bosto
nas tuomi tik pradžią pada
rė, nors jo pradžia kitų pa
baigą kur kas pralenks. Su 
Bostono lietuviais juokų 
nėra: jie už Lietuvos respu
bliką tokias armijas išsta-
tys, kad Lietuvos p re sus ir 
neramybė ir baimė apnyks. 
I r bepig jiems tai padaryti, 
kad turi nemaža prakilniu 
draugija, kurios viena už 
kitą į pirmutines už laisvę 
kovotojų eiles veržiasi. Štai 
tos Bostono draugijos ir as
menys, kurie pirmutines 
aukas Kalėdų fondan sudė
jo: 

LDS. 1 kuopa $91.00 
"L, Vyčių 17 kp. . . 52.00 
Federacijos Komit. 25.00 
Apašt. Maldos dr-ja 72.00 
ALRKMS. 13 kp. 70.00 
Pilu. Blaiv. 49 kp. 60.00 
Kun. T. Žilinskas 10.00 
Kun. P . Saurusaitis 5.00 
J . Valentinas 2.00 

Tad Tarnas Seveika taip 
pat pasiėmė Santa Claus ro
lę, nuėjęs į pačtą išpirko 
*'* money orderį'' ant' penkių 
dolerių ir Kaleftinin fondan 
prisiuntė. Reik jums žinoti, 
kad jo sunūs Jurgis tar
nauja Suv. Valstijų laivy
ne ir užima gan augs tą ran
gą.'Tarnas tad daug nešne
ka, o verčiau auką duoda ir 
sako: "Siunčiu penkinę tau
tos išliuosavimui". I r gerai 
daro. 

Prakalbos ir aukos. 

Į'Mnoiii. 

» . 

PAIN-EXPELLEJ* 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartinės gyvenimo apįnkybės privertė mas pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. . . . . , 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuoUis vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdama žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INICARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patar iame 
pirkt buteliuką už $5 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. • 
F. A D . RICHTER & CO. 

74-SO Waahington Street, New York 
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tam tikrus atstovus. Ši- vokiečiais negalima. Mes 
tiems šąli valdant turi but 
pravestas referendumas, ty. 
visuotinas balsavimas šalies 
ateities reikale. Gvvento-
jai visuotinu balsavimu tu
ri nuspręsti: ar jie nori, kad 
Lietuva prisijungtų prie 
Rusijos ar prie Vokietijos; 
ar jie nori Lietuvai autono
mijos, katros nors šalies glo
boje, ar visiškos neprigul-
mybės, ty. neprigulmiu!_>;os 
Lietuvos. 

Tai vadinasi paprastas 
pačių gyventojų apsispren
dimas. Tokio apsiprendi-
mo labai pageidauja ir lie
tuviški socijalistai. 

Tečiau vokiečių atstovai 
konferencijoje Brest-Litov-
ttke nesutiko priimti tų. rusų 
atstovu pasiūlymą apsi
sprendimo reikale. Vokie
čiai atstovai pažymėjo, kad 
jei Rusija atskirionis tau
toms pažadėjo duoti laisvę. 

turime žiūrėti, kad mušu 
tėvynė netektų ne tik jiems, 
bet ir bolševikams. 

(Parašius tą pastabą, gau
ta iš Londono žinia, kad vi
saip gali but su taika. 
Žiur. 1 pusi.). 

BEPIG JIEMS NEBRANGINT! 
DARBININKU GYVASTIES. 

1914 m. lapkrityj Brook-
iyae, N. Y., sudegė " Dia
mond '! saldainių dirbtuvė. 
Gaisre žuvo 12 mergaičių 
darbininkių. Kilus gais
rui nelaimingos mergaitės 
puolėsi prie užpakalinių du- i juk taip neturėtų būti. Te-
rių, kurios buvo skirtos iš- gu but panašiai prasižengęs 
eiti laukan, jei įvyktų nelai- j paprastas beturtis darbinin-
mė. Nelaime įvyko, bet du- kas. Šitam butų prisiėję įr 
ris buvo( užspragiuotos. numirti tarp kalėjimo sic-
Taip ir žuvo 12 jaunų gy- nų. 

po poros metų galų-gale 
teismas ji atrado kaltu ir 
nubaudė kalėjiman nema
žiau pustrečių metų ir ne
daugiau pusšeštų metų. 

Barkin buvo uždarytas 
kalėjiman praeitų metų 
sausy j . Šiandie gauta, ži
nia, kad N"ew Yorko guber
natorius susimylėjo i r Bar-
kiną visai paliuosavo iš* ka
lėjimo. Vadinasi, jis kalė-
ji:rn neišbuvo nei vienerių 
metu. 

Taip tai branginama dar
bininko gyvastis. Teisme 
kuoaiškiausiai buvo priro
dyta, kad del Barkino apsi
leidimo žuvo 12 mergaičių. 
Sulyg to prirodymo jis bu
vo ii* nubaustas. Tečiau 
tokiems nelemta atlikti pri
gulinčią bausmę, nes jie tu
ri užtarėjus. 

Tai ne pirmas toks atsi
tikimas su kapitalistais. O 

Labu $387.00 

Atsiminkime gerai, kad 
čia tik pradžią Bostonas pa
darė. Pradžia graži, bet už
baiga žada dar gražesnė 
būtį. 

Pavyzdingas choras. 
Šv. Grigaliaus choras .iš 

Cicero, 111., nevien sutarti
nai pagiedoti ar padainuoti 
moka. Moka jis sutartinai ir 
už Lietuvos laisvę kišeniais 
pabarškinti. Tą paliudija 
choro auka į Kalėdinį fon
dą. 

Šv. Grigaliaus choras iš 
kasos paaukojo 5.00 
Nariai sumetė 9.00 

Tad ir pasidarė $14.00 

Naujas miestelis ant Kalė
dinio žemlapio. 

Yra Suv. Valstijose mies
telių, apie kuriuos mažai 
kas težino. Bet kaip tik už
eina koks didelis tautos rei
kalas, tokie miestukai vi
suomet primena apie savo 
būrimą, o primena dėlto,! daug, o vietos maža, pažy 

Racine, Wis., lietuviai tu
rėjo prakalbas. Kalbėtojum 
buvo kun. F . Kemėšis. Ge
rų prakalbų ir geras vai
sius. Lietuvos neprigulmy-
bei išgauti aukojo: 

Po 2 dol. — Kun. F . Ke
mėšis, kun. V. Slavynas ir 
Dom. Jeckevičius. 

Po 1 dol. — Juozas Zai
kauskas, M. Balsevičius, V. 
Vasiliauskas, P . Ruigis, P. 
Atkočiūnas, Juoz,. Verikas, 
Ant. Kanauskas, P . Juška, 
Tam. Žizminskas, J . Laz-
dauskas, Juoz. Radavičius. 
St. Urbonas, Juozas Stepo
nas, Petras "Žutautas. 

Smulkesnių aukų sumes
ta $10.90, tad išviso ir pa
sidarė $33.90, kuriuos T. 
Žizminskas prisiųsdamas su 
sunka: u L a i gyvuoja laisva 
ir ncprigulminga Lietu va!" 
Tegu taip pat visi lietuviai 
sušunka ir aukas laisvės at
gavimui duoda. 
Kenosha savo dali pridėjo. 

T. F. 78 skyrius Kenosha, 
Wis., mėnesines duokles be-
siųsdamas, pridėjo čekutį 
už $30.76 — tai Kenoshie-
čių Kalėdinė dovaųa. 

Pirmininkas P . Jusis tą 
auką pristatydamas sako, 
kad aukotojų vardai bus sa
vu laiku paskelbti, taigi jo 
nė nepridavė. Kas tie auko
tojai nebūtų, visvien gerą 
darbą atliko ir jiems pride
rama padėka priguli. 

Pirmutinė Pittsburgho, 
kregždė. 

Iš. Pittsburgho pirmutinė 
atskridusi kregždutė nieko 
sau atrodo. T. F . 94 skvrius 
iš West End Pittsburgh 
mėnesines duokles siųsda
mas, prikergė ir Kalėdinių 
dovanų čekį, už $76.66. Tą 
sumą vakarų dalies Pitt-
sburgiečiaį sudarė perėjus 
kolektoriams per stubas ir 
aukų parinkus. Prisiuntė 
jie mums ir visų geraširdžių 
aukas, kurie jas sudėjo. 
Kadangi tų davusių jų yra 

Eina Nauja Lietuva! 
Griuvėsiai... apdegę namai... 
LTpės srovena kraujais... f 
Puvėsiai... kur žiuri-kapai... 
Šmėklos belaksto keliais... 

.J'.. 
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Senovėj sugriautos pilies . 

Likę griuvėsiai... i r dar 
Ranką naujo priešo pa l ies -^ 
Griaus! Gal išgriovė dabar I 

y 

Aplinkui išalkę varnai 
Skraido klaikiai šaukdami; 
Nuskurę, nuleisti sparnai, 
Krankia kažką jausdami?... 

Atskrido erelis narsus, 
Blaškė ir draskė visus! 
J ų garsas, pripildęs laukus, 

Kilo... štai vakaras tamsus.... 
• - • • # 

ę « 
* 

Išaušo rytužis gražus. 
Teka saulužė skaisti. 
Viltis griuvėsiuose.... nežus! — 
Saulė apsiaučia skaiste! 

t «| 
Atbudo, atgijo" gamta! / 
Stovi griuvėsiuose nauja 
Esybė!... tai kelias tauta!... 
Žengia nauja Lietuva! 

'A -

g 
Iš kelio, iš kelio visi! 
Jai, kurie rengėt kapus! 
Iš kelio, o šmėkla tamsi! 
Eina nauja Lietuva! 

L. Šilelis. 

" \wmm 
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Giliukis. 

— "Naujienoms", "Kelei
viui", Laisvei" giliukis pa-

vascių. 
LTž tai patraukta atsako

mybėn dirbtuves fiianadžc- į ties, jei jie turi stiprius ?už-
tai turi ta sav«» iK»zado.;!in;ur^ Sainucl Balkiu. t i k tarėjus. 

Bepig kapitalistams ne 
branginti darbininkų gyva s-

kad juose kiltos dvasios iie-
tuvių randasi. 

Maine valstijoj yra mies
telis Millinocket, o jame gy
vena Ignacas Butenavičius. 
Kūčių dienoj jis panorėjo 
būti "Santa Claus", tad 
nuėjęs ir išpirko "money 
orderį". Tas "money or
der is" butų išėjęs $10.00 ir 
ant tiek but Kalėdinis fon
das užaugęs, jei ne Julijo
nas Kniciunas. Pastarasis 
prie dešimtinės 2 dolerių 
pridėjo, tad del Millinocket 
aukos Kalėdinis fondas 12 
dolerių, užaugo, o iš to tik 
pasigerėti telieka. 

Smarkus lietuvis. 

Žinoma. Tarnas Seveika 
nieko nežinojo, kad Ignacas 
Butenavičius Kalėdų diedu
ko rolę vaidina, nes Tarnas 
Ydiingstown, ;0., gyvena. 

mesime tik tuos, kurie ne 
mažiau dolerio aukojo. 

Kolektoriai: Petras Vil-
čiauskas ir A. Vainonis su
rinko $26.10. Po $1.00 auko
jo: Kaz. Jocius, Petras Tva
ska, Pranas Bakšis, Pranas 
Čižauskas, Antanas Kačin
skas, Jonas Maldzis, Vin-
cas Kupcikas, Jonas Žvir
blis, Augustas Šeputis, Le
onas Milašius, Vaclovas Bar 
tašius, Alekas Leonavičius, 
Rapolas Grigaliūnas, Marti
nas Navickas. 

Surinkta per Marytę Vaš-
kevičiutę ir Tarną Rusecką 
$19.65. Aukojo po $1.00 šie • 
Magdalena* Lubinukė, Juo
zas Pauliukonis, Agota Žu
kauskienė, Jonas Šeštokas, 
Teofilė Urbanavičiūtė, An
tanas Vasiliauskas, Mkode-
mas Žukauskas $5.00 auko
jo Adomas Juška. 

kliuvo. 
— Koks giliukis? 
— Nagi ar nežinai, "Ko

va ' ' nusistagaravo. 
— Kas gi kitiems išto ? 

—O tas, kad nebus kam 
juos erziuti, bizniškumą 
buržujiškamą užmetant. 

— Nėra,iš ko diiaugtie^, 
socijalistai be kovos nebus 
ir pradės likusieji t a ip sa
vęs pjautis už kitus daly
kus. 

F. V. 

pus dumiat e, kulnis pasi-
pustę. 

— Kas tau taip primela
vo? 

— Neprimelavo niekas, 
jūsų pačių laikraščiai taip 
rašo. Ana centro valdyba 
kumštį Dėdei Šamui rodė, 
o kaip pamatė porą polic-
monų, tai net ir redaktoriai 
išdavikais savo organizaci
jos tapo; juk taip padaryti 
gali vien tik bailiai arba 
niekšai. 

— Tai velyk tebūnie bai
liai, o prieš niekšus tai aš 
kaip esu socijalistas — pro
testuoju. 

F . V. 

Baugiausias sutvėrin^& ; 

— Kaip tu Jonai l ianai 
koksai sutvėrimas pasauly
je yra baugiausiu. ^ 

T - Ogi jųs, socijalistai. 
— Kaip tai mes? 

— O taip. Visuomet ki
tus gąsdinate tuomi, ko pa
tys bijote, o vanagui užklu-

Surinkta per Petrą Ta
mošaitį $6.80. $3.00 aukojo 
Izabelė Balserienė. Po $1.00 
-— Juozas Blauzdis, A. Ma-
tullivte. , 

DAUGELIS VOKIEČIŲ 
IMTINIŲ PASILIKS 

: RUSUOJE. 

vBn> daugiau) 3 

Washiagton, 'sausio 2. — 
Tūkstančiai vokiečių imti
nių negrįš iš Rusijos atgal 
į Vokietiją, kuomet įvyks 
taika. Daugelis tų žmonių, 
paliuosuotų iš nelaisvės 
ėmė vadovauti anarchijoje, 
daugelis jų apsivedė su ru
sėmis. Be to daugelis išrin
kta į vietų valdvietes. Sako 
tbdel, kad tokie žmąnes jau 
nebegrįšią namo. \ 
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Ket\ irtadienis. Sausio 3 d.. (t DRAUGAS", 
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Lietuviai Amerikoje 
a 

LAWRENCE, MASS. 
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Nezaležninku kirkužė lais
vamaniams užstatyta. 
Mūsų nezaležninkai daž

nai mėgsta prikaišioti ka
talikams, kad esą jie sta
tą bažnyčias, o ją neturį, 

s užrašą airiams vysku-
pams. Je i kataliku bažnv-
ios del parankumo i r tvar

kos yra užrašytos vvsku-
pams, tai tame juk nieko 
>tebėtino. Kitaip juk ir bu
ri negali — negi kas saliiini-
ninkui bažnyčias užrašvs, 
ar kitam panašiam . ponui. 

Bot ypatingiausią tas, 
kad patįs nezaležninkai, ku
rie už tą vis daugiausiai 
zurza, emė ir pasielgė kaip 
tik kelis syk bjauriau, nes 
savo "bažnveia" — kirkuže 
užrašė laisvamaniams — be
dieviams. Nebe pamato pats 
jų šlamštas "Atg imimas" 
giriasi, kad po kai-kurio 
laiko iš tos jų "bažnyčios" 
bus svetainė. Tas gali but 
dar greičiau, negu patįs ne
zaležninkai tikisi. Užrūs
tins tik kada jie laisvama
nius, štai kirkužės ir 
nėra! Žinomi mus laisvama-

u darbai. 
Su tuo nezaležninku 

"bažnvčios" užrašymu bu-
vę taip: Sumanius Mickevi
čiui leisti savo "vyskupiš
ką" organą, reikėjo juk ir 
pinigu įrengimui spaustu
vės. Gi pinigų pas jį kažin 
kiek nebuvo, kad spaustuve 
įrengti, Ka da ry t i Prisiėjo 
jieškoti svetimos spaustu
vės, kuri sutiktų spausti tą 
Šlamštą. Sutiko laisvama
niškos "Ate i t i e s " spaustu
vė. Bet nors ir laisvamaniai, 
visai uždyką spausti negi 
sut iks kadir prieš katalikų 
tikėjimą leidžiamą šlamštą. 
Sako pareikalauta buvę nuo 
"vyskupo" gvarantijos- už-

inimo, kad per tam tik-
ą laiką leis savo šlamštą 

"Atgimimą". Užtikrinimui 
pinigų-kaucijos Mickevičius 
šokęs jieškoti pas savo pa
rapijomis, bet nepavykę iš 
jų ant laikraščio pinigų iš
kaulyti, labai jiems galvoj 
kokie ten laikraščiai. Ot 
smuklė, tai kas kita. Taip 
pinigų ir negavo. Pa ts irgi 
jų neturėdamas, nesurado 
ką daugiau daryti, kaip tik 
savo "bažnyčią", kurią, ke
liolikos tūkstančių dolerių 
vertės, nupirko nesusipratę 
La\vrenco lietuviai, užstaty
ti "Ate i t i e s " spaustuvei. J i , 
sako, jaii užstatyta esanti ir 
reikalingi dokumentai pa
daryti. I>elto ir "Ate i t i e s" 
spaustuvė ėmėsi jau "vys
kupišką" organą spaus
dinti, ir redaktorių pampi
no, atiduodama vieną buvu-

1 ' Ateit ies ' ' redaktorių 
iekevičiui. Dabar kol dar 

viskas šiek-tiek sekasi Mic
kui ir gali prisikolektuoti 
iš savo žmonelių parapijo
nų pinigu leisti "Atgimi
mą", tai gerai. Bet žmonės 
negi visuomet duos pinigus 
— laisvamaniai tada ir 
atima kkbažnvčia". Tada ne-
tik Mickus galės džiaugtis, 
kad neturės savo "vvsku-
p iško" organo, bet nebus 
nei "vyskupiškos" jo "baž
nyčios". Nebereikalo jau da 
bar laisvamaniai ir pats 
*' Atgimimo' ' redaktorius— 
laisvamanis džiaugiasi, kad 
turės puikią svetainę Jie 
gal ir gali džiaugtis. Bet 
kaip su tais Mickevičiaus 
sukvailintais žmonėmis 
bus. Kuo jie pasidžiaugs — 
ar tuo, kad visi iš jų pasi
juoks? Ką jie turės dau
giau apart gėdos? 

Sukvailinti žmoneliai, 
nors sykį pagalvokite, kur 
link jųs esate visokių mul
kintojų vedami., 

Zigmas Plikio Draugas. 

DAYTON, OHIO. 

Čionai trankosi nezalež-
ninkas mulkintojas Mika
lauskas. Kalėdų diena iis 
eavo kirkuž&j turėjo kaž
kokias "pamaldas ." Susi
rinko ten apie 15 vyrų ir 
moterų su vaikais, Miką-
lauskas belaikvdamas savo 
"pamaldas" pas "a l tor ių" 
užvirto ir negali pasikelti. 
Kaip tik pakįla, taip ir vėl 
griūna. 

Išpradžių jo "mie l i " pa-
rapijonįs" buvo manę, kad 
tai turbūt taip jau reikia, 
gal kiekvienas nezaležninku 
"kun igas" taip pasielgia, 
gal tai tas iš džiaugsmo da
roma Kalėdų susilaukus, o 
imi taip rodo nezaležninku 
pamaldų knygos. 

Bet kuomet Mikalauskas 
palei savo "a l tor ių" ilgai 
nenorėjo prideramai atsis
toti, keli jo "parapi jonįs" 
:š«'jo per duris vaikų vedi
ni. Likusios kelios bobe
lės, pamanė, kad jų "kuni
gą" gumbas pagavo. To
dėl jos pasitariusios šoko 
gelbėti jį. Pirmiausia jam 
atleido nuo pilvo kokius ten 
virvagalius, kuriais buvo 
apsitaisęs "pamaldas laiky
ti, paskui pabraukė šonus ir 
vos-nevos pastatė jį ant ko
jų, kaipir kokį seną arklį. 

Ant galo pasirodė, kad jis 
toliaus negali laikyti savo 
" pamaldų," nes yra girtas, 
kaip aršiausias koks šau-
čius. Išvakaro ir per nak
tį mulkintojas "baliavojo, , , 

gi paskui nuėjo "pamal
d a s " laikyti. BeMaupiant 
suklupo ir gatava komedija. 

Tokie tai vra tie nesusi-
pratusių žmonelių mulkin
tojai. 

Po tokio " lošimo" Mika
lauskas dabar neturi kur 
nei akhj padėti. Gėda jam 
ir su saviškiais susitikti. 
Žinomas daiktas, taip ilgai 
negalės but. J is po tokių 
komedi jiškų ' \ pamaldų' ' 
turės apleisti vietos nezalež-
ninkiją ir kraustyties kur 
kitur, kad naujoj vietoj 
pradėti mokinimo darbą. . 

Argi ne V^ėda lietuviams, 
katrie klauso tokių Mika
lauskų, katrie atsimeta nuo 
Bažnyčios, i rs ima tarnauti 
apgaudinėtojams! 

I 
v J. A. T. 

CLEVELAND, OHIO. 

Mūsų "kunigui" Strazdui, 
nors ir tautininkų remia

mam, jau visai ima 
nesisekti. 

^Pastaruoju laiku jau ne 
kokį pasisekimą turi mul
kintojas Strazdas. Žmonės 
ima susiprasti ir netik nuo 
Strazdo, bet ir nuo jo rė
mėjų iš "Di rvos" redakci
jos, pradeda nusisukti. Ne
turės nei strazdiniai, nei 
dirviniai pasisekimo, kaipo 
mulkintojai, Clevelande. 

Strazdas jau buvo netik 
parapiją "šv. Kryžiaus" su 
tvėręs, bet ir dvi draugiji; 
vieną vyrų, "šv. Kryžiaus" 
pašelpinę draugiją, ir kitą 

pyje, rašo, kad esąs "Asilas 
Dirvoje." Vyruckiii j- apj r-
dairykite, o pamatysite, kad 
ne vienas, o keli asilai yra 
" Dirvoj e / ! kurie remia ne-
zaležninkus, kovoja prieš 
Katalikų Bažnyčią. Gal 
toliau dar daugiau praregės 
"Di rvos" redaktoriai ir pa
matys, kas jie patys yra/ 
J au dabar pasako, kas yra 
"Dirvoje ," tuo ' tarpu, kaip' 
iš laisvamanių, ir užtenka 
— daugiau nėra ko norėti. 
Gana, kad tiek drąsos turė
jo. 

Gruodžio 30 d. "Ger-
mania Vonvaerts Turnve-
re in" svetainėje buvo su
rengtas Did. L ie t Kuni
gaikščio gvardijos puikus 
maskinis; balius, v ( Iš da
lės pavyko. Katalikai sa
vo draugijų parengimus vi
suomet skaitlingai lanko., 

. f Vincelis-Ignelis. 

DOMAI LABDARINGOS 
SĄJUNGOS KUOPOMS 

IR VISUOMENEI. , 

Kiekvienam aišku, kad 
vietinės kuopos ir katalikiš
kos draugijos turi teisę IT 
priedermę siųsti savo atsto
vus į centro susirinkimus 
svarstyti svarbiausius Labd. 
S-gos reikalus. Bet kad gy
vumas ir energija susirinki
me priguli nuo aiškių kuo-

vėl kokią ten' motėm pašei- p u įr katal. dr-jų susirinku-
pinę draugiją sutvėrė; bet J siu atstovų raportų, atneš-
štai praeitą savaitę netiko- tu iš vietinių kolionijų, tai 
tai neteko mušu tautiški ne! Y[,]#kiekvienam aišku. 
zaležninkai bažnyčios, ku-
riai -gaudavo skiepe vietą 

Ačių praėjusių metų se
nosios valdybos ir visų at-

nuo presbiterijom*. Štai; s t o v u pastangoms, likosi 
vietos klebonui pranešus, I į v e s t a s tam' tikslui labai pa-
kas per "kun igas" tas Stra
zdas, jam ten vietą atsakė 
ir jo ant " K r i s m ų " pareng
tą altoriu*«k* kitus nezalež-
niškus " t i e s u s " išmetė 

Nelaimingi 
nezaležninkai^susirinkę net 
apsiverkė... O svetimtau
čiai žiūrėdami į tą "cirką", 
kad jau juokų turėjo, tai tu 
re j o iš kvailių nezaležnilikų. 
Dabar ima jau patys neza
ležninkai keikti Strazdą ir 
jo parapija krinka, kaip 
žydo bitės... , 

Strazdo "f rentas ," buvęs 
jo zakrastijonas Cambrid-
ge, Mass, Mikalauskas, da
bar organizuoja kitoje ar-
tymoje Clevelando koloni
joje "parapiją ." Ten jam 
ir gi netaip jau puikiai se
kasi. 

Sako, po kitas apylinkės 
kolonijas dar kitas jo bro
lis Mikalauskas ir dar keli 
kiti, kaipo "kun iga i " tran
kosi ir nori tverti para
pijas. Praeitą vasarą, sa
ko, keliolika tinginių, buvo 
" i škep ta" "kuniga i s" ir 
padirbti jiems kunigiški do
kumentai. Dabar jie bas^ 
tosi iš vietos į vietą ir de
moralizuoja lietuvius. To
kių reikėtų apsisaugoti. 

Vietos laikraštis " D i r v a " 
No. 52-me, antrame pusla-

rankios blankos vietiniu 
kuopų raportams. 

Todėl naujoji valdyba 
meldžia viršminėtomis blan-
komis tinkamai pasinaudoti 
ir dar pasokminenaus vykin
ti labdarybės reikalus. 

Tąja proga pirmiausia 
pasinaudojo 3-čia kuopa, 
minėtomis blankomis išda-
vė raportą centrui Štai pa-
vvzdis: 

Trečia kuopa turi 73 na
rius išviso. 3 garbės narius 
senus. Tikimasi jų gauti 
(langiaus. Kiek? Nesam dar 
tikri. Prisirašė: praėjusiam 
susirinkime 1 narvs. Pini-
gų tą dieną įplaukė $7.00. 
Dabar kasoje turim $119.76. 
'Sekantiems metams išrink
ta valdyba iš sekančių as
menų: 

Pirm. Petras Čekanaus
kas, 1527 So. 48th Ct , Cice
ro. 
. Bfttti rast. Jurgis Ogintas, 

1521 So. 50th Ave., Cicero. 
Ižd. Anastazas Valančius, 

1442 So. 49th Ave., Cicero. 
Dr-gija Motinos Dievo 

Sopulingos -aukoja našlai
čiams $100.00. Išmoka po 
$25.00 per 4 metus ir lieka
si vietinės Labd. S-gos kuo
pos ketvirtas garbes arba 
amžinas narys. 

^gg^yi VARPAI m 
ATMINČIAI VAKPAI . 

HcShftnne Bell Foundry QD 
Baltimore, 11 d. U. 8. A. 

v 

uz Garbė 3-čiai kuopai 
pirmą pažinimą svarbos 
naudotis kas mėnuo viršmi
nėtomis blankomis. Centro 
valdyba pasitiki, kad' ir vi
sos kitos kuopos ateityje i 
tinkamai pasinaudos kas 
mėnuo viršnnrodytais ra-
portais.' Kolionijoje Town 
of Lake, rodos, Moterų Są
jungos kuopa aukoja $100. 
Bet tikrai nepamenu nei 
kuopos ' numerį. Sužinojęs 
pagarsinsiu. 

Vis tai malonus apslreiš-
kimai.% Praėjusiam centro 
susirinkime 27 d. gruodžio, 
rodos, Boleslovas Sekleckis 
nurodė — kad randasi netik 
iš lietuvių, bet ir iš svetim
taučių tokių žmonių, katrie 
norėtų paaukot kartais ir 
nemažą sumą pinigais, ra
kandais, drabužiais našlai
čiams ir pavargėliams ir ne-
judomu turtu, bet nežiną 
kur kreiptis. Todėl, broliai 
ir sesers, vardan Dievo ir 
artymo meilės, kas tik suži
notų apie tokius žmones, 
lietuvius ar svetimtaučius, 
meldžiu man pranešt jų 
vardą ir adresą, o tiems ge
radariams bus suteikta 
pilu a informacija. Tam tik
slui meldžiu pasižymėt ma
no adresą, kad pasitaikius 
progai galėtumėt tuojaus į 
mane kreipties. 

L. R. K. Labd. Są-gos 
centro raštininkas, 

Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct , 

Cicero, 111. 

"Draugo" Agentai Chicagojs. 
BRIDGEPORTAS. 

A. J. Augustinas 
922 W. 33 St. 

J. M. Damijonaitis 
901 W. 33 St. 

A. Malinauskas 
3246 S. Halstcd St. 

J. Budrik 
3343 S. Halsted St. 

Kampas 31 ir Halsted St. 
Kampas 35 ir Halsted St. 

18-TOS GATVĖS. 
A. Dargis 

726 W. 18th St. 
P. J, Malley 

633 W. 18th St. 
Mik. Tananevieius 

670 W. 18th St. 
Geo. Žagunas 

* 1916 Canalport Ave. 
Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St. 

*KTJri . 
: WEST SIDE. 

Peter Šliogeris 
2139 W. 23 Place' 

A. Kaulakis / , į 
2222 Leavitt St. \ 

J. Bagdžiunas 
2334 Oakley ,Ave. 

— . t . • 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4H17 Hcrmitage Ave., 
Juoz. Martinkus 

4549 Hermitage Ave. 
47th ir Hftlsted St. 

į 
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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 snisti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon-
cilijaus, 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-
taįsė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd.. X .į 35 

No. 1133. A. B. 0. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar . . . . .25 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
rni Jonaitis, dalis 11 1 35 

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graiciunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, 2d 

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, 111. 1915, pusi. 28....10 

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. 2f 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd 35 

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
IBI kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
S 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: 
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites. 

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, DL 1915...45 
No. 82. Kuckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 75 

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisokusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolio; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Vcytė Jonas Kmitoas, 520 pusi 1 $1.00 

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

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis I 10 
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

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

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

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai..... .15 
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. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in-
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu-
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12 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 l n 
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DRAUGAS PUB. CO. 
JJ1800 W . 46th S t , Chicago ULĮjJ 

Veikiai bus atspauzdintas gražus sieninis < Tai bus dienraščio "Draugo" skaitytojams dovana 

1918 metams 
Kalendoriuje be kitko bus pažymėtos šventes: katalikiš
kos, tautiškos ir amerikoniškos. 

Kalendorius dovanoms bus duodamas ir naujiems "Draugo" skaityt. 

v / 
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PASISEKIMO GYVENIME 
i J- SįlKGOS! 

Žmonės apdovanoti gabu
mais *savo profesijoje, bet 
neturintieji praktiško pa
tyrimo, be to dar pesimis
tiško pobūdžio, dažnai nu
siskundžia, buk šitas pašau -
lis esąs blogas, nedėkingas 
ir saumylis, kadangi jie 
niekur neturėję prideramo 
pasisekimo. 

Nepamirškime to, kad 
patsai gabumas (talentas) 
yra tik labai maža pasise
kimo dalelė. Menka dale
lė yra i r punktuališkumas 
ir darbštumas. Bo protin
gai panaudojamų praktiš
kų pastangų, gabumų i i 
punktuališkumas mažai dar 
įegelbės žmogui, norinčiam 
atsiekti pasisekimą, i r lai
mę šiame pasaulyje. — Vi-
sųpirma privalome taikin-
ties prie laiko, kokiame gy
vename ir tinkamai prie 
pažangumo dvasios privalo
me pasirodyti su kokia nors 
užimančia mintimi, jei no
rime į save atkreipti visuo
menes domą,. 

Šių dienų žmonija netu
ri tikslo palikti besivystan
čios pažangos užpakalyj. 
Taip-pat jinai nemano klau
syti kaikurių idealistų išve
džiojimų, nors tie išvedžio
jimai butų kuopuikiausi. 

Visųpirmu šiandie pasau
lis neapkenčia pesimistinių 
išvedžiojimu. Tokių išve
džiojimų nenori nei klausy
ti. Antai gydytojas, kurs 
nuolat butų susiraukęs, 
arba su kaikurių nepasiti
kėjimu atsineštų į žmones, 
nekuomet neturės pasiseki
mo savo praktikoje, nors 
jis butų gabiausias Eskula
po mokinys. 

Šiandie visomis pusėmis 
yra pageidaujamas optimiz
mas. Kiekvienas žmogus 
turi nuosavų pesimizmo iš
teklių ir todėl baisiai nemy
li, kad jam jo draugai ar 
kaimynai pasakotų pesimi
stiškus daiktus. 

Žmogus reikalauja ir pa
geidauja nuo savo pažįsta-
mii linksmos minties ir sau
lės šviesos. Šiandie žmo
nės labiaus myli l ankyles 
kadir į linksmus lošimus. 
Dailė mažų turi reikšmę. 
Mes patįs mylime tokius 
vaidinimus, kad ir po už
dangos užleidimo dar galė
tumėm sočiai pasijuokti. 

Štai. sakysime kadir -a-
pysakų skaitymas, kurs 
šiandie žvmiai žmonėse 
atsimainė. Šiandie knyga 
tegu bus kadir garsiausio 
rašėjo parašyta, bet jei a-
pysakos pabaiga nelaimin
gai pasibaigia, nekuomet 
neturės pasisekimo. 

Tegu bus kas nors didžiau
sias genijus —• kaip tik jis 
ims vadinti žmones neman
dagiais, nedėkingais ir sa
vimeiliais — tuomet tasai 
žmogus neturės pasisekimo. 
Žmogaus pasisekimas pri
guli nuo to, kaip daug jis 
įstengia užinteresuoti vi
suomenę, nežiūrint to, kat-
ron pusėn jis pakreipė tas 
savo pastangas. 

Kas tiktai pasaulį vadina 
savimeiliu, negailestingu ir 
neteisingu, tasai pa ts . pa
teks į tokias pat sąlygas. 
Vienas garsus Tyraa, kurio 

gabumo visuomet 3 
reikiant neapkainavo, taip 
pasakė: 

" A i nekuomet nei 'vie
nam žmogui netikiu, kadan 
gi visas laikas susidūriau 
su nepasisekimais/ ' 

Tasai žmogus nesuprato, 

• L . Tatai - tik jomis 
mes turime ir rimties. Su-
lyg valdiškų skaitlinių pasi
rodo, kad iš 48 valstijų 46-
šios turi .mažiausia vieną 
milijonierių. Be to rnili-* 
j orderius turi Alas^a, Pni-
lipinų salos, Hawai salos ir 
Columbia distriktas. Mili-kad jo pačios mintys nelei

do jam pasiekti pas i se ldmo4J o n f e r i u . n e f u r i v a l s t i J i : A~ 
labama ir Mississippi. 

» 

Trylika valstijų turi mi
lijonierius, turinčius po 2 
milijonu dolerių metinio 
pelno. 

VtoSL SAVINOS STAMPS 
1SSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Nežiūrint į tai, kiek kartų 
mums tenka susidurti s a 
nepasisekimu, kiek kartų 
esame apgauti i r suklaidin
ti blog-ų žmonių, tečiau nie
kuomet neprivalome pasi
mesti su optimizmu ir vi-
suomet turime tar t i į save: 

4 'Esu ištikimas, doras ir 
dėkingas, tatai turi but ir 
kiti tokie pat žmones, koks 
aš esu. Juk tai negalimas 
daiktas, kad aš 'bučiau vie-
nų-vienas doras ir geras 
žmogus pasaulyje." 

Kas per negirdėtas egoiz
mas butų iš pusės žmogaus, 
kurs imtų tvirtinti, buk tik 
jis vienas esąs. doras. Kiek
vienas tikrai inteligentiš
kas žmogus turi pripažinti, 
jogei mintis, kaipo musij 
vaidentuvė, vra mums tikra 
gyvybės jėga — taip galin
ga, kaip elektra — nors pa
sekmėse lėtesnė: 

Todėl kokios rūšies yra 
mūsų nuolatinės mintys, pa
gal anų pasigaminame atei
tį ant žemes. 

Nuolatinis nepasitikėji
mas ir nuolatinis abejoji
mas atvelka vargų taip, 
kaip lietus drėgnuma. 

Gi nuolatinis pasitikėji
mas ir viltis duos l a imia — Stockholmas, gr. 31. 
gam pasisekimui sąlygas Švedijos karalius, kalbėda-
taip, kaip saulė duoda š v i c - . n ^ s į suomių publicistu bu

ri, išreiškė džiaugsmų, kad 

TAUPYK IR SKOLINK DĖ-
DEI ŠAMUI TAUPINĮ. 

Jis dabar jo reikalauja. Jums 
bus reikalingas po karei. 

Dešimts amerikonų turi 
po penkis milijonus dol. me
tinio pelno. Tečiau kas jie 
per vieni, negalima sužino
ti. Šalies įstatymais už
drausta skelbti jų pavardes. 
Tečiau pirklybinis pasaulis 
spėja, kad tais -milijonie
riais vra: John D. Eocke-
fcller, Andrevv^ Carnegie, 
Henrv Clav Frick, Henrv 
Ford, J . P . Morgan, Geor
ge Baker, James StiUman, 
Julius Rosenwald, Russell 
Sage ir H. E. Harriman. ; 

Anglija pagal tokn>> apro-
kavimo (skaitant 40,000 
pelnų) turi tik 5,154 milijo
nierius. 

— i i i i • 

— Amsterdam, gr. 29. — 
t a u t a žinia, kad vokiečiai 
visuose frontuose praplati
na savo apkasus. v 

— New York, gr. 31. — 
Per metus čionai pavogta 
2,269 automobiliai. 

Pirk Karės Taupymo Mar
kes. Suvienytų Valstijų Va1, 
stvbinė' Paranka neša 4-ta su-
dėtinį nuošimtį kas bertainis. 
Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiai centais. 
Perkant Suvienytų Valstijų 
Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jū
sų krasos užveizda, bankie-
rius, laikraštininkas ir kiti 

v agentai. Klauskite jų. 

KRAUTUVE CHICAGOJt 

| tJžlftikome laikro
džius ir laikrodėliu* 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonu* 
BU lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir ne
mokantis visokius šo
k i m armonikas rusiSkaa Ir prūsines, importuotas ir taip jatr 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaliSkus instrumentu.* 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis

ko žemesnės, negu kitur. Oyveaantjs už Cnicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P . KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

M 
m s> 
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dTEIiEPHONE DBOVBK 7SO0 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą 

HPMMH It^^^^B^ms^įBsmrr-'^r^rn^: 

Tas yra jūsų pareiga! Tas 
išgelbės gyvastį! Tas padės 
laimėti šitą karę! 

NAUJŲ METŲ PATARI 
MAI. 

* - * 

CENTRO VALDYBA: 

sa. 
Pasitikėk savimi. Pasi

tikėk žmonija — pasitikėk 
savo užsiėmimo pasisekimu. 
Nebijok nieko. Buk drą
sus. Mylėk savo darbą. 
Dirbk, turėk viltį ir tikėk. 
Nieko neatidėliok į rytdie
ną. Mokinkis but praktiš
ku ir protingu. 

Tokiuo keliu eidamas, 
nekuomet negalėsi susitikti | 
su nepasisekimu. B 

Suomija gavo neprigulmy-
bę. 

Pirm., Kun. J . Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. 

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

Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chieago, UI. 

Iždininkas, Kun. V, Ma
tulaitis, Seered Ifeart Ree-
torv, P . O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa. 

Tždo globėjai: A. Bajo-
riutč, 723 Saratoga S i , Bnl-
timore, Md., M. Tuinasonis, 
320 First Ave., Homested, 
Pa. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiuifiiiiiiiiiimiiiiiniiuiiHt 

AMERIKOS MILIJONIE 
RIAI. 

Mokesčių nuo pelno fede-
ralis biuras praneša, kad šį
met Suv. ̂ Valstijose mes tu
rime 22,696 žmones milijo
nierius, kad tuo tarpu 1916 
metais jų buvo tik 14,771. 
Tečiau tos skaitlinės nerei
škia to, kad 1917 metais mi
lijonierių skaitlius turėjo 
priaugti 7 tūkstančius dau
giau. Galėjo jų skaitlius 
visai nepadidėti, tiktai mo
kesčių nuo pelno į iuras pa
gerino savo 'i mašinerij ą'' 
parankesniam turtų apkai-
navimui, taip kad kasmetai 
vis mažiau ir mažiau pini
guočių galėtų išsisukti nuo 
mokėjimo mokesčių nuo 
pelno. 

Paskui, nereikia manyti, 
kad kiekvienas, kurs moka 
lygius milijonieriams moke
sčius nuo pelno, yra ištikrų-
jų milijonierius. Vyriau
sybė prie milijonierių kla
sės priskaito kiekvieną, ku
rio metinis pelnas siekia 40 
tūkstančių dol., arba dau
giau. Gi žmonių su tokįu 
pelnu, kaip matome, yra 
daugelis. 

Bet valdiškos skaitlinės 
yni vienatinės, kokias mes 

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. • » 

• * 
• * 
• » 

TIE, kurie garsinasi mūsų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį del mūsų skaitytojų. • * 

UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus. 
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums 

/ Pilvo skaudėjimai yra pri-
klausi. Jie suteršia* daug lai
ko tiems, kurie turėtų būti 
sveikais. Pradėk nuo pat gi
lumos jūsų nepasisekimo ir 
laikyk jūsų pilvą per visą me
tą liuosu su pagelba Amerikos 
Trinerio Karčiojo Vyno. Jus 
nebijosite nenoro valgio, nu
silpnėjimo, nevirinimo, gal
vos skaudulio, nervų sukimo, 
abelno silpnumo ir tt. atmesk 
visas pigias gyduoles, verto K 
Trinerio Kartųjį Vyną. Kaina 
$1.00. Baistinyeiose. Atmink 
taipgi, kad jūsų šeimynos gy
duolių šėpa visada turėtų 
Trinerio Linimentą reumatiz
mui, sustiprinimui, narių ne 
valdymui, išsisukimui, nikste-
lėjimui, suputimams ir tt. 
(Kaina 35 ir 65c. yaistinyčio-
se, per pačta 45 ir 7%e). Taip
gi Trinerio gyduolę nuo ko
sulio nuo nusišaldvmo, bron-
cliitis, užkimimo ir tt. (Kai
na 25 ir 50c. vaistinyčiose,, 
per pačta 3%, ir 60c.). Josepli 
Triner Co., 1333—1343 So. 

į I Ashland Ave., Chieago, 111. 
(Apg). 

I I 
K 

ii TIKYBA ir DORA" 
l iAIKRAšTIS LEIDŽIAMAS KUNIGI MARIJONU CHICAGOJE 

EINA DU K ART C J MJfcNESJ. 1 

2 Kaso apie tikėjimo dalyku*, pnduoda zliAų iš kataU 
Jį kų visuomenės gyveBimo, duoda atsakymus į visokiu* 

ušklausimua iš tikėjimo ir d»*** srities. 
KAINA METAMS: $1.00; ?>eao numerio — 5c 
Agentams až Wtinę prenumer-tc duodame 30c, až 
pavienius tiumeriua po 2e 
Adresas: 

"TIKYBA IR DORA" 
1631 W . Nor th Ave. Chieago, H 

• i 

8 

w 

Kas nori gauti vieną numer], M«j atmesti J o. kraiKm 
ženklelį. 
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Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinusi mūsų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remvi. 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2527 So. Broadway 

ST. LOUIS, MO. 
S j ? Telefonas— Bell Sidney 401 
- ; Klnloch Victor 598 

Gyvenimo vieta: 
S237 PIL..1SKI STREET 

Tel. Kini och Victor 980—I* 
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 

X i t Nedėliomis 10 iSiyto iki 12 piet. 

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS 
rfoi trokšti įgyti tikr^ IrieA^, iiisiM kvk iaikraštj 

•'ŠVIESA-: 
i-nrj skaitydamas pats apsiavei ir kitam galėsi prie 

Šviesos parodyti kelia 
4*ŠVIESA,, rašo labai daug pan;okiiiančio apie žmo 

gaus pažangumą. 
f iŠvTESA , , daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybe 

reikalais. 
"6vTESA" kainuoja metams tik 50 centre 

Visokiais reikalais kreipkitės adresu; 

I 

*4SVIESAM . 

s 46 Congress Ave. t Waterbury, C< 
tHlllSlllllllllllllIII11Hlll3lllilt91tJtSflfllHHfllllISU>ltlt<ai3?tlI!lliUEfIElllfllfll3IISfIfll»£ 
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"MOKSLEIVIS" \ 

~ i.* 
: aBa»asas8EKaBaB»aaKa«WB»ii: 

Ž v a i g ž d e 
£ § Savaitinis Laikraštis 
= § išeina kas pėtnyčia 

Antrikvs Lietuvių R.-K. Moksleivių 8uri*. 
ORGANĄ8 

Vienatims mėnesinis lietuviu moksleivių Laikraštis. 
Jame telpa gabiausiu, moksleivių raštai 

Kaina metam* $1.00; pusei met 50 c, 
Užsisakyk taujaaa: 

Pr. JnškaitiA, 20 Webster SU, MontdUo, Ma*s. 
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Tik. Išėjo Iš Spaudos 

"AUŠRELE" 
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje Operete 

Paraše PRANAS 

K a i n a l O c e n t ų 

... įį GAUNAMA ' 

"Draugo" Knygyn 

\ 

1800 W. 46th Sf. Chieago, III. 
* ^ • - m m* *•»• • •«• t*«fr > *#-o* ^4^«-»-t»-* #»r*-»-l 

Kaina metams: 
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur . . . , 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko-

$ respondencijoms: 

ii ŽVAIGŽDE'' 
3654 Richmond Str,F 

Ptiiiadelphia, Pa. 

Tinkaraiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
balomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių jg darbo lau-
I ko, apie unijas, apie darbininkij judGjimą-

"DARBININKAS" paduoda daug straipsniu, naudijigu 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačiu, darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žiniom ir žing^idžiausius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražiu eiiiiw 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. ,. 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r i u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS^ nuolatai iSleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. r 

Skaitykite ir platykite "Darbininke" ir jrt leidinius. 
Prenumeratos Icaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vw*ą kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatiuius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiuK 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broafaty, So. Boston, Mass. 
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Ketvirtadienis, Sausio 3 d., " D R A T T G A Š * 

KAIP REGISTKANTAI 
PADALINAMI Į KLA

SES. 

J a u kelis kartus "Drau
g e " buvo minėta, kad v m 
užsiregistravusieji perinai 
birželio 5 d. 21—31 metu 
dabar šaukiami išpildyti 
vadinamus ; * ąuestionaires' ' 
(Klausimu knygeles). Tas 
išpildytas knygeles k u o 
veikiaus turi jie pris
tatyti Į savo ( 4 lo-
cal b'oard'us." Ant faiv-
geliu pirmojo puslapio yra 
pasakyta, kaifr• registrantai 
padalijami į klases. Sulys 
tų klasių jie paeiliui bus* 
imami kareiviauti. Pir-
miau bus šaukiami pirmos 
klases. Jei šitų neužteks, 
bus imami antrosios klasės 
ir t t , net ligi penktosios. 
Penktosios klases regist-
rantai v ra liuosi nuo ka-
reiviavimo. 

Tasai į klases padali
nimas, žinoma, ne visiems 
angliškai suprantamas. To 
del jį čionai lietuviškai pa
dedame : 

Klasė I. 

a) Nevedęs vyras, net u 
rintis užlaikyti giminių. 

b) Vedęs vyras, su ar br 
vaikų, ar tėvas našlaičių 
vaikų, kuris neužlaiko šei
mynos. 

c) Vedęs vyras, užlaiko
mas jo moteries. 

d) Vedęs vyras, su ar be 
vaikų, ar tėvas našia ieių 
vaiku, neužsiimantis nau
dingu darbu, kurio šeimyna 
u y vena iš ne nuo jo darbe 
prigulinčių įplaukų. 
e) Nepatyręs ūkio darbi

ninkas. 
f) Nepatyręs fabrikų dar 

bininkas. 
Registrantas, kurio ar už 

kurį nebus padaryta klasi
fikacija. 

Kegistrantas, kuris neat
sakys i klausimus. . 

Visi registrantai, kurie 
neįeina į kitas klases. 

Klasė I I . 

a) Vedęs vyras, turįs vai
kų a r tėvas našlaičių Vaiko 
kurie ne vien iš jo darbe 
gyvena, bet dar turi pasą 
linių įplaukų, išimant jo pa 
eios uždarbį, taip kad ir pa
ėmus jį, šeimyna galėtų gy
venti iš tų įplaukų. 

b) Vedęs vyras, neturįs 
vaikiL bet kurio moteris nv 
ka koK^amatą ar gali gaut 
tokį darbą, iš kurio ji gali 
pragyventi ir n e k e l i skur
do ir vargo. 

c) Reikalingas ūkiai pa 
tyręs darbininkas. 

d) Pri tyręs fabrikų dar 
bininkas, reikalingas pra-
monijai. 

Klasė I I I . 

a) Vyras, turintis už lai 
kyti savo artimų giminių 
vaikus. 

b) Vyras, turintis užiai 
kyti senus ar paliegusius tė
vus. 

c) Vytas, užlaikantis ma
žus brolius ar seseris. 

d) Pavieto ar miesto vir 
šininkas. 

e) Geras išlavintas ug-
magesis ar policistas, ištar 
navęs nemažiau trijų metų. 

f) Reikalingas muitinės 
klerkas. 

g) Reikalingas Suv. Vai-
i.jų krasos darbininkas. 

h) Reikalingaa aiiiatniu 

kas ar darbininkas, S. Vals
tijų arsenale. 

i) Reikalingas Suv. Val
stijų darbininkas. 

j ) Reikalingas pagelbi-
ninkas, bendrininkas ar 
samdomas vedėjas agrikul
tūros įstaigos., 

k) Būtinai reikalingas ge
rai išlavintas mechanikas 
reikalingos agrikultūros įs
taigai. 

1) Reikalingas pagelbi-
ninkas ar bendrininkas ve
dėjas rekalingos pramoni
nės įstaigos. 

Klasė IV. 

a) Vyras, kurio pati ir 
vaikai gyvena iš jo uždar
bio. 

b) Jurininkas, dirbantis 
.aut Suv. Valstijų pilioeio ar 
tirklio laivo. . 

c) Reikalingas vedėjas 
^kalingos agrikulturės įs-

.aigos. 
d) Reikalingas vedėjas 

eikalingos pramoninės įs
taigos. 

Klasė V. . : . . . . 

HIBERNIAN 
U Ž D Ė T A S 1867 

Seniausias Taupinimo 
Bankas Chicagoje. 

Pagal mūsų seno papročio visi 
taupymui sudėti pinigai, padėti 
12 sanyio arba pirma kokioje 
nors dienoje, skaitysis kaipo lu
tų padėti sausio 1 d. ir už jr.os 
nuošimti mokėsime nuo tos die
nos. * N 

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

Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas. 
BANKOS VALANDOS 

Tanpymo skyrius — 10 ryte iki 3 vai. po pietų. Subatoms — 9 ryto 
iki 12 vai. po piet ir O iki 8 vai. vakare. 

šios bankos turtas yra nuosavybe šerininkų Continental ir 
Commercial IVational Bank Chicagoje. 

• • 

• • 

E£ — »3gį 

a) Viršininkai, renkamie
ji, pildomieji ar teisiškieji, 
Suv. Valstijų ar valstijos, 
teritorijos ar District of Co-
lumbia. > 

b) Tikras ir įšventintas 
kokios nors tikybos kuni
gas. 

c) Studentas, kuris geg. 
13, 1917 m. mokinosi ant 
kunigo pripažintoj mokyk
loj- i 

Žmogus, esantis S. Vaiš
ijų karinėj ar laivyno tar

nyboj. 
e) Svetimšalis priešas. 
f) Svetimšalis (ne prie

das), kuris reikalauja pa-
liuosavimo. 

g) Žmogus visiškai liziš-
'vai ar protiškai netinkantis 
kariškai tarnybai. 

h) Žmogus moraliai ne-
inkahtis buii Suv. Valstijų 
kareiviu. 

i) Pripažintas styrinin-
kas dirbantis pite savo m-
riemimo. 

Nariai gerai pripažintų 
:eligijimų sektų ar organi
zacijų, suorganizuotų ir gy-
ravusių geg. 18 d. 1917 m., 
tada išpažinimas ar piiner-
pai draudė jų nariams da
lyvauti visokioje karėje ir 
kurių tikybiniai įsitikini
mai yra prieš karę ar daly
vavimą joje. 

• • 

TEMYKiTE 
Čia Bus Kas Nepaprasto 

RYTOJ 

Geras laikas* pa s; dėtį pinigus į Banką 
Cent ra l M a n u f a c t u r i n g Dis t r ic t B a n k a s Yra t a i v ienas Iš didžiau

sių ir s t ip r iaus ių b a n k ų a n t Bridgeporto. Ir Saugiaus ias , nes t a i VAL5-
TYBBS B \NKA5- į m o n e s kur ie rūp inas i savo pini&ų s a u g u m ų , visados 
p ^ y t ' e d a Juos š i ame banke . 

Kapitalas ir pervirš $300,000.00 
Banko turtas viršina $3,000,000.00 
Už Depozitus moka 3% metams 

Centrą acluring District Bank 
(A State Bank) 

1112 W e s t 35 th S t ree t , Chicago, III., Netoli So. Morgan Gatves 
Del patarnavimo mūsų depezitoriams yra Intaisita SPECIALIS Lietuviu Skyrius (De'artmentas) 

•Bankas atdaras ^UBATOMIS VAKARAIS iki 9 vai. Paprastcitiis dienomis iki 4 po pietų 

KĄ IŠRASTI 

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie grali bviti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del "naudos LIETU
VIŲ IŠRADSJV- IŠ knygutos 
daeižinosite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kuria 
išsiųsime DYKAI. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFPICES Ino. 

256 RroauAvay, New York, 
N. Y. 

KSSE W,JM 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S JI 

!^itmil1lltII!l!E8IIIIIIHI!!rfllllllllIlllllIIII{IIl{IUI!l!l!l!l!IIIIIlUiSt1in2llli!IIIIlUIIIIIII|| 

| Panedalio Vakaro Patarna- j 
į vimas Del Taupinančių. Į 

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- į 
| rih,ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose i 
L bankinėse valandose | 
| Del parankumo oKių depozitorių Taupumo Sky- 1 
= rius šios bankos yra atdaras 
'į Panedėlio Vakarais iki 8 valandai. 
1 DEPOZITORSAIS YRA APSAUGOTI MŪSŲ KA 
| PITALŲ IE PERVIRSIU, KURIS YRA $5,100,000.00. 

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- * 
=j širdžiai priėmami. 

1 CV - - - * 
01 of 

NORTH CHICAGO, *LL. 
r 

(Perspėjimas). 
Gerb. -*'Draugo'' skaity

tojams ir visuomenei turiu 
.pranešti, kad apsisaugotu
mėte Antano Gapšio. J is 
paeina iš Kauno gubernijos. 
Šiaulių pav., Bai«c£aios pa
rapijos, Skeimų sodžiaus. 

Pirm kokių poros mėne
sių tasai vyras iš kažkur 
atsitrankė ir, įsiprašęs į ma
no ritmus, apsigyveno. Nie
ko bloga nemanydamas pri
ėmiau jį kaipo pažįstama iš 
Lietuvos. 

Pagyvenęs kai-kurį laika 
ir prisiskolinęs krautuvnin-
kams ir man, taip gi pasi
ėmęs drabužių ir pinigų, su 
visakuom apie 70 dol. ver
tės, kažkur išdūmė gruodžio 
24 dieną. 

Martynas Zaramskis, 
1122 So. Vietoria st., 

y o, Cliieago, Iii. 

Bell System 

ADA NARIAI Rezervistų Oiicierių. Mokinių 
Kampėj, Fort Shcridau'e pradėjo aplaikytr 

savo paliudyjiiiiii.s. jų pirma mintis buvo pranešti 
apie tai savo giminėms, ^pažįstamiems, numylėti
nėms ir pačioms. Del to padarymo, žinoma A'isi 
bėgo prie telefono—tai buvo nekurioj vietoj Lake 
County. 

SUSTOK }ILM TA ir pamislyk, kaip tas viskas 
buvo sukrauta! Chicago, Detroit, Mihvaukeo, 
Louisville, Davenport ir daug kitų vietų. I r ne
tik, kad kiekviena vieta turėjo but šaukta, bet ii 
kiekvienas ŠMikiantis norėjo idant BtHP pirmas 
pranešime ii^užbai^iine savo kalbėjimo. 

SKUHINIMAS TAx\TKIAI ATSITINKA ir m 
maliam laike su telefonu ir žinoma vra maždaug 
neparankumų. 

SU KARĖS VEIKIMU ir užkrovimu šauki nu Į 
per telefone, nekurie turi ir palaukti šiek tiek, 
bet galų gale visi patarnaujami. 

DAUGIAUSIAI UŽGANĖDINTA yra Telefono 
kompanija, jog kiekvienas buvo. prielankus atjaus-
damas mūsų padėjime patarnavime jiems. 

CHICAGO TELEPHONE CO 

Dabac yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
j l j a koncer t lną . i r a u e š t a i r e k o m e n 
d u o j a m a k a i p o g o r i a u s i a k o n c e r t i n a 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Musio Co. 
1540 W. 47th St., Chicago, III. 
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I "VYTIS,, \ 
LIETUVOS V *'to\/ OUGANIZACIJOS ORGANA3 

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
' LAIKRAŠTIS AMERIKOJE. 

ILaiuu:ja metams f 1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis. 

Adrssas: 

" V Y T I S " 
1800 W. 46 Si , -

linHIlfUilIiMlllfirilllllllMliUIHMiiilEHIi 

Plymouth National 
BANK 

Plymouth, Pa. 
Kapitalas sn pervirsiu 

$200,000.00 
eitoji Banką prižiuriraa 

Suvienytų Valstijų; valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė 
tų pinigų. Galima su,s Įknibę, 
lietuviškai. 

O. N. Postlethtvaite. 
iždininkas; 

Mandagus patarnavimas. 
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiuiiiiiiiiiiiii 

LA SALLF id WASHINGTON STS. 

(žikersaa ruo City E ia ) . 
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>: 
! Susivienijimas Lieiuviy R. K, Amerikoje 

• — yra tai — 
Gyviems* Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan-

, , tiems Ramybė! 

h 

Chicago, UI. 
Jei pritari jaunimo idėjom*, jo darbams, — skaityk, pla- * 

tink ir remk tu idėjų ūreislcėją. — organą "VYTĮ".. Jo uždo- i 
r vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą,, užinteresuoti a 

i didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą'link tėvynės Lietu- 1 

vos reikalų. i i 41st & Wallace St., Gblcagi, l!t.| 
mHfiiTntr^mmimfmfmrotm^nHntmHHiiHHiiiiiiiimiff 
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NAUJAS IŠRADIMAS 
% 

Kaip Smuiką išsimoky
ti į trumpą laika per 
Pus Balso rjstcma. 
Privatiškai ir klesoj 
lekcija ant smuiko* 
mandolinos gintaro ir 
harmonijos, orkestro. 
Praktikos prasidėjo, 

prisirašykite. 
Naujagadiniška Konservatorija 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius, 

3343 So. Union Ave., Cliieago, UI. 
lllilIlIHIlIilliSIIIIIIIIIIIIIIIIUIilIIIMIIUIIIII 
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Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujo, 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šia organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo pr i gu
lintiems. 
štar~ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama gerus ras

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą-
4!GARSĄ" dykai. , 

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose. 

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsni, ant kiek narys yra prisi
rašęs. > 

Apsaugty'a gyvybę — miras nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arlm artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs. 

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo jia-
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą. 

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tar|) svetim
taučių. 

Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugą* ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės i 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu: 

I Tiis Great Wastem Smel-1 
Į ting and Refining Co. i 

i 

v; _. Paul Mulevičius 
Susiv. Liet Rymo Kat. Am. Raštininkas, 

456 Grand St. Brooklyn, N. Y 
r» JC**Ė* a>-Jk A> v , - « . « » • « . « . * » " W 
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C H I C A G O J E i 
Ketvirtadienis, sausio 3 d., Sv. Genovaitės. 
Penktadienis, sausio 4 d., sv. Euginija. 

" * * * — — » . - * - > • » • » - B 

16 ŠV. MYKOLO ARK. 
PARAPIJOS. 

IŠ ŠV. KAZIMIERO • VIE 
NUOLYNO APIELINKĖS. 

(North Side). 

Darbą pradėjus įeikia ir 
baigti. Pirmiau jau buvo 
minėta kk Drauge", kad šios 
kolonijos pašelpinės draugi
jos rengia koncertą našlai
čių prieglaudos naudai sau
sio iTt d., 191£., ra., Shoeho-
feno svet. Taigi tu visą drau
gijų delegatai, ku:ie suda
rė * tam tikslui komitetą, 
gruodžio 28 d., 1917 m., tu
rėjo susirinkimą. Nors tą 
dieną buvo gana šaltas ir 
nemalonus oras, bet, nepai
sant to, susirinko visi de
legatai, kad bendrai pasi
kalbėti ir nustatyti abelna 
tvarka minėtam vakarui. 

Pirmiausiai delegatai 
kiekvienos draugijos prane
šė apie labai malonų apsi
reiškimą, būtent, visos drau 
gijos, išskiriant vieną "Lie
tuvių Giesmininkų Drama
tišką draugiją po globa šv. 
Cecilijos", nutarė savuose 
susirinkimuose, kad kiek
vienas narys turi dalyvauti 
koncerte, o jei ne> tai bus 
baudžiami, kaipo nepildan
tieji nutarimų. 

Tai iš to matoma, kadj&oj 
kolonijos lietuviai visi be 
išimties turės progą lengvu 
būdu prisidėti prie to pra- j n<j 
kilnaus darbo, būtent, glo-1 Kiek 

Nors šioj apylinkėje mažas 
burelis lietuvių tėra apsigy
venęs, bet jie neatsilieka nuo 
kitų didžiulių kolonijų su pra
kilniais savo darbais. Maty
dami kaip ivairuose vietose 
lietuviai gausias aukas deda 
del išgavimo laisvės Lietuvai, 
aukodami į Kalėdinį Laisvės 
Fondą. Štai ir čia atsirado ge
raširdžių. Suėjus koletas pra
kilnių asmenų, tarpo šven
čių, štai ką sumanė: negalėda
mi sukviesti visus į būrį, (nes 
ėia nėra kur susirinkti) nuta
rė pereiti per namus ir pa
rinkti aukų į Kalėdini Lais
vės Fondą. Tam prakilniam 
darbui apsiėmė pereiti per vi
su lietuviu namus šfe asme-
nys: pp. Juozas Kabelis ir 
J. Bartusevičius. Nors Naujų 
Metų dienoje oras buvo labai 
bjaurus, bet jie neatkreipė 
domos, ir ėjo namas iš namo 
rinkdami del tėvvnės aukuro 
aukas. Kiek aukų surinko, ne
teko sužinoti, bet matosi, kad 
labai gerai jiems sekėsi ir 
šios apielinkės lietuviai, labai 
prijausdami tam naudingam 
sumanymui, gausiai aukojo. 
T'atgi, broliai, ddrban visi. Ar 
didelė ar maža lietuvių koloni
ja butų, reikia visiems gelbėti 
savo brolius ir brangia tėvv-

>(FOONJOlOKACtt 
Po Vaisiui neužmiršk, kad geriau-

painegjink viena. Visose Aptiekose, 
•ias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikia 

BRIGHTON P ARK. 

Ke i vii ta'diems, Sausio 3 tL 

bojimo ir šelpimo našlių ir 
paš la ič ių . 

Prie to reikia paminėti 
* 

dar viena malonų daiktą, 
kuris gali suteikti nemažai 
naudos našlaičių įstaigai. 
Šv. Mykolo Ark. draugijos 
delegatas pranešė, kad ta 
draugija vietoj ka mokėti 
centus į Labd. Sąjungų nu 
tarė padaryti šitaip: pada
ryti rinkliavą susirinkimuo
se kas bertainyj metų, tai 
yra keturis kartus per išti
sus metus. 

Po tų visų kalbų padary
ta pilna tvarka minėtam va
karui. O kas link progra
mos, tai jau buvo minėta 
seniau, kad programa bus 
tokia, kokios reikalauja 
puikus koncertas. Reikia 
pažymėti, kad dalyvaus ge
riausia lietuvių tarpe solis
te ponia Pocienė ir jos vy
ras p. A. Pocius, Konserva
torijos direktorius, ir šv. 
Mykolo parapijos choras. 
Tai bus ko pasiklausyti 
tiems, katrie m vii dainas ir 
muziką. 

P . Stasys. 

išviso aukų surinks 
pranešiu gerb. " Draugo' 
skaitytojams vėliau. 

Mažiukas. 

BRIDGEPORTAS. 

Mot. Sąjungos 1-mos kp. 
aukos i Kalėdinį Fondą. 

Dvas. vad. kun. I. Al
ba vicius 

A. Nausėdienė 
A. Jezanaitė 
B. Lazdauskien*" 

Gal retai k,ur buvo tokįos 
iškilmingos Kalėdų šventė j 
kaip kad Nekalto Prasid. 
Švenčiausios Marijos P. lietu
vių parapijos bažnyčioje. 
Parapijonų mylimas geiib. 
klebonas kun. A. Briška at
laike , ankstybąsias šv. mi
siąs, paskui pasakė gražia 
pamokslą,* pritaikinta Kalė
dų šventei. Jo gražus žo
džiai pakelė širdis žmone
lių, - kurie i buvo susirinkę 
šventoje vietoje atiduoti 
garbę Kūdikėliui Išgai^yto-
juį* Baigdamas pamokslą 
prisiminė apie Tėvynę lįiie-
tuvą, jos vargingą padėji
mą,, kaip jinai plusta krau
juose ir kenčia neišpasaky
tus vargus, i Gi broliai lie
tuviai su savo šeimynomis 
neturi pastogės, maisto ir 
drabužių, slapstosi kur miš
kuose ir urvuose. Tie jo 
gražus žodžiai kiekvienam 
smego širdin ir suvilgė aša 
romis veidus. 

Iškilmėse dalyvavo ir kai-
kurių draugijų nariai karei
viškuose pareduose. Tegu 
jiems už tai bus didele gar
bė. 

Bažnvtinis choras ir »be-
as 

nas pasirodė labai gražiai. 
Dailiai giedojo ir grojo. 
Kuopuiki ausiai atliko savo 
pareigas. 

Vietos choro vedėjas yra 
jaunas ir gabus vargoninin
kas. J i s nenuilstančiai 
darbuojasi, kad tik kuoge-
riausiai išlavinti chorą, kad 
su juo didžiausiose ar tai 
bažnytinėse iškilmėse, ar 
svietiškose iškilmybėse butų 
su kuo pasirodyti ir pilnai 

$5.00 pasigerėti. Tik labai butų 
2.00 geist ii-a, kad kuodaugiau-

• 

r 
PARENGTAS 

Lietuvių Giesmininkų Dramat. Dr=tes 
— — - PO PRIEGLOBA ŠV. CECILIJOS • 

Stato scenoje "BETLĖJAUS STAINEIM" 
DRAMA 4se AKTUOSE 

NEDEUOJ, SAUSIO-JANUARY 6 d, 1918 m. 
"Zffiązsk Polek" Svetainėj, 1309-1315 N. Ashland A ve,,, i r t i Milwaukee A ve, 

Sve t a inė a t s i d a r y s 5 va i . \ a k . . Loš imas pras idės 6 vai- vak . 

i Įžanga ypatai 75c, 50c ir 35c. 
Visas pelnas sio vakaro bus Šv: Mykolo Ark. parapijai. Muzikė P. Krikščiūno. 

Taigi visus lietuvaitės ir lietuvius kviečiame kuoskaitlingiausia atsilankyti 
tan įlar lig šiol nematytam mūsų kolionijoje vakaran, o tikimės, kad busite labai iš 
to lošimo užganėdinti. 

Kviečia KOMITETAS. 

, , 

| i 

H 

tfdtol^EY £764 

Dr. A. K. RUmOSKAS 
6YD0 VISOKIAS LIGAS 
S 157 SO. WESTERN BliVD. 

Kampos W. teįtęa gatves. 

• 
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Or. A. 0. BlMientnal 0. D., 
Aldu Specialistas f, 
Patartmaa Pykai 

Offiso Adynos mic > 16 ryto iki. 9 ' 
vaL vakare Nedelis ihs 9 iki I i . 

4649 So. Aabland Are. Kamp. 47'8t. 
Telefonas T a H U , 4 S 1 7 . 

» • " • • • • • • %«, 

AR E S I GIRBfcJES? 
i 

Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti i lgus platokus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas. 
DISTIUBUTOR fpf WH>BERT CO. * 
42 Vine Street, .Montelio, Mass. j 

Šebelbonai svaras. 
Navy I71/2 — 20c. , 
Limą 17 — 20c. 

Corn Meal svaras. 
Balta &-6%c 
Geltona 6—7c 

Kvietiniai miltai. 
5 svarai maišyti 32—35o 

Miltai (Advert. Brands) 
^bačkos 2.80—2.95 
^bačkos 1.40—1.49 
5 svarai maišiukas 33—37c 

P A I E Š K O J I M A I . 

5 svarai Graham 30—35c 

TAUTOS I2DO VAL-
DYBA 

M. Overlingaitė 
A. Gilienė 
Z. Mataite 
P. Petraičiutc ' ' 

P. Jocaitė 
C). Staskoniutė 
A. Kasputieriė • 
O. Staskoiiionė 
F. Atkoeaite 
P. Ignatavičiene 
Z. Ignatavičiene 
O. Mankuvionė 
Mi Varkalį ei:f* 
P. Preikšiutė 
M, Adomavičienė 
S. Satkauskaite 
A. Valaneiunaitė 
J . Valtarienė 
K. Grigonienė 
I š kasos aukota 

— 

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
to? 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.00 

. iai Alinimo rašytusi prie 
cl:oro ir lavintųsi giedoji-
m ir dainavime. 

/ čių Dievui, labai gražiai 
mc s "ia praleidom Kalėdų 
šventes. 

Zarasietis. 

Pirmininkas, kun." F. Ke-
mėšis, 3230 Auburn A ve., Chi-
cago, UI. 

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

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Cbicago. 
m. 

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

Iždo globėjas, kun. J. Jak-
§tys, 421 Gleveland Ave., Ha-
rrisou, N. J. "̂  

Viso $50.00 
Gaila, kad ne visos kuo

pos narės buvo susirinku
sios, tikimės visgi, kad iš 
mūsų kuopos neatsiras nei 
vienos sąjungietes, kuri sa
vo dalies neatiduotų į Lie
tuvos Laisvės Fondą! * 

Bet kurgi kitos Chicagos 
Moterų Sąjungos kuopos su 
K a l ė d i n ė m i s d o v a n o m i s ? 
Jau kelinti metai, kaip są
jungietes aukoja Kalėdų 
mete \ Kalėdinį Fondą, tai
gi ir šįmet neprivalėtų už
miršti tos gražios prieder
mes. Sąjungietes, subrus-
kit! 

Reporteris*. 

V 

ATSKRIDO "ŽVIRBLIS." 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido nauįas ' ' Žvirblis. f! 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo. , j 

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centų. .Ateikite pasipirkti 
"Draugo'/ Administracijom . 

1 1 1 i r » 

ILLINOIS VALSTIJOS r,; 
MAISTO KAINOS. 

Kurkinai svaras 
Švieži 34—40c. 
Šaldyti 30—37c. 

Vištos svaras 
Šviežio 2i/2 — 4 sv. 24 — 29c. 
Šaldyt. 21/2—4 sv. 1 12—25e 
Šviež. 41/2—5 sv. 19—25c. 
Šaldyt. 41/2—5 sv. 19—25c 
Gaidžiai švieži 20—25 
Antįs, svar. 28 — 32c. 
Žąsįs svar. 25. 30c. 

Taukai svaras 
Poperos baksuk 30 —35c. 
Palaidi 29—34c. 

Taukai čysti. 
Palaidi S 27 — 32c. 

TauKai maišyti svaras. 
Pakelis . ;27 — 33c. 
i**4 Cukrus svaras 

Mi»kSta«'"«—8%c. -

Ruginiai miltai. 
(Boliemian Style). 

i/s .bačk. maiš. 1.31 — 1.43 
Vs bačk. juodi 1.17 — 1.32 
5 svarai juodi 29 —33c. 

Pienas (Kondensuotas) 
Nesaldus 13—15c 

Kondensuotas: 
High grades 18 — 22c. 
Med. grades lQl/z — 18%** 

Sviesto svarui: 
Extra's 50 — 55c. 
Plytelėse 45 — 52 

Butterinas svarui: 
Cartons 32—35c 
Rolls 31—34c 
Rolls & Bulk 39—33c 

Švieži kiaušiniai tuzinui. 
Extra ,s 52 — 53c. 

Kiaušiniai iš šaldytuvių. 
Extra's 37 — 44 c. 

No. 1 36—42c. 
Su poperine dėžute VĄc. 
brangiau. 

Bulvės: 
Peck'as arba 15 sv. 33—39c. 

Ryžiai svarui: 
Ryžiai gerieji 10% — ^ c -

Ryžiai mėlyne 10 — 13c. 
Kumpiai (Hams) svarui. 
10—12 sv̂ . — 33 — 37c. 

14—16sv. 31%—35y2c. 
Lašiniai svarui: 

Geriausi 45—49 Vi c. 
Vidutiniai 40—44c, 

Slyvos svarui: 
No. 50—-60 13—17c. 

60— 70 13—16c. 
9O—100 

Paieškau savo vyro Pranciškaus 
Jeromino, jis turi geltonus plaukus 
ir priSa'kyJe neturėjo 3 dantų. 17 
metų atfialios gyveno Argentinoj ir 
iš tonais prisiuntė man laišką. Pas
kutiniais laikais gyveno Pittsburgr, 
Pa., kur man pranešė, kad jis mirė. 
Jis paeina iš^Kauno gub., Lukes pa-
rap., Kirkiuluj sodos. Kas man pra-
neS ar jis gyvas ar miręs, gaus do
vaną. 

MRS. ZOFIJA JEROMINIEXK, 
4734 Throop St., Chicago, III. 

' (2-3-4-5-7) . 

Liepos 26 d. 1917 m., mano žmo
na Elena Pivoriūnienė apleido mane, 
palikdama man du vaikučiu 9 ir 
4 metų. Ji yra iš namų Geniutė. Gal 
kas žinote apie ją, ar ji pati teatsi-
šaūkia, o aš ja noriai priimsiu pas 
aavę, kadangi vaikeliai verkia dieną 
Ir nakti klausdami: Kur yra ma
myte. 

Atsišaukite: 
LEONAS PIVARIUNAS,' 

10500 Edbrooke Ave., Roseland, UI. 
(28-28-31-2-3-4) 

Paieškau #savo sesers Agnieškos 
Jasiuniukės iš sodžiaus Miėiunų, pa-
rap. Ramyg-aloK, pav. Panevėžio. 
Kauno pub. Gal kas žino apie ją 
ar ji pati Lai atsišaukia šiuo antrašu: 

JONAS JASIl ĮSAS, 
2251 W. 23 PI., Chicago, 111. 

(3—7) . 

I MUŠU DARBAI: 
i • 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
" tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

• Pavcdn? m u m a 
_ savo blle kokį 
B spaudos d a r b ą 
B u e v i g a i i ė s i t 

Puikus kambarys su š t h . n šiluma 
ir elektros šviesa. Vienam vyrui ar 
dviem. Inėjimas parankus. Atsišauki
te: 

J. J. ELTAS BUILDIXG. 
4C00 S. Wood St., Ant 2 lubų. 
(3—4—5) . - ^ 

• 

j DRAUGAS PUB. CO. 
" 1800 W. 46th St., Ghicago, Illinois 
H 

! ! • • • • • • • • • B E • • • • • • • • • • • • • ! 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
§ 

•A 

» 

»» 11—14c. 
L — 

Čia yra te Proga! 
Gauti gersnj darbą, ir ( g 

daugif u pinigu. • i ^ 
Visur reikalinga daug I £$ 

kirpėjų, trimerlų, rąnko- J # 
vių, kišeniij ir skylučių į ^ 
dirbėjįj. Taipgi preserių Į į 
ir siuvėjų elektros maži-
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

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

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

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

MASTER DESIGNING S C H O O I J 
J. F. hasiiivka, Perdėtinis 

118 S. La Salle gatve. Kaiu!>arv> 
41C-417. Prieš City Hali. 

tt 1 
jį 

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

5 

• » 

o 

F. B. BRADCKTJLIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORXEY AT LAW 
105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 12.07 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 3112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2390 

»JliaillllllIlllllllSIIIIIIISIIlIlllllBIIIIfilllBlIIIIIf3IIIIBglfiIlirflBlliiCieilfIflBIIIIIBSlIIICIIEil]CP5 
• ~ APSVARSTYKITE GERAI. = 

Ar galima teisingiau deimanto Akmenį riirkti? 
Ar galima Elgin laikrodėlius pigiau gauti? t 
Ar galėtų kitas auksorius Jumfs darbais—užganėdinti? 

Paklauskite lietuvių kurie žino. 
Visados teisingas patarnavimas. < 

K. NURKAITIS, 1 
S *̂i??33įSffî ~ 16IX N. Robcy St., Prie MiUvaukee ir North Avcnues. 3 
.VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI3llllfl!l!llliEIIIIIIUIIiII!lllll!IIIIiIHHEII!IIIIIIIIIIIUll 

t? No. 1437. Karoliai jvairio spa»-
l-l » u. Reikalauiiant paminėkite ko-
Sj kios spalvos pageidaujate. Len-
H ciugelis ir kryželis storai auk-
t£ suoti kaina su prisiuntimu 75c. 
WJ No. 1438. Balto Akmenėlio ka-
'' roliai. Storai auksuotas lendu 

gelis ir kryželis. Gvarantuoi 
ant 5 metų. Kaina su prisiui 
tiruu tik $1.2^ 

No. 14S9. Galima gauti {vairių 
spalvų karoliais. KryieUal "Ro-
man Geld".. Gvarantuoti aut 5 
metų. Kiek v ienas atskirai Jdė-
tas gražioje dėžutėje. P a k l a u 
si dovana dclct giminiu. U p r i -
siuntimu . . Jk • J 1|2.<>0 

- • • « * . 

Užsisakant paminėkite numerj ir kokioe spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperka n t Monej Order, registruotame laiške, arba 
TiencentinJais krasos ženkleliais; Adresuokite i i * *«••<«. » j « • . * . * 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 VV. 4 6 t h S t r e e t Chicągo, III. 

• " • ' — 

. 

Kalėdinis Išpardavimas! 
NAUJAS TAVORAS. DIDELIS PASIRINICOIAS PRIEŠ 

KARINĖS KAINOS. 
Rankinei laikrodėliai del jūsų vaikino kareivio. Deimantai, 

ranka maliijotus lenciūgėlius laikrodėlius, laikrodžius, jubilierius, si
dabrą Ir daug kitokių gražų. Kaina nepadidinta. 

> DVli KRAlTTUVfcS: 
4906 W. 14> St., Cicero, 1U., 2126 W. W. 22 st., tarpe Hoyne ir Leavitt. 

PETRAS A. MILLER 
Mes~ e k z a m e n n o j a m e a k i s D Y K A I 

& ~ 

1 

• — . 8 
Tel . Canal 6838 

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c. 19c ctlb-

SVIESTAS 
• P i 

- 0 I (j 
oo» eer*«f 
niu, . n<m 

terauti 

RYŽIAI 
aerianekrf raltoa. 
12c vertfit, 
(Mireidaoda 
ai 

• u a i m 

9c 
COCOA 

14c 
Oartaaaia 
iaixfftn«»a 
bontkokj*. 
1-2 •*. • 

Vili iMHu «<ik«« » J. 
KM Mi[waakM »v; 
1064 Ullvyiaeee mr. 
IB10 W M«il»oo it. 
88«) w MadlMn it. 

1M4Y9 0.ic*«x»«». 
Ig&j b>3« Ii i lUld »T. 
2f?l2 W. North »». 
12)7 S. fl»»»t*d Ut, 
1<«2 S. Balitad rt. 
181S W. 12U» it. 

KOt.19. 
1 t I 

BOUTH 8IDS 
S082 W«atiior«h ww 

i: §«>nsi »c 

Paikas Stalius 
s,i.st.s 4 3 c 

OJTAMBLUaV 
«0t W. Dtortatca, H. 
T» m. Nartb fcv' 
S940 Unoota av, 
BttKttT*. 
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