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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dėkime aukas Tautos 
FondanI 
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ANGLIJA PADUODA TAIKOS 
SĄLYGAS 

, . • 

Turkija Rusijai atidaro 
• . Dardanelius 

TROCKIS IŠKELIAVO TAIKOS KONFERENCIJA 
True translation filed wiU\ the post-
master at Chicago, 111., on January 
7. 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6. 1917. 

ANGLIJA PADUODA 
TAIKOS SĄLYGAS. 

Anglijos diplomatams Lie
tuva nežinoma. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., f on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. 

VOKIEČIAI ĮSILAUŽĖ 
ANGLŲ LINIJON. 

True translation filed wlth the post- fo ^ į t U S UŽ l e i d i m ą ^ A l a m i 
master at Chicago, IU., on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. 

RUSAI ATSTOVAI SU
GRĮŽO TAIKOS KON 

FERENCIJON. 

Brest-Litovskan nukeliavo 
ir Trockis. 

Londonas, sausio 5.—An
glijos ministeriu pirminin
kas Lloyd George šiandie 
aiškiais žodžiais išdėjo Bri
tanijos kares reikalavimus. 

Anglija nekariauja prieš 
Vokietijos gyventojus, ne
reikalauja Vokietijos su
skaldymo, bet veda karę 
prieš vokiečių militarizma 
ir už demokratiška konsti
tuciją Vokietijoje. 

Anglija, su prezidentu 
AVilsonu, taip-pat nepagei
dauja suskaldyti Austriją-
- Vengriją, bet Anglija ne-* Washington, sausio 5. 
abejoja, kad dvilypėj mo-, Karės departamentas šian-
narchijoj gyvenančios tau- j aie 4>o pietų paskelbė, kad 
tos, kurios reikalauja savy-; m ir« 11 amerikonų kareivių 
valdos, turi gauti demokra Prancūzijoj. 9-ni iš jų mirė 

Berlynas, sausio 6. — Ry
tuose nuo Bullecourt vokie
čiai įsilaužė anglų linijon, 
paėmė daug nelaisvių, anot 
oficijalio pranešimo. 

Smarkus artilerijos veiki
mas seka Flandrijoj, rytuo
se nuo Ypres, tarpe Scarpe 
ir Somme, Avoncourt apy
linkėse ir ties St. Miehiel. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. UI., on January 
7. 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. 

11 AMERIKONŲ KAREI
VIŲ MIRĖ PRAN-

CUZIJOJ. 

tu-
tišką savyvaldą. 

Sutraukdamas kalbos 
rinį krūvon premjeras pa
dare* tekią galutiną išvadą. 

44 Mes kovojame už teisy-
)ę ir už paskutinę taiką. 

"Trįs dalykai turi but iš
pildyti-

si Pirmiausia, turi but at
naujinta sutarčių šventu
mas. 

"Paskui, teritorijalis ap-
sprendimas, paremtas sau : 
-pasirįžimu arba leidimas 
valdyties. 

4' Pagaliaus, įkūrimas 
tai-ptautinės organizacijos 
ginklavimų apribavimui ir 
užbėgimui karėms. 

4'Apsaugoti tuos dalykus 
Britanijos imperija pasiren
gus prie dideliausio pasi
šventimo." 

Premjeras Lloyd George 
kalbėjo ir taikos sąlygas iš
dėjo amatų unijų delegatų 
suvažiavime, kur dabar jie 
su lordu Geddes veda disku
sijas vyrų pajėgų reikale. , 

Lloyd George nupasako
jo smulkmeniškai, kokiais 
tikslais kariauja. Iš jo kal
bos pasirodo štai kokios 
Anglijos taikos sąlygos, ku
riomis Anglija galėtų tai-
kinties: 

1. Pataisymas " didelės 
klaidos," padarytos Pran
cūzijai 1871 metais — kas 
palyti Alzas-Lorraine. 

2. Atstatymas Belgijos, 
Serbijos, Černogorijos, Ru
munijos ir užimtų dalių 
Prancūzijos ir atlyginimas 
už padarytus nuostolius. 

nuo plaučių uždegimo. 

ANGLIJAI STOKA 
MĖSOS. 

Londonas, sausio 6.—An
glijai labai stokuoja mėsos. 
Maisto kontrolierius lordas 
Rhonda paskelbė, kad mė
sos vartojimas busiąs pu
siau sumažintas. 

Pačiam Londone aplink 
mėsinyčias apstoję pulkai 
žmonių. Kai-kurios mėsiny-
eios visai neturi jokios mė
sos. Tečiau žmonės to neži
no ir prastovi ištisiomis va
landomis. 

Kai-kur pardavinėjami 
truškiai. Už kiekvieną ima
ma nuo 75c. ligi $1.00. 

mingos Lenkijos. 
4. Suneutralizavimas ir 

padarymas tarptautiškais 
Dardanelių. 

5. Turkija tegu laikosi 
Konstantinopolį ir savo že
mes Mažojoj Azijoj ir Tra
kijoj. 

6. Nepalietimas nei Aus
trijos-Vengrijos nei Vokie
tijos, bet žemės su kitatau
čiais turi but pavestos Ru
munijai ir Italijai. 

7. Vokietijos kolionijų 
klausimas turi but išrištas 
taikos konferencijoje. Apri-
kos kolionijoms turi but 
duota savyvaldą. 

8. Arabijai, Mesopotami
jai, Armėnijai, Sirijai ir 
Palestinai turi but duota at
skiras tautinis valdymąsis. 

Londonas, sausio 6. — 
Anot pranešimo iš Berlyno, 
rusų delegatai išnaujp iške
liavo taikos konferencijon 
Brest-Litovskan. Su jais iš
keliavo ir patsai bolševikų 
užsienių reikalų ministeris 
Trockis. 

Trockis, sakoma, teu 
stengsis pertikrinti centra-
lių valstybių atstovus, kad 
jie sutiktų taikos konferen
ciją perkelti Stockholman. 

Kiek pirmėliau gauta ži
nia iš Viennos, kad austrų-
-vokiečių atstovai, nukelia
vę Brest-Litovskan, neradę 
ten rusų atstovų, bet tik te
legrama, kurioj buvo pasa
kyta, jogei Rusija nuspren* 
džiusi tolesniai taikos de-
rvbas vesti Stockholme. 

Pirmu kartu Trockis daly
vaus derybose. 

Tai pirmu kartu Trockis 
dalyvaus taikos derybose. 
Jisai intarė Vokietiją, kad 
pastaroji nori pasisavinti 
Lenkiją ir Lietuvą, kad tuo 
tarpu Rusija taikosi tik pa
siremdama obalsiu "be 
aneksijų ir kontribucijų.,, 

Bell," kontrrevpliucijinio 
laikraščio, kurį bolševikai 
uždraudė leisti. 

Vokiečių šooijalistai 
paremia rusus. 

Vokietijos šooijalistai, 
kaip antai ii? jų organas 
"Vorwaert8," paremia rusų 
reikalavimus, kjbd Vokieti
ja apleistų visas užimtas ru
sų teritorijas. Sako, tų te
ritorijų tautos tegu pačios 
apsisprendžia apie savo to
lesnį likimą be jokios paša
linės supresijos arba inta-
kos. 

Bolševikai išeido parėdy
mą, kuriuomi uždraudžiama 
steigiamojo susirinkimo at
stovams susinešinėti su aus
trų-vokiečių" taikos konfe
rencijos atstovais. Bolševi
kai buk susekę, kad toksai 
prof. Miliukov, Tseretteli ir 
kiti darbuojasi Rusijon su
grąžinti buržuazinę vyriau
sybę, i ' 

"Daily v Mail" tvirtina, 
kad vokiečiai todėl nori tu
rėti susinėsimus su kaiku-
riais rusų steigiamojo susi
rinkimo atstovais, nes jie 
nepasitiki bolševikais, kurie 
kaipo mazurka negali atsto
vauti rusų t&utos. Ir vokie
čiai pripažįsta, kad su bol
ševikais jokfb -totesnio rei
kalo negali turėti, kadangi 
jų vyriausybė Rusijoje yra 
laikina. Kas kita vokie
čiams turėti reikalą su stei
giamuoju susirinkimu, ku-
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True translation filed wlth the post 
master at Chicago, 111., on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. v 

KAIZERIS SUSPENDA
VO TAIKOS DERYBAS. 

LONDONAS, sausio 7. — 
Iš Zuricho apturėta žinia, 
kad šitą šeštadienį Berlyne 
paskelbta oficijalis praneši 
mas, jogei kaizeris laikinai 
suspendavo taikos derybas. 
Tai padaryta del rusų reika 
lavimo perkelti derybas iš 
Brest-Litovsko Stockhol
man. 

BAISI SNIEGO PŪGA 
PALIETĖ CHICAGO. 

Sustojo visokia konrmrkaci 
ja; traukiniai vargais-ne-

galais ateina ir išeina. 

^ 

ws.s. 
VARSAVINGSSTAMPS 

ISSITED BY THE 
UKITED STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

J I S DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų, 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. 

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

• • 

B.E 

Gauta žinia, kad vokiečių 
vyresnybė pasiruošusi iškil- j rio atstovų didžiuma yra 
mingai sutikti rusų atsto-1 priešinga bolševikams. 
vus. Miestas Brest-Litovsk! Tas bolševikams baisiai 

Apie Lietuvą Anglijos 
3* Įsteigimas neprigul- diplomatams nei ne galvoje. 

išpuoštas. Rusams delega
tams bus duota laisve lan-
kyties po miestą. 

Vokietijos kanclieris von 
Hertling davė' instrukcijas 
delegatams, kad šitie jokiuo 
būdu nesutiktų perkelti 
konferenciją į Stockholmą, 
kadangi tenai derybos per
daug pagarsėtų. 

Jei Vokietija ištikro ne
sutiks perkelti konferenci
jos, spėjama, jinai pasiūlys 
rusams naujas taikos sąly
gas. Gi toksai pasielgimas 
gali pertraukti derybas ir 
bolševikai tuomet atnaujin
tų karę prieš Vokietiją. 

1 Užsienių reikalų* ministe
ris Trockis pažymėjo, kad 
rusų vyriausybė pasiruošus 
stoti aršion kovon prieš vo
kiečius, negu jiems pavesti 
Lenkiją, Lietuvą, Kurlandi-
ją ir Estoniją. 

I r Ukrainos vyriausybė 
pasiuntė savo atstovus 
Brest-Litovskan. Tie atsto
vai įgalioti nedaryti atski-
rios taikos, bet nugirsti Vo
kietijos norus kas link Ma
žosios Rusijos. 

Kalėdines už taiką? 
Gauta depešos, kad ka

zokai ir ukrainai reikalauja 
talkininkų pagelbos, kitaip 
jie imsią taikinties su bolše
vikais. 

Bolševikų vyriausybe iš
leido parėdymą suareštuoti 
Tseretteli, Gotz Tsherouff 

nepatinka i r už tai jie visur 
tik ir mato buržujų suokal-
biavimus prieš juos. 

Kituose pranešimuose sa
koma, kad gen. Kalėdines 
taikosi su bolševikais, jei ši
tie kuoveikiau sušauksią 
steigiamąjį susirinkimą ir 
pravesią taiką. 

Pietų Rusijoj seka nami-
nS karė. Vienur-kitur seka 
mūšiai kazokų su bolševi
kais. Smarkiausiai veikia
ma aplink Jekaterinoslavą. 

Bolševikai paėmė savo 
rankosna Charkovą ir apy
linkes. 

Prieš Charkovą, sakoma, 
su savo armijomis maršuo-
ja gen. Kalėdines ir gen. 
KoTnilov. 

Iš šeštadienio naktį Chi
cago j e pradėjo snigti I r pa
kilo pasibaisėtinas sniego 
pustymas. ,Pustymas tęsėsi 
vakar per dieną ir praeitą 
naktį. Sniegas tiesiog užblo 
kavo miesto gatves. Vieto
mis pusnynai siekia kelioli
ka pėdų augščio. 

Ko panašaus dar nėra bu
vę Ghicagos istorijoj. 

Visoks susinėsimas mieste 
arba pertrauktas arba supa-
raližuotas. Gatvekariai per 
sniegą negali prasiknisti. 
Čia bėgiai nušluojami, čia 
vėl jie užnešami sniegu. 

Bus blogai šiandie su an
gimis ir su maistu. Gat
vės sniegu užverstos — nei 
pereiti, nei pravažiuoti. 

True translation filed with the post* 
master at Chicago, 111., on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6. 1917. 
TURKIJA ATIDARO RU 

SIJAI DARDANELIUS. 

Londonas, sausio 5.—Tur
kijos atstovai taikos konfe-
renci j o j e Brest-Lito vske 
pasiūlė rusams atstovams 
sekančias taikos sąlygas: 

1. Rubežiai turi pasilik
ti taip, kaip yra buvę pirm 
karės. 

2. Praėjus dviem metam 
po taikos padarymo turi but 
sušaukta konvencija aptar
ti jūrių ir konsuliatu rei
kalus. 

3. Karės nuostolius kiek
viena pusė pasiima ant sa
vęs. 

4. Persijai turi but gva-
rantuota neprigulmybė. 

5. Rusijai turi but leista 

SUSEKTA SUOKALBIS 
ISPANUOS KARIUO

MENĖJE. 

True translation filed with the post-
master at Chioayo, Iii., on January 
7, 1918, BLBy reąuired by the act of 
Oetober I, l t lT. 

SMARKUS VEIKIMAS 
ITALIJOS FRONTE. 

Rymas, sausio 6. — Išil
gai upės Piave vokiečiai ati
darė artilerijos ugnfrį kurią 
tuojaus smarkiai ėmė atsa
kinėti italų armotos, anot 
oficijalio karės ofiso prane
šimo. Asiago augštumose ir 
kitur taippat artilerija su
sirėmusi. 

•-mm 

— New York, sausio 4. — 
New Yorko valstijai karė 
atsiėjo $9,162,513. 

liuosas laivų plaukiojimas 
Duonkepiai negalės įsvežio- D a i d a n e l i a i 8 i r B o s f o r u 

6. Kariuomenės mobiliza-ti duonos, pienininkai—pie 
no. 

Kas aršiausia, kad trauki
niai taippat sulaikyta. Lai
ku nebus galima miestui 
pristatyti reikalingos kie
kybės anglių. 

Bet visuaršiausia tai tas, 
kad pašoka smarkesnis šal
tis. 

Kaip mieste, taip apylin
kėse vėtra su sniegu padarė 
didelius nuostolius. Telefo
nų ir telegrafų vielos su
traukyta. ' i 

Geležinkelių stotįs, vieš
bučiai ir nakvynių vietos 
yra pilni žmonių. Nėra kur 
nei išvažiuoti, nei kur tin
kamai prisiglausti. Sniegas 
ir sniegas visur. ' 

Ko panašaus Chicagoje 
dar nėra buvę. 

t 
- - . . . 

UŽDRAUDĖ DVIKOVAS 
KARIUOMENĖJE. 

vimas turi but apribuotas 
tik tautiniam apsiginimui. 

7. Po taikos padarymo 
Rusija: savo kariuomene 
privalo atšaukti iš Turkijos 
6-8 savaičių laikotarpiu, pa
likdama tik vieną diviziją 
saugoti savo frontą. 

8. Rusija demobilizuoja 
armėnų kariuomenę ir savo 
Juodųjų jūrių laivyną. 

9. Turkija užlaiko visą sa
vo veikiančią kariuomenę, 
kuri yra reikalinga kariauti 
prieš talkininkus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. 
S. V. LAIVAS SUTOR-

PEDUOTAS. 

Vienna, sausio 7. — Im
peratoriaus Karoliaus parė
dymu uždrausta dvikovos 
Austrijos-Vengrijos kariuo
menėje, kurios visas laikas 
buvo praktikuojamos, už 
garbės(1žeidimą. 

— Londonas, sausio 7. — 
Gruody j nuo torpedų ir mi
nų nuskendo 22 norvegų lai
vu, 32,755 tonų intilpimo. 

New York, sausio 5. — 
Gruodžio 27 d. Tarpžemiu 
jūrėse sutorpeduota Suv. 
Valstijų laivas "Suruga," 
4,374 tonų intilpimo. Laivo 
kapitonas laivą pasuko į 
pakraščius, kad išgelbėti 
nuo nuskendimo. Ingula iš
gelbėta. 

Washington, sausio 7. — 
Japonijos vyriausybė vi
soms savo privatinėms kom
panijoms uždraudė parduo
ti savo laivus talkininkams. 
Prekybos laivai ir pačiai 
Japonijai yra reikalingi. 

Madridas, sausio 7.—Is
panijos kariuomenėje suse
kta platus revoliucijinis 
suokalbis. Susekimas pa
gimdė sostinėje didelę sen
saciją. 

Vyriausybė tuojaus ėmėsi 
priemonių. Išleista parėdy
mas visai kariuomenei būti 
savo kazarm^s^. 
T^OKalmo> viršiiiinkai p a 
šalinami iš kariuomenės ir 
suimami. Kadangi parla
mentas paleista, kuovei-
kiausia sušauktas posėdin 
ministeriu kabinetas. 

Visoj šalyj suspenduota 
telegrafai ir telefonai. 

Karės ministeris Cierva 
viešai paskelbė suokalbio 
tikslus. Kareiviai mėgino 
sudaryti taip vadinamas mi-
litarines " jun tas" (tary
bas), kad paskui butų gali
ma stipriai pasipriešinti ka
riuomenės viršininkams ir 
pačiam karės ministeriui, 
jei nepatiks koks parėdy
mas. 

Sakoma, suokalbyj įsi
maišę ir augštieji oficieriai. 

Gyventojai savo demon
stracijomis karaliui išreiškė 
savo ištikimybę. 

Premjerui pagelbon pa
kviestas konservatistų lyde
ris senoras Mans. 

_ . . _. » 

True translation filed wlth the poat-
master at Chicaaro, m., on January 
7, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1117. 

VOKIEČIAI 2UDO . 
BELGUS. 

Amsterdam, sausio 6. — 
Gruodžio 20 dieną vokiečiai 
sušaudė 22 belgu, intariamu 
šnipystėje. 3 olandai su 
daugeliu belgų uždaryta ka-
lėjiman. Daugelis belgų lau
kia bylos. 

Boston, Mass., sausio 7.— 
Massachusetts valstijos ie-
gislaturon paduota sumany
mas, kad visus valstijoje 
gatvekarius iš privatinių 
rankų paimti į valstijos 
rankas. Tuo tikslu darbuo
jasi vietos Amerikos Darbo 
Federacijos skyrius. 
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I REDAKCIJOS PASTABOS. 
VIS JIE APIE SAVO "SEIMĄ. n 

1 * Vienybė Lietuvninkų' ' 
gavusi iš Philadelphijos ži
nia, kad tenai laisvamaniai 
tautininkai su savo šalinin
kais nutarė šauktiN visuoti
ną Amerikos lietuvių sei
mą, tuojaus sušunka: "La i 
gyvuoja visuotinas seimas!' 

Į tą skardų "V, L. šauks 
mą mes atsakysime: Lai 
gyvuoja laisvamanių tauti
ninkų seimas! I r pažymė
sime, kad mūsų laisvama
niai jau senai gaminasi tan 
"visuotinas seimam" Var
gas tame, kad to jų šauks
mo neklauso visuomenė, nes 
jinai žino laisvamanių tou-
tininkų aspiracijas. 

Kuone ištisiais metais jie 
tam savo seimo sušaukimui 
panaudojo kraštutiniausias 
priemones. Pradėjo var
toti net teutoniškas meto-

viams, be abejonės, yra sva>-
rbi, nes minėtu keliu mes ga 
lime siųsti pagelbą savie
siems Lietuvoje ar Rusijo
je, kur mūsų broliai i r sese-
rįs randasi. O mūsų urna 
jiems pagelba būtinai rei
kalinga. I r kas-gi iš mū
sų neturi palikęs tėvynėje 
savo giminių, artimų, pažį
stamų I J ie ten, kęsdami 
baisiausi vargą, laukia mu
šu pagelbos; tą mes visi ži
nome savo širdyse balsą 
mūsų pareigos link savųjų. 
Nuraminimui savo širdies 
gailestingumo jausmų nėra 
geresnio budo, kaip urnas 
p'agelbos siuntimas savo gi
minėms ir artimiems pažį
stamiems. 

Taigi tie, kurie žinote, 
kur dabar randasi jūsų gi
minės ar artimi pažįstami, 
galite siųsti jiems pinigiš-
ką pagelbą be baimės per 
viršminėtą kompaniją, nes 

Kova prieš svaigalus. 
"*M 

1$ SHEBOYGAN'O, K , 
I K I PADAUGĖS. 

Tomis dienomis daugel leidimas kareiviams vartoti 
valstijose legislaturos pra- svaigalus yra labai kenks-

das. Į lietuviu kolionijas 
paleido kurstvtojus. T e č i a u ' s ? n e i a m i P i m š a i n e ž u s ~ 

' už juos atsakys minėta 
kompanija. Tie, kurie ne
žinote, kur randasi jūsų ar
timi, tai galite siųsti pagel
bą per Lietuvių nuo karės 
nukentėjusių šelpiu:'* Ko
mitetą — veikiantį Vitaliu
je ir kitur; tas Komitetas 
perduos siunčiama pagelbą 
nurodytiems asmenims. 
Tie, kurie jaučiate pareigą 
— be abejonės visi jaučia 
— abelnai šelpti lietuvius 
nuo karės nukentėjusius, 
rašykit ės prie vietinų Tau
tos Fondo skyrių, kurie be
veik kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje yra susiorgani
zavę ir moka kas mėnesis, 
sulig savo išgalės, gelbėji
mui nuo karės nukentėju
sių savųjų viengenčių. 

Taipogi atminkime save 
priderystę ir kaslink mūsų 

to jų darbo vaisiai pasibai
gė tik keliolikos Šalininkų 
rezoliucijomis Rochesteryj, 
Binghamtone ir ve dabar, 
ant galo, Philadelphijoj. 

Xe kartą mes buvome pa
žymėję, kad laisvamaniai 
tautininkai su savo ' seimu 
verčiau liautųsi. Je i jau 
jie atsisako stoti bendran 
darban su lietuvių visuome
ne Lietuvos reikaluose, tai 
verčiau tegu jau rūpinasi 
savo nezaležnomis tautiško
mis parapijomis. 

Lietuvių katalikų visuo
menė perdaug užimta svar
biaisiais tautos reikalais, 
Nėra jai laiko atkreipti do-
mą į tuos laisvamanių tau
tininkų šukavimus. Bet ta 
pati visuomenė reikalauja, 
kad laisvamaniai jai netru-

, kdytų veikimo. Nes da
bar momentas svarbus. Rei
kia gelbėti tautą ir Tėvy
nę. Reikia rupinties tau
tos likimu, gi brangiosios 
Tėvvnės ateitimi. 

GALIMA SIŲSTI PAGELBĄ 
SAVIESIEMS 1 LIETUVA 

AR RUSIJA. 

" The American Leader" 
pastarajame savo numery j 
padavė žinią, kad Suv. Val
stijų Karės Pirkly bos Ko
misija suteikė United Sta
tes Express Co. specijadę 
teisę siuntimo pinigų į Lie
tuvą, Lenkiją ir Rusiją. 
Yra manoina, kad siunčia
mi pinigai nekieno netruk
domi nueis į nurodytą vie-

rn ėvvnes Lietuvos auko
kime kiek kas galima jos 
laisvės išgavimui. Dabar 
begalo svarbus momentas 
mūsų tautos laisvės likimo. 
Tatai rūpinkimės apie tai, 
dėkime visas alavo pastan
gas, kad išgelbėjus savo Tė
vynę Lietuvą. 

NORĖDAMAS PASITEI 
SINTI, PATS SAVE AP 

SKUNDĖ. 

Besivystant skundui, kurį 
p-lė Adell Miller, 1400 So. 
St. Louis ave., padavė prieš 
Charles Straus, šitas užva
kar nuėjo į moralio teismo 
hutą pasiteisinti, kad p-lės A. 
Miller skundas esąs neteisin
gai prieš jį suklastuetas. Tuo
met' detektyvai ėmėsi tyrinė

tą ir bus perduoti pažymė- ti dalyką ir tą pačią dieną 
tiems asmenims. suareštavo C. Straus, p~lę A. 

Šita žinia mums, lietu- Milltr ir dar du vyriškiu. 

dėjo savo sesijas. Probi-
mcijonistai ir jų šalininkai, 
kaip ir paprastai, mėgina 
pirmon vieton pastatyti 
svaigalų panaikinimo klau
simą. Kares metas, tatai 
legislaturos turi labiaus 
svarbesnius reikalus aptar
ti, negu svaigalų klausimą. 
Tečiau prohibicijonistai 
tvirtina, kad svaigalai ir y-
ra tasai svarbiausias klau
simas, kurį kuoveikiausiai 
reikia išrišti. Nes, anot jų, 
be šito klausimo galutino 
išrišimo vargiai bus galima 
laimėti ir dabartinę veda
mą karę. J ie sako, kad 
šiandie svaigalai labiaus 
kaip kituomet mažina duo
nos išteklių, darbininkų iš-
našumą ir pačių musių ka
rės lauke laimėjimą. 

Nežinia, kaip į tuos ištve 
džiojimus atsineš legislatu
ros. Tečiau gaHmas daik
tas, kad jų didžiuma pritars 
kongresui, kurs nusprendė 
visoj šalyj panaikinti svai
galus septynerių metų lai
kotarpiu. 

S. Valstijų armijos Pran
cūzijoje vyriausias vadas, 
gen. Pershing, savo armi
jos kareiviams uždraudė 
vartoti stiprus svaigalus, 
kaip tai degtinę ir visokios 
rųšies likerius. Užuot to 
tečiaus jis leido savo karei
viams vartoti lengvąjį vy
ną ir alų. Apie tai andai 
buvo pranešta telegramose. 

Todėl dabar proMbicijo-
nistai ir užsiMpo j int spran
do tam geneTohri. J ie pa
čiam kongrese ėmė darbuo-
II* s, kad gen. Pershing bū
tinai savo kareiviams už
draustų vartoti visokius 
svaigalus ir pirmutinį savo 
leidimą atšauktų. 

Priešalkoholinės sąjungos 
viršininkai tvirtina, jogei 
gen. Pershing peržengęs 
savo valdžios ribas, leizda-
mas kareiviams vartoti 
svaigalus. J ie sako, kad 
tasai gen. Pershingo pasiel
gimas yra priešingas ame
rikoniškos tautos ir paties 
kongreso norams. • 

Kongresmanas Rand&il iš 
Californijos valstijos, smar
kus prohibicijonistas, gami
na #rezoliuci ją, kurią induos 
kongresui reikalaudamas, 
kad prezidentas Wilsonas 
paaiškintų, ką reiškia gen. 
Pershingo įsakymas su lei-
djjnu kareiviams vartoti 
lengvesnius svaigalus. 

Karės sekretorius Baker 
tvirtina, kad kongrese pra
vestas įstatymas, draudžian
tis pardavinėti svaigalus 
kareiviams, nepaliečia ame
rikoniškų kareiviu Prancū
zijoje. 

Kai-knriuose laikraščiuo
se nesenai paskelbta buvu
sio prezidento Roosevelto 
laiškas prohibicijos reikale. 

Buvęs prezidentas pagiria 
karės metu prohibicijos pra-
vedimą ne tiktai kariuome
nėje, bet taippat darbinin
kų tarpe, kaip tai : ant ge
ležinkelių,, kasyklose,- laivų 
statymo įstaigose ir kito
kiose dirbtuvėse. 

Pulk. iateosevelt tarp kit
ko savo laiške sako,xjogei 
jo sunai, šiandie tarnaujan
tieji amerikoniškoj armijoj 

mingas daiktas. Geriau
sias daiktas butų karės me
tu visoj kariuomenėj pra
vesti pilną Tjrohibiciją. 

Vienas pulkininko Ro
osevelto sunūs savo laiške 
išsireiškė, kad kariuomenė
je girtuoklystės pasekmes 
jam taip pasibjaurėjusios, 
jogei jis pats paliko pilnas 
prohibicijonistas. 

New Yorko dienraštis 
"T r ibūne" nuo 20 guberna
torių gavo užtikrinimą, kad 
jų legislaturos, turbūt, pra-
vesiančios prohibieiją. 

Kuomet prohibicijonistai 
taisosi kovon prieš svaiga
lus, kad užduoti jiems ga
lutiną smūgį, svaigalų šali
ninkai irgi nemiega. I r tie 
darbuojasi. J ie tvirtina, 
kad - šaliai prohibieiją bus 
kenksmingas daiktas la
biausia tuo žvilgsniu, jogei 
tuomet žmonės paslapčia 
imsią gaminti svaigalus. 
Šiandie, sako, paslapčia tas 
nedaroma, nes neapsimoka. 
Gi paskui iš to kaikurie 
pelnysią didelius pinigus. 

Žinomas daiktas, kas čia 
tikės tokiam jų argumen
tui. Je i nesurandama už 
svaigalų palaikymą stipres
nio argumento, tai su td-
kiuo negražu net pasirody
ti viešai. 

Susipratę lietuviai, be a-
bejonės, visur ir visuomet 
parems veikimą prieš svai
galus. Tegu šios šalies 
prohibicijonistai kartais ir 
pertoli nužengia su prohi
bicijos klausimu. Nes jų 
daugelis dirba politiškais 
išrokavimais. Bet kaip 
ten nebūtų, svaigalus reikia 
naikinti ir prie jų naikini
mo prisidėti. Išnykus svai
galams, šioj šalyj ir lietu
viams bus kitoniškesnis gy
venimas. Visi pasijus la
biaus laimingesni. 

SUAREŠTAVO SAVO MO 
TERC, KAD GAVUS SU 

JA PAŠNEKĖTI. 

Anthony Unites (bene An
tanas Jonaitis), Aurora, 111., 
buvo persįskyręs su savo pa
čia per kelius mėnesius. Pas
taruoju laiku jis atsišaukė 
prie jos santaikos reikale, 
bet ji griežtai atsisakė šnekė
ti su juomi. Praeitame trečia-
dienyj Anthony Unites ir 
suareštuoja ją už nepadorų 
elgimąsi. Kuomet jo pati tapo 
atvesta į MBlack Maria", 
tada jis vėl ėme mandagiai 
kviesti ją į santaikos dery
bas. Bet ponia Unites aplei
džiant vietą skubinosi į pat-
rolvežimą mažai teatkreip-
dama domos į jo paduotas 
derybos sąlygas. x 

Antanas visgi gavo nors 
pašnekėti SH ja* 

VIEŠIEJI ŠOKIAI LAIKO
MI NEPADORIAI 

" D r a u g o " No. 307 praei 
tų metų buvo padėtas pra
nešimas apie Naujų 1918 
Metų sutikimą Šv. Mykolo 
Ark. parapijos svetainėj, 
1644 West Wabetnsia , AVM, 
Chicagoje. P . Stasio pra
nešime buvo pažymėta, kad 
tarpe kitų kalbėtojų žada 
but ir vienas svečias iš Sbe-
boygan, Wis. Kaipo iš L. 
Vyčių nario, darbininko ir 
moterių prietelio nemažai 
galima tikėties. 

Tiesa paskirton vieton ir 
paskirtu laiku tasai svečias 
atsilankė. Bet jisai nekal
bėjo. Tik susirinkusiai 
publikai išreiškė širdingiau
sią ačių ir pasveikino su 
Naujais Metais. 

Man labai linksma buvo 
tame vakarėlyje dalyvauti, 
bet dar linksmiau man bu
tų, jei Augščiausias leistų 
su jumis, vyčiai ir darbi
ninkai, ir tolesniai pasilik
ti IT darbuoties Bažnyčios 
ir tautos labui. 

P i rm parps metų aš apsi
gyvenau Slieboygane. Pa
sirodė lietuviai bestovį pu
sėtinai žemai kaip dvasios, 
taip ir tautos susipratime. 
Beveik nieko geresnio jie 
negalėdavo parengti, kaip 
tik girtus balius su šokiais. 
Gavau progą susieiti su 
jaunimu. Prisiėjo imties 
darbo. Mes keliese dėjo
me visas pastangas, kad pa
žadinti Sheboygano lietu
vius. Pirmiausia sutvėrėm 
Liet. Vyčių 51 kuopą ir 
pradėjome rengti prakilnes
nius vakarus, su prakalbo
mis. Bet vis dar nebuvo 
galima atsistoti ant tinka
mo laipsnio, kadangi kiti 
nesusipratėliai stengėsi pa
kenkti tam mūsų prakil
niam veikimui. 

Tečiau nenustojome vil
ties. Darbavomės ir lau
kėme, ar neduos Dievas, ar 
neateis kas-nors mums pa-
gelbon. Taip laikas vis 
greitai bėgo. 

Visai netikėtai, ta ip kaip 
ūkanotoj dienoj pasirodo 
šviesiausi saulutė, Sheboy
gano lietuviai susilaukė lin
ksmesnių dienų. 'Sheboy-
ganan atvažiavę didžiai ger
biamasis ir mūsų, kaip ame
rikiečių, taip ir Tėvynes, 
kun. £TOI . Pr . Bučys. Nuo 
tos dienos Sheboygane pra
sidėjo naujoji gadynė. Ru
kai riko išblaškyti. Su vie
na diena ten viskas at
simainė. * Kaip lietuvių 
jaunimui, taip ir senes
niems atsirado noras veik
ti ir darbuoties Bažnyčios 
ir Tėvynės naudai. Jojo 
prakilnus žodžiai ir moks
liškos mintys sužadino vi
sus. 

Dabar atrodo, kad She-

•I JULIŲ se •l i 

tuvai, nemažai išplatinta 
katalikiškų laikraščių i r ge
rų raštų i r nemažai buvo 

4 i iu s reikalui taipgi skiria 
didesnes ar mažesnes aukas 
viąokiems labdaringiems ir 

pagaminta moksliškų pra- šelpimo tikslams (K ieno 
kalbų. s, 

Dabar Sheboygano lietu
k a i puikiai darbuojasi ir 

vienodai sako, kad jeigu 
Dievas ilgiaus Sheboygane 
palaikys gerb. kun. Prof. 

savo veikimu pralenks i r 
kitų miestų didžiules lietu
vių kolionijas. 

Labai gaila, kad iš She
boygano mažai žinių paduo
dama į mūsų laikraščius. 

Antai man teko būti pa
skutiniam L. Vyčių 51 kuo
pos susirinkime. Tame 
susirinkime buvo ir kalbė
jo gerb. kun. Prof. Pr . Bu
čys, gerb. " D r a u g o " redak
torius kun. F . Kemėšis, ger
biamas kun. Kazakas, gerb. 
kun. Slavynas i r Mti. Ar> 
gi tokiuo apsireiškimu Be
turi sbeboyganMČam pasi-
džiaugtil 

Broliai i r sesers! Man 
prisiėjo apleisti Sheboyga
no lietuvių jatimmą i r ke-
liauti į nežinomą vietą bei 
kraštą. Jei Dievas mane 
gyvą i r sveiką užlaikys, ne
nustosiu darbuoties Bažny
čios, Tėvynės ir tautos la
bui. Tadppat turėsiu drą
sos visur ir visuomet pasi
sakyti, jogei esu lietuvis, 
kad "Lietuvai yra reikalinga 
laisvė. 

Jus gi pasilikę vietoje ne
nustokite vilties, bet dar-
uuokitės taip, kaip Bgšiolei 
darbavotės. Dėkite visas 
pastangas, kad išgauti Lie
tuvai laisvę i r neprigulmy-
bę. Gi aš, nors šautirvo 
prislėgtas, savo imntinri vi
suomet busiu su jumis ir, 
kaip išgalėdamas, jums pa
gelbėsiu atsiekti brangiau
sią tikslą — Tėvynei lais
vę. 

Svečias iš Sheboygan, 
Wis. 

PATĖMIJIMAS. 

naudai ! — Juk, berods, nei 
viena pašelpinė draugija, 
Chicagoj, neužsidėjo nuoja-

sutikime gyvena. I r visi tinių mokesčių nuo karės 
nukentėjusia šelpimui, ar
ba tėvynės reikalų Temi
mu i Red.) . .O draugijų 

Pr . Bučį, sbeboyganiečiai inplaukos visiems yra žino-

s 

> 

\ 
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?! 

Noi 
skaitl 

I ja, ne 
Gary 
Šios k 
veiklu 

Skaitant "Draugą," 3̂ )2 
num., užtikau gražų ir svar
bų atsiliepimą: "La i nelie
ka nei vienos draugijos, ku
rį nepaskirtų bent kiek į 
Kalėdinį Fondą." 

Ištikrųjų puikiai skamba 
— ir tas turėtų but parem
ta. Tik gaila man, kad 
kol-kas dar neteko išgirsti 
nė vieno paskatinimo nei 
laikraščiuose, nei prakalbo
se, kuriuomi butų kviečia
mi prie to švento Tėvynės 
darbo, ypač raginimo tų, 
kurie dar mažai yra $f»t»i-
pažinę ar visai nešino, aa?-
ba neatjaučia savo pareigos 
link savo giminių, artimų ir 
gimtinės šalies. 

Kaslink draugijų. — Aš 

Užvakar Jaunuolių Ap
saugos Associacija savo ra
porte pažymėjo, kari iš šimto 
viešųjų šokių įstaigų, devy
nios dešimtįs jų laužo val-
stijinius ir miesto įstatymas, 
tos, kurios turėjo leidimus 
per praeitą mėnesį. Tyrinė
jant* tokias įstaigas pasirodė, 
kad iš trijų dešimčių tiktai 

būdamas nariu kerių dtau-
boygano lietuviai jau kaip- g i j u patyriau, kad draugi-
ir ne tie, kokie buvo pir- jos stebėtinai daug veikia 

trįs užlaikė joms nustatytą 
Prancūzijoj, raię jam, kad tvarką. 

miau. Kuomet pirmiau jų 
daugelis ir trukdydavo, 
šiandie patįs stoja į pirmą
sias eiles ir darbuojasi iš
vien su visais kitais. , 

Nors trumputis laikas, 
kaip gerb. kun. Prof. Pr . 
Bučys Sheboygane apsigy
veno, bet jo nuopelnai ii* 
nuveiktų darbų vaisiai yra 
milžiniški. Nes jo pastan
gomis jau nemažai surink
ta aukų nukentėjusiai Lie-

mes. Nariai moka 25 een-
tus į mėnesį kaipo duokles. 

Jeigu pžvelgsime kas tų 
draugijų nariai yra, tai da
žniausiai rasime paprastų 
darbininkų (Lietuvių tau
ta daugiausiai iš darbinin
kų ir susideda. Red.). I r 
tie žmonės visados ir visur 
daugiausiai atjaučia ir re
mia kokie tai nebūtų labda
ringi tikslai (Kaip ku
riuose atsitikimuose — bet 
ne Lietuvos gelbėjimo rei-
ka>uose, išėmus t iktai ke
lias draugijas, kurios paau
kavo iš savo iždo bent kiek 
žymesnę auką ir padarė ko-
lektą tarpe narių del Tė
vynės reikalų; bet dauguma— 
Chicagos draugijų labai ne
rangiai i r šykščiai remia 
savo tautos reikalus — 
Red.). Todėl man ir ro
dos, kad Čia tas žodis la
biausiai tiktų, — kuris ark
lys datigiau veža, tą dau
giau i r plaka. 

Todėl yra pageidaujama, 
kad kalbėtojai a r laikraš
čiai pritaikintų keletą žo
džių ir tiems, kurie daugiau 
gali, o neveikia, kurie turi , 
o neaukoja (Kalbėtojai ar 
laikraščiai nedaro jokio iš
ėmimo; jie; vienokiai atsilie
pia į visus gero noro lietu
vius tėvynainius. — Red.). 
Ypatingai šiame momente, 
kada Lietuva Teikalauja 
didžiausios pagelbos, netik 
pinigiškos, bet i r sąmonin
gų spėkų Lietuvai nepri-
gulmybės išgavimui. Mes 
turime jieškoti pagelbos ir 
užtarymo Suv. Valstijų di
plomatijoj. Mes turime.su
pažindinti svetimtaučius su 
mūsų reikalavimais. Bet 
kas tą darbą pastūmėtų 
pirmyn? Čia j au ne darbi
ninko užduotis. J u k turi
me ir politikų ir šiaip jau 
pasiturinčių biznierių, ku
riems daugiausiai turėtų 
rūpėti mūsų tautos reikalai. 
O ar daug rasime jų tar
pe pasišventimo ir paramos 
savo tautos likimui. Ypač 
rnusų biznieriai šaltai žiuri 
į mūsų tautos reikalus. Gal 
but jie laikosi tokio supra
timo, kad lietuviai jmos tu 
ri remti, o biznieriams Lie
tuvos reikalų rėmimas — 
tsd svetimas dalykas. Tai-
gi ar nereikėtų juos užkin
kyti į sunkųjį mūsų tautos 
vežime, vieton paprastų dr-
jų, kurios vieado* atjaučia, 
ir pasišvenčia gelbėjimui 
kiekvieno reikalaujančio 
pagelbos. 

Vienas Iš Narių. 

HED. ATSAKYMAI 

sulyg jų išgalės. O jų 
veikimas š tai kame: šeįria 
savo sergančius duaugus 
mokėdamos $5.00 į savaitę; 
laidoja nwnims»© s&v* 
draugus ir išmoka pomirti
nę jų likusioms našlėms* ir 
našlaičiams. CSąi geras da
lykas savįtai^iaės p«čalpg8 
— bet kiek tas $$&sti nuo 
karės ni&ent&jusiems ir 
mu&ų tėvynes l a i v e s * ^ H ^ . IIĮMU. d * ^ A M * * * co. 

Vyčiui t e* buvusiam, 
Tawa af Lake. — Apie tai 
gana plačiai jau buvo rašy
to " D m u g e . " Nedėsime. 
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Lietuviai Amerikoje 
* — 

OABY, IND. 
i 

Nors čionai jaunute ir ne
skaitlinga lietuvių kolioni-
ja, nors korespondencijų iš 
Gary retai tesutiksi, bet 
šios kolonijos lietuviai savo 
veiklumu sątarve ir ištver
me drąsiai gali būti pavy
zdžiu nevienai didžiųjų ko-
lionijų. Veikimas Gary 
lietuvių parodo, kad ne 
skaitlingume galybė, tik 
vienybėje. 

Ačrų nenuilstančiam triū
sui mūsų mylimo klebono 
gerb. kun. F . Rūsio, mūsų 
kolonija jau puošia nauja 
bažnyčia, kuri galutinai "už
baigta taip, kad į keletą die 
nu jau galėsime garbinti 
Aukščiausiąjį savo bažny
čioje, kurios ta ip esame iš
siilgę. Klebonija taįppat 
jau užbaigta ir papuošta 
gyvenimui mūsų gerb. va-1 jaunutė vytė, bet savo iš-
dovo. Dėkui triūsui g e r b . l l a v i n t u balsu taip sužavėjo 

žinti, ,kad tai ne profesijo-
nalė lošėja. Geriausio pa
sisekimo. Jurgis valkatos 
rolėje, p . Mikolaitis, tiesiog 
žavSte-žavėjo publiką savo 
nudavimu, persiėmimu ir 
jausmingu lošimu. Reikia 
atminti, jog tai pamatinė 
ir viena iš sunkiausių ro
lių. Bet nežiūrint to, p. 
Mykolaitis savo ;rolę atliko 
kuopuikiausiai. Faddėjaus 
ir. Liniavičiaus roles puikiai 
atliko: Faddėjaus p. K. 
Požėra, o Liniavičiaus p. A. 
Požėra. Sunkią Lutmilos 
rolę atliko puikiai panelė 
Martinkiutė iš i Chicago. 
Liniavičienės p-lė A. Pai-
joniutė. Zigmanto p. Tra-
kšelis. Antraktuose p-lė 
K. Tamoliunaitė padainavo 
solo: "Siuntė mane moti
nėlė " i r " A n t kalno kar
klai siūbavo." N Nors tai 

Baliauskis, V. Varanavi
čius, A. Leuška, M. Mili-
kauskas, A. Pelis, «T. Klei
va, K. Milašius, J . Giba, T. 
Varanavičius, K. Mikėnas, 
ir K N. Viso $31.76. 

Birutės draugija paauka
vo iš kasos $10.00 Spaudos 
Savaitės reikalams, bet iš 
tų pinigų $6.00 atliko, kas 
taippat priskirta prie Kalė
dinio Fondo, kaipo auka 
nuo minėtos draugijos. Tai 
viso labo $37.76. Pinigai 
pasiųsta Tautos Fondo raš
tininkui p. K. Pakštui. 

Tikimasi, kad ir kitos 
draugijos neapsileis, au
kaus tam svarbiam reika
lui, išgavimui Lietuvai lai
svės. Rast. J . Kudirka. 

INDIANA HARBOR, IND. 

* » 

TAI MŪSŲ DARBAI 
• M M 

• 

publiką, kad plojimams ir 
ovacijoms nebuvo galo. Už
baigus gerb. mūsų klebonas 
kun. Rusis pasakė trumpą, 
karštą prakalbą, raginda
mas Indiana Harbor lietu
vius sutverti pas save vyčių 
kuopą, kad atsimokėdami 
galėtų atvažiuoti į Gary ir 
tenai pasirodyti, kaip kad 
mūsų vyčiai pasirodė India-, 

Harbor. Toji nors J 

kun. Rūsio, čia viskas lietu
vių tarpe juda, kruta, vei
kia, taip, kad metams pra
slinkus po jojo čia atva
žiavimo toje vietoje, 'kame 
pirmiaus tik vėjas smiltis 
blaškė — šiandiena turime 
puošnią mūsų bažnyčią ir 
kleboniją. 

Bet jojo darbo ir pasi
šventimo vaisius nevien tik 
tame apsireiškia. Visuo
meninis gyvenimas irgi li
kosi išjudintas iš letargo. 
Dar nesukako metai kaip 
pasidarbavimu ir iniciatyva 
mūsų gerb. klebono likosi 
sutverta čionai Liet; Vyčiu 
82 kuopa. Nors laikas tai 
gana trumpas, bet vyčiams 
netrūksta energijos ir no
ro darbuotis. Nors perei
tais metais perėjo gana 
sunkų bandymą, bet vieto
je sumažėti spėkoms, tik 
daugiau pridavė energijos. 
Susitveręs vvčių bažnyti
nis choras po globa Šv. Ka- įsaneiųjų. 

zimiero sparčiai žengia pir- j Prisitaikant prie upo ir 
myn kaip narių skaičiumi, i išlavinimo publikos, mūsų 
taip i r giedojimu ir daug'Lošėjų ratelis žada netoli 

i 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietu* perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitas spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedus m a m a 
savo bile koki 
spaudos d a r b % 
o o s i g a 11 ė s i t 

-

m 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois 

Gruodžio 30 d. Lietuvos 
Vyčių 82 kuopa iš Gary, 
Ind., statė scenoje "Valka
tų." Galiu sakyti, jog tai 
buvo Ind. Harbor lietu
viams reta proga pamatyti 
gražų veikalą. Nes lošėjai 
savo roles atliko gražiai. 
Tarpais dainavo p-lė Gulbi-
naitė (*? Red.). Gražiai dai
navo. Už tai gavo daug ova
cijų. 

Ant galo kalbėjo kun. F. ( 

Rusis, ragindamas visus sto 
ti į eiles su Liet. Vyčiais 
ir dirbti del labo Lietuvos. 
Kvietė harbofiečhis organi-
zuoties vyčiu kuopon. 

Valio, Garės lietuviams 
už jų darbštumą. Bet del-
ko mes harboriečiai taip 
miegam) Ar ilgai dar taip 
miegosime? Imkime pavy
zdį iš gaiiečių ir darbuoki
mės sykiu sutverdami Liet. 
Vyčių kuopą. 

Kaip mstn teko sužinoti, 
čia tik yra kas budina jau
nuomenę—šv. Cecilijos ebo-
ras prie Šv. Pranciškaus 
parapijos. Pirmą sykį ren
gia koncertą 13 sausio. Gir-

begalo sunkina artistams iš - j dėjau, jog ir p-as Pocius su 
savo kompanija 'dalyvaus 

i 11 i n l i p i 

I 
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Tik Išėjo Iš Spaudos 

"AUŠRELE" 
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė 

na 
trumpa, bet karšta prakal
b a padarė gilų įspūdį į pu
bliką. 

Vieną tik turėčiau pa
stebėjimą Indiana Harbor 
publikai — nemokėjimas 
užsilaikyti ramiai laike lo
šimo buvo gana jaučiamas. 
Matyt, dar nepriaugę prie 
didesnių veikalų ir jųjų 
nesupranta, nes visur tik 
gaudo juokingus išsireiškė 
mus ir jiems ploja. Tųonu 

pildymą ir gadina upą klau-

žada ateityje, nes gabumų 
ir pasišventimo giesminin
kams netrūksta. Klebo
nas taipgi stengiasi kiek 
galėdamas padėti savo pa
tarimais i r nuolat raginda
mas prie ištvermės. 

Susitvėrė taipgi tos pa
čios kuopos dramatiškas 
ratelis, kuris į trumpą lai
ką jau spėjo labai gražiai 
pasirodyti. Lapkričio 24. 
pereitų metų statė scenoje 
gana stambų ir sunkų išpil
dymui veikalą "Va lka ta , " 
kuris iš visų pusių nusise
kė kuopuikiausiai. Dabar 
30-tą gruodžio, kad išbu
dinti Indiana Harbor lietu-

. vius ir parodyti, ką vyčiai 
gali nuveikti ir tuomi pa
raginti sutverti vyčių kuo
pą, tas veikalas tapo pakar
totas "Kosciuškos ' ' svetai
nėje. Artistai vyčiai kaip 
ir pareitą sykį Gary savo 
roles atliko 'kuopuikiausia, 
Rodos, kaipo mėgėjams, 
nieko užmesti negalima. 
Vien tik reikia gerėties ir 
stebėtiea, tur int tokių gra
žių teatrališkų spėkų. Pir
miausia viena iš mušu. veik
liausiu vyčių, p-lė Z. Gied-
viliute, taip piukiai nudavė 

moję ateityje sulošti kokį-
nors lengvesnį veikalą. 

-Valio, lošėjai! Tegyvuo
ja vyčiai! 

Žemgalietis. 

SPAUDOS SAVAITĖS 
UŽBAIGIMAS. 

koncerte. Telšių Pliumpis. 

ATSKRIDO ''ŽVIRBLIS.'' 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido naujas "žvirblis." 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo. 

Gražus paveikslėliai, puikų/3 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centų. .Ateikite pasipirkti 
"Draugo" Administracijon. . 

Paraše PRANAS 

Kaina ĮO centų 

GAUNAMA 

"Draugo" Knygyne 

v 

1800 W. 46th St, Chicago, III. 

"• 

<? 

"TIKYBA ir DORA" 
\ 

s 
E 

LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS 
EINA DU 

KUNIGŲ 
KARTU I 

MARIJONU 
MftNESL 

CHIOAGOJE. 

• • 

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

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

merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iskalno išperiant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole 
rio galima siųsti krasos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Mokslo įLatekiamas, dalis 

11 Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon-
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame kateMzme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina.. .25 

.38 

i 

Kenosha, Wis. — Gruo
džio 23 d. Šv. Petro svetai
nėje atsibuvo Spaudos Sa 
vaitės užbaigimas su pra
kalbomis. Kalbėjo kun. 1 ; 
Kemėšis ir kun. V. Slavy-
nas. Tai pirmu k«rt ken >-
sbiečia^ns teko išgirsti di
džiai gerb. kun. F . Kemešio 
kalbą, kurio švelnus žodžiai 
pasiekė kiekvieno širdį. 

Pabaigoje kalbėtojas ku
nigas F . Kemėšis plačiai 
paaiškino apie Lietuovs lai
svę, ir paskatino klausyto
jus tam tikslui aukauti į 
Kalėdini Fondą kiek kas iš
sigali. Surinkta viso 37.7G. 

Aukavo po $5.00: kun. A. 
Balin&kas ir SLRKA. 22 kp. 
Po $1.00: J . Trakšelis, R. 
Belinskas, P . Jusis, J . Ku
dirka, A. Bukšys, M. Fa-
liuiionis, S. Bitautee, L* 
Pocros. Po 50c.: P . Pet-

Baso apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kę visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
nžklansimhs ia tikėjimo ir doros srities. 
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30a, už 
pavienios numerius po 2c 
Adresas: 

"TIKYBA IR DORA" 
į 1631 W . Nor th A ve. Chicago, UI 

* Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti 1c krasos 
g ženklelį. 

— ~ 
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I LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS | 
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Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį 

•'ŠVIESA" 

tarnaitės Zonės role, jog Į kauakas, A. Eadvanskis, P . 
vargiai tai butų galima^pa-i Bartkus, E. h&m*ask*z,J. 

Rumatizmas 
Yra mano Oro Pranašas. 

A š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda man 
mentės ir kelius ant 

gelti. Bet yra s enas draugas 
kuris visus skaudėjimus išvarinėja. 

Sloan's Linimcntas yra labai leng
vas • vartoti, nereikia nei trinU pats 
įsmenga ir sustabdo skaudėjimą. Ge
resnis negu kokie plaistrai arba ko
kie kiti vaistai. Pamėginkite del san-
krekos, skaudėjimo strenu, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose ir 
mažiuos buteliuose, vaitinyčiose. 

Sloans Linimen 
/r/j'is \^/tfl0r. 

g karį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
s 3 šviesos parodyti keli* 
| *"ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio a#ie žmo* 
2 . gaus pažangumą. 
*» 

"SVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais. 

"ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų. 
Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

•M 

| "ŠVIESA", 
I 46 Congress A ve., Waterbury, Oonn. 
'llllllllllllllllilIHIlIlIlIlIlIlilIlIUIIIIIIHIIIHIIIIIIHIIIIIMIHIINIIUIIHIINIinilllllllimi 
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Nori smagiai ir M i 
lingai laiką praleisti? i š 
sirašyk "IMRAUG4", o Ji 
taip pamėgsi skaityti, kaip 
kad šis vy**s. Dienraštis 
•DRAUGAS" met»m5-kiU-
nuoja $5.00, pusei me
tą $8.00. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUJS. CO. 
1800 W. 4Bti» S«*#et 

No. 1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Su- ' 
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd 35 

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Darni- LU 
Jonaitis, drobės apdar , 2a 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11 j § 

No. 1187. Blogi Kudiku Papročiai, su paveikslais, 
, paraže Dr. A. L. Graičkmas; kiekvienai motinai 
S| knygelė patartina perskaityti, '/. 20 

No. 1211 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Garaže kun. Dr. 
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Cliieago, Dl. U915, pusi. 2&. ..10 

No. 12ia Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa-
. tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin

ti šj knygelę. 
No. 1135. Vaikų Žvaigždutė'. Bendoriaus,' dalis "h 

kieto poperos apdarais 
No. 1130}Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 

apd 
No 1916. Lietuvių Katalikų Mety t i s . Redagavo 

kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, paira-
prjų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
damų,^ pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je.privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75 
" J į ^ o b . ė s apdarais $ 1 # 2 0 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in-

tormaci,ių adresuokite: 
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios zpvmUU^. 

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago/l!/. I!M5. ..45 
TflNo. 82. Huckleberry Pinnas. MieJam laiko n**Wį-

mui patartina šių apysaka, kalba lengvi ir knygos 
mtalpa mteresuojanti, verte Jonas Kmitas. T 75 

No. 197. OHveris Twistas. Tai viena iš geriausiai 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charle, 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Verte Jonas Kmitas, 520 pusi $1.00 

i No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis, 
ji Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas 
! Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis 10" 

No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, 15 

No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveikskiėlis 
i š liaudies gyvenimo 15 

No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 
3-juose aktuose, užimantis 4r tinkantis scenai 15 

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutąi#ė Pranas, Trumpas 
• • Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 

suaugusiems, 112 pus] ,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 , 18 

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

No. 950. Užkrečiamųjų Ia^ų Issipletojimo Budai ir 
Kova' Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas 15 

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminkle 
Ūš; parengė Tėvas Kapucinas 5 

TINo. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun. 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauske. Su pa
veikslais perspausta sutyg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$liXiJA 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Suster. Kieto popero apdarais. ..25 
Kazimiero dryos. leidinį 3f 

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koneili-
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F., B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsekimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina ' . . 

• • 

" 
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DRAUGAS PUB. CO. 
1300 W. 46th St., Chkago 
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"DRAUGAS' Pirmadienis, sausio 7, 1918 f 

CHIC A G O J E 
,. • . . » - . - . , _ 

i i 
Pirmadienis, sausio 7 d. šv Lucijonas. . . 
Antradienis, musio 8 d. šv. Severinas, 

• • • » 

aic^Ro, IUL ' ŠV\ MYKOLO PARAP. 
(North Side). 

Nauju Metų sutikimas. 
Tty* draugijos, būtent 

LDS., Moterių Katalikui 

Vyčių šeimyniškas 
vakaras. 

Niekas taip žmonių neri
ša kruvou, niekas jų taip 
nevienija, kaip kokia pra-l Sąjunga ir Lietuvos Vy-
kilni idėja. Nei vargas,[fiai sumanė, sutinkant 
nei kentėjimai, dargi nei į Naujus Metus, iškelti ne-
mirtis jos nepergali. To- paprastą pokyli ir pa-
kj ji pasišventimą žinone- kviesti į ji daug sve-
se pagimdo ir ugdo. v-: .̂ Šuniniu" ir padarė. 

Tokia idėja jungia l ie- Atėjo gruodžio M dienos 
tuvos vykius bei vytes. J i vakaras. štai svetainėje 
sudarė juose iokį rsolidariš- į taisyti ilgi stalai, gražiai 
kurną, kad nei didžiausi pa- «&"»«, gm ^ l i ų kviet-
sistencimai priešu ivoikti į k a i s l^piušti, o tarp to 
Jų negalėjo, bot vis jie a u - l v i s o IV virfuvr.je knibžda, 
go, stiprėjo. 

Užtai nestebėtina, kuomet . 
*t i T- kepamai, o m uar< 

vietos 14-ta kuopa Lietu-! . . ' ' ' . , . . 
TT v. *_. i pas taip ir vilioja 

L. K FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

j juda vikrios seimininkės 
ii seimininkai. Čirška 

dus kva*-
T r v. _ v • i pas taip ir vilioja i vaka-vos Vveiu surengė s e i m v - \ l . . ' « *. T T • v, " ! " 1V. 0 \ nenę. Jau ir uzkviestieii 

mska vakarą, gruodžio 31.1. * , .. rn . f 
-A * r, ., ! ima rodytis, Tolvn vis 
191i m. Gavo pilna p r g a u - l e n g v u iv daug™. Svc-
timą apyhnkivi kuopų; ju 
nariai bei narės skaitlingai 
atsilankė i ta vakarą. 

ta i nė pr i s ip i ldo . Šermi-
I ninkės net nusigąsta, ar pa-
vnlgydįs tokia daugybę. Bet 

Jaunimas pradėjo lietuvis- Į j o a turi paslaptis.' Visuo-
kai žaist i , t a i p l inksmai lai
k a leist i . 

i 

Laikui greitai "bėgant, 
štai vakaro vedėjas, p, Jo
nės šlegaitis, pranešė, k:m 
bus sulošta veikalėlis, '4Kas 
Bailys." Žmonės nuo j ' 
prisijuoke ganėtinai. Roles 
turėjo: Jurgis Navickas — 
p. St. Daunoras: Aldona 
Stambiutė — p-le Br. Šie-
gaitė: Snibždukas — p. Jo
nas Brazauskas. Atliko 
gerokai. 

Po lošimėlio dar kiek žai 
de. Tolesniai visi ėjo prie 
paties gardumo, vakarie
nės. Kiek ten džiaugsmo. 

met pataiko išsisukti, jei 
ne mėsos kąsneliu, tai nors 
meiliu žodeliu pavaišins. Na 

j ir vaišino: valgiais gėrimais, 
vaisiais, keiksais (tik truko 
lietuviško ragaišio), solais 
ir duetais, skambinimais 
ant piano ir prakalbomis. O 
kalbėtojų tai buvo kelios 
ualvhės. Kalbėjo kunigai ir 
moksleiviai, darbininkai ir 
darbininkės. Visų prakalbos 
giažios, turiningos, ypaė 
paskučiausioj] moksleivio J. 
Poškos. Baigdamas savo 
prakalba visu kalbėtojų eilę 
p. J, Poška, paklibino geras 

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

PiittL pagelb. J . Gteebliu-
nas, 425 Pacą St., Baltimo-
re, Md. 

Raštininkas, Kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chicago, HL 

Edininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rec-
tory, P . O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo 
riute, 723 Saratoga St., Bal 
timore, M i , M. Tumasonis 
320 Pirat Ave., Homested 
Pa. 

• i i i i . i • . . i * m Į i 

P A I E Š K O J I M A I . 

Paieška u tavo vyro Pranciškaus 
Jeromino, jia turt geltonus plauku.' 
ir- prišakyje neturėjo 3 dantų. 1? 
metų atgalios gyveno Argentinoj ir 
16 tenaia prisiuntė man laišką. Pas
kutiniais laikais gyveno Pittsburgr 
Pa., kur man pranešė, kad jia mirė. 
Jis paeina 16 Kauno gub., Lukes pa-
rap., Kirkiukų sodos. Kas man pra
neš ar jis gyvas ar miręs, gaus do
vaną. 

MRS. ZOFIJA JEROMTNTENfc, 
4734 Throop St., Chicago, m . 
< 2-J-4-5-7). 

Paieškau savo sesers Agnieškoa 
Jasiuniukės iŠ sodžiaus Midžiunų, 
parap. Ramygalos, pav., Panevėžio. 
Kauno gub. Jinai prieš kar gyveno 
Rusijoj. Gal kas žino apie ją 
ar ji pati lai atsišaukia šiuo antrašu: 

JONAS JASIUNAS, 
2251 W. 23 PI., Chicago, 111. 

( 3 — 7 ) . 

Paieškau savo draugo, su kuriuomi 
parkeliavome Cnicagon iš Easton, 
Pa., Povilu Kištautu. Malonėkite 
pats arba kas kitas atsiliept, už ką 
labai busiu dėkingas. 

KAZIMIERAS KEULAKIS, 
1010 Canalport Ave., Chicago, UI. 

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne-. 
lankyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Erei 
pkites pas: 

: C i K. NURKAITĮ, Opt. Dr. f 
1617 N. £obey St. 

MMwaukee irNorth av. Tai. Kumbolt4617 
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DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2527 So. Broadvvay 

ST. LOUIS, MO. 
Telefonas— Bell Sidney 401 

^ Kinloch Victor 598 
Gyvenimo vieta: 

3237 PULASKI STREET 
Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliomis 10 išryto iki 12 p i e t 

" Dr. G. M. GLASER 

REIKALAVIMAI. 

Reikalingos moteris ir merginos 
sortavimul seny poperių. Gera mo
kestis. Atsišaukite pas: 

VVESTER P A P E R STOCK CO., 
1450—60 Indiana Ave., Chicago. 
(7—12) . 

Reikalinga 2 tvirti--vyrai del sa-
krovos darbo, atsišaukite pas: 

WESTERN P A P E R STOCK CO., 
1450 Indiana Ave., Cricago. 

(7—8) 

Reikalingas vyrus, knris galtų dir-
l l t U V i l l š i i ' d i s a t i a i l S t i l i e t l l - ! b t i Janitoriaus darbą. Apsišaukite: 

, . , t . _ . ° v . 28 E. 23 St., rusyj nctoU Wabash Av. 
kiek ten snekuciavimosi. VIH, tėvynėje esančių, vargą 

Dr. A. R. Blimentlial 0 . D. 
AktQ Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 i i ryto iki? 9 
vai. vakare Nedelioms 9 iki 12. 

4649 So. Ashland Ava. Kamp. 47 St 
Telefonas Yards 4317. 

Tel. Oiover 7042 

Dr C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno t ryto iki 0 vai. 
N«*deliomis ps;;al sntarima. 

4712 So. AnbJand Ave. 
arti 47-tos gatvės 

Gražu tai buvo žiūrėti. 
Pu pasisotinimo vel pr 

dėjo žaisti, linksuuntis. Lai 
kas vis bėgo ir bė^o nejur 
tant. Jau pradėjo dalimi 
skirstyties. Likusieji ir Ii 
kusios sustojo krūvon i: 
pradėjo dainuoti: pirmiau 
šiai dainuoja **Lietuv<i, Te 
vvnč inusu." Gera dalis 
kurie dainavo, buvo išlavin 
ti apskričio chore. Skara 
bam'iai skleidės tie balsai 
rodos užginistanėios musr 
Tėvynės, ncprigulmingo 
balsas, apreiškiantis paliuo 
sa\inn«Į nuo anr/iu apkalt' 
retežiu. Bet štai užbaigų 
dainuoti vėl jauti tą suvar 
žymą, vėl žinai, kad dar rė
kia begalės 'vargo, pakol j 
vyks svajonės. 

Vėl užtraukė dainą, s 
kartą kk Pjauti linksma.' 
Kita: "Ant kalno karkia 
siūbavo." Ant galo, k* Eisim 
broleliai namon.' Laik 
dainavimo dainelių jautei 
esąs vėl toje rbangioje, nu 
mylėtoje Tėvynėje Lietu 
voje, kad ton išnaujo link 
sminies kartu su gamta. Ii 
traukia, ir žadina didesn: 

prisirišimą prie jos, kat1 

jai \4sa siela atsiduoti. P( 
dainavimo visi linksmai 
skirstėsi naniQ, pailsėti sa
vo maloniose guštelėse. 

Draug visiems kuopa ta
ria Širdingą aeiu, ir atsilan 
kiusiems,- ir visiems darbi
ninkams ir darbininkėms, 
už jų tokį pasekmingą pasi
darbavimą. Kad vyčių kuo-
pėį'dangiatiS'-tokTTT vakare-

ir Lietuvos laisvę. Sujudo, 
pabiro sidabras ir pradėjo 
lėkti poperos j gilias kepu
res. Skaito. Garsina $58.45. 
Vėliau nekuria N. N", dar 
prideda f 15.00 ir pasidaro 

( $73.45, kurie ir išlėkė tuo-
jaws pas Tautos Fondo se-
\-r:'toriii p. K. Pakštą. Te-
koyoja ui Lietuvos laisvę. 

Vietinis. 

ITUO <£DRAUGO,, AD 
MINISTRACIJOS. 

(T—8) 

I v 

Šiuomi pranešame gerbia-
iiai Lietuviu visuomenei, 
ad * 'Draugo-' Administra-

( ujos ofisas yra atdaras kas
dien nuo 8 vi. ryte iki 6 vai. 
vakare, gi Panedeliais, Se-
-edomis ir Subatomis yra 
itdaras nuo 8 vai. ryte iki 9 
ral. vakare. . Nedėliomis o-

4 

'isas yra uždarytas. Kurie 
i orėtų kreiptis reikale laik
raščių ar spaudos, malonės 
kreiptis viršminėtu laiku, o 
'ikime, kad gaus. užtikri
nanti ir malonų patarnavi
mą. 

Gavome iš pastos laiškus 
Simonui Eismireskiui ir B. 
Asoekiui, taigi minėti lie
tuviai malonės kreiptis į 
4 * Draugo9' Administraciją 
ir gaus minėtus laiškus. 
Laiškai prisiųsti iš Rusi
jos. 

"Draugo" Adm. 

lių rengtų, ryšiai tarp jų 
dar geriaus sustiprėtų. 

Korespondentas. 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti prersnj darbą ir 

daugiau pinigu-
Visur reikalinga daug 

kirpėju, trimerių, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėja Taipgi presertu 
Ir siuvėju elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi nnokesčiai. 

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

Duodama diplomai. 
Patrenos daroffltns pa-

REIKALINGOS I S8-1 J^3U mlerą — bile 
Geru katalikišku šeimynų duktė- f**11*8 a r b 8 dyd?io, ift 

r|4, kurtos norėtu pastoti seserims b l l e m a d u knvK*08- > 
S^Udžiaasios fcrdles J e » u s , kurinį : M A S T K R D E s i G N T N G S C H O O L 
dnrbr.s dirbti Oganymul duSi*. Ku- j R Kiumlrkm. Perdėtinl* 

L"' Af^iJt1 V**"**1* m * I ° " 118 N. lia Salle gatve. Knmliary 
n«V, » ^ ^ < S S r r ^ S S S S i M < 1 6 " 4 1 7 - ™<* OitF Dali. 

KARMELITŲ SESERIS, 

. . Praktikuoja 26 meuu 
Gyvenimas ir Ofisas 

įį 814t 8. Morgan St. kertė 33 ac 
Chicago. 111. 

SPECIALISTAS* 
Moterišku, Vyrišku Ir Valku 

Taipgi Chronišką Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

:.r iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
fĄ ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėllo 
t-* mis vakarais ofisas uždarytas. 
£| Teleptaone Tards «87 

AKIŲ AUSIU NOSIES IR 
GERKLĖS. 

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytoja 

Ogden and Grasselli Avės., 
KAST CHICAGO, IND. 

20) . 

ANT PABDAVIMO. 

. Parduodu automobiliu — limosi-
no, Mltchel 1912 m. vartotas. Par
siduoda pigiai, nes savininkas turi 
iškeliauti kariuomenėn. Atsišau
kite, katrie norėtumėte pamatyti ar 
pirkti, po Šiuo adreu: 4682 So. Mar-
shfield ava. (sallune). 

/ o s Beoaltla, 
4629 So. Marshfield ave. 

(4—6—6) 

AUTOMOBILIAI: 
Turime būtinai parduoti du 1915 

automobilius — llmousine Ir vie
ną limouslne vtršu. Geram padėji
me, taip kaip nauji. 

Kas norėtu pirkti automobiliu 
prašoma kreiptis, ant šio antrašo: 
154S W. 49 St., Tel. Yards 7125 
( fr—U). 

PRANEŠIMAS JTORTH 8IDB LIE
TUVIAMS. 

P • | .• y • 
Pranešu visiems dienraščio "Drau

go" skaitytojam*, kad virš minėtą 
laikrašti galite pas mane gauti. Ku
rte nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dieninj taip savaitini "Draugą". 

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

A. KArSĖDAS, 
1658 Wabansia ave., Chicago, III. 
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B JOSEPH O. WOLON | 
E LIETUVIS ADVOKATAS = 
3 Kamb. 324 National Life Bldg. = 
= 29 So. LaSalle St., == 
= Vakarais 1566 Milwaukee Ave. E 
= Central 6290 = 
E Rasidenoe Humbuld 97 E 
E CHICAGO, ILL. - . = 
X S 
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PRANESTMAS. 
Kas užsirašys "Draugą" per ma

nę ant lštisy šių metų ir užsimokos 
Iš karto $5.00, tas gaus knygą, var
du: "Sveikata". Vertės $2.00, gra
žiausia kietuose audeklo apdaruose. 

šis mano pasiulimas, tai jums 
proga; nepraleiskite jos, bus 
tik nuo sausio 5 d. iki sausio 12 d 
1918 m. 

Taipgi norintieji užsirašyti ir 
kitus visokius laikraščius meldžiu 
ateiti pas mane, nes aš užrašynė-
jų visokius laikraščius, kokius kas 
tik nori, bet vien tik katalikiškus. 

Esu namie kas vakaras. 

J. ŽITKUS, 
171S So. Ruble St., Chicago, 

Ant antrų lubų iš fronto. m. 

Akyniai pritaikomi 

20 metų a n t S ta t e Gat. 
štai keletas apsireiškimu silpnu 

Akiu* 
Ar tavo akys ašaroja ar dega? 

Ar tau galva skaudę.? 
Ar tau akyse maišosi? 

Pasikalbėk su manim. Greitas, 
Palengvinimas. . 
Antros lubos arti Fair Krautuvės. 

DR. F. O. . CARTER, 
120 SO. STATE ST., 

VALANDOS: nuo 9—7, Nedėlio
mis nuo 10 iki 12. 

j DR, P, ŽILVITIS 
į LIETUVIS GYDYTOJAS 
I IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
3203 SO. HALSTED STREET 

Tel. Drover 7179 

OFISAS: 
2350 So. Lcavitt St. 

V AL.: 4—8 vakare, nedėilo-
mis 10—12 ryte. 
Tel. Canal 4046, Chicago, UI. 

rSY^e^rrSY^r^Y^e^e^e^T&TS'l 
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AR ESI GIRDĖJĘS? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą Ir Įgyti ilgus plaukus. Prisiusi, 
štampą ir gausi visas informacijas. 

I DISTRIBUTOR for WTLBERT CO. 
42 Vine Street, Montcllo, Mass. 

THE HIBERNIĄN BANK 
UžDETAS 1867 

Seniausias Taupinimo 
Bankas Chicagoje. 

Pagal mūsų seno papročio visi 
tampymui sudėti pinigai, pad<Hi 
12' sausio arba pirma kokioje 
nors dienoje, skaitysis kaipo bu
tų padėti sausio 1 d. ir už juos 
nuošimti mokėsime nuo tos die
nos. 

Šis bankas duoda parankumą savo kostumeriams pa
tarnaudamas. Subatos vakarais nuo 6 iki 8 vai. palengvi-
ni?nui tiems, katrie negali ateiti dienų. 

Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas. 
BANKOS VALANDOS 

Taupymo skyrius — 10 ryte iki 3 vai. po pietų. Subatoms — 0 ryto 
iki 12 vai. po piet ir 6 iki 8 vai. vakare. 

šios bankos turtas yra nuosavybe Šerininku Continental ir 
Commercial National Bank Chicagoje. 

•M 

M AUKSUOTI ROŽANČIAI 
M! 

j 

'Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
y ra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, -Vil
niuje i r Ameri
koje. 

So. 1437. Karoliai (vairiu spa»-
ro. Rejkalatinufit paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiimt imu 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas leneiu-
gclis ir krvželis. Gvararituofi 
ant 5 metų. Kaina su pri^inn-
timu tik $1.25 

No. 1439. Galima gauti jvairiu 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ho-
man Gohl". GvarantuotJ ant & 
metu- Kiekvienas atskirai Įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminiu. Su pii-
si un t imu $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus 
icalite siusti išporkant Monej Order, registruotame laiške, arba 
viencentiniais k rasos ženkleliais. Adresuokite: -. . . . . i 

! DRAUGAS PUBLISHING CO. 
! 

1800 VV. 46th S t ree t Chicago, l ik 
*ra^*:^frr£K:^K*:&wi^ 

. 
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Telefonas: McKINLEY *>764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

^84«: BQ*. J*&#P&*U* m<t&t 
Kampas W. S3-tos gatvės. 

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. e 9 

TIE, kurie garsinasi mūsų lai
kraštyje, padeda mnms gerinti 
j j del mūsų skaitytojų. :: :: 
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus. 
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums . :: :: :: 
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar-
sinasi mūsų laikraštyje :: 

Remkime tuos, kurie mus remia. 

i 

Tinkami ausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" einą utorninkais, ketvergais ir su 
balomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių ii darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. * 

"DARBININKAS" padUoc^i daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų paoių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, ' indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus! 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių, ir apysakaičių. 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi-
Į ninkui s v a r b 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 . f 

"DARBININKAS1' nuolatai išleidineja knygelių, kū
jį rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir-
yšija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininke" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams 4JL50, pusmečiui 
75c. • 

Adresas: 

"DARBMIN&AS" 
242 W. Broadway, ^ So. Boston, Nass. 

\ 
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