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Gelbėkime badaujančią 

Lietuvą! 

Dėkime aukas Tautos 

Fondan! 
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REVOLIUCIJA AUSTRIJOJE? 
Vis žiauresni darosi bolševikai 

MASKVOJE KRUVINAS PAMINĖJIMAS 
APLIETAS KRAUJU 

True translation filed \vith the post- True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
25, 1918, as reąuired by the ar t of 
October 6, 1917. 

master a t Chicago, 111., on January 
25, 191 S, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 
REVOLIUCIJA AUSTRI. 

JOJE—SAKO BOL 
ŠEVIKAI. 

Esanti jau nuskirta ir re
voliucionierių vyriausybė. 

DIDELĖS RIAUŠĖS 
MASKVOJE. 

40 žmonių užmušta; dauge 
lis sužeista. 

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

VOKIEČIAI ATSIMETA 
ITALIJOS FRONTE. 

Turbūt jie tenai nepakels 
ofensyvos. 

PETROGRADAS, sausio 
25. — Bolševikai iš Austri
jos bevieliu telegrafu gavo 
žinią, jogei Viennoje, Aus
trijos sostinėje, pakilusi 
revoliucija. Depeša gauta 
Smolny institute, kur ran
dasi Lenino-Trockio vyriau
sybės ofisas. Pasakyta, jo
gei . revoliucijonieriai yra 
nuskyrę net laikiną savo 
vyriausybę. 

Apie neramybes Austri-
joj-Vengrijoj dar praeitą 
savaitę buvo pranešta. Bu
vo sakoma, jogei tenai pra-1 _ 

Petrogradas, sausio 24.— 
Praeita antradieni Maskvo-
je demonstracijomis pami
nėta "kruvinas sekmadie
n is . " Kaip ir pritinka, kru
vinas paminėjimas pasibai
gė kraujo praliejimu. De
monstracijų metu pakilo 
riaušes. 40 žmonių užmušta 
ir apie 200 sužeista. 

Pirmadienio vakare čio
nai suareštuota dvidešimts 
ar daugiau socijalistų revo
liucionierių, steigiamo j : » 
susirinkimo atstovų. 

Bolševikų vyriausybė pa-
ne savo ziuvbon rusu matoma revoliucija. i ̂  , ^ L 

a I Raudonojo Kryžiaus drau
giją, kuri ligšiol buvo val
doma bepartijinių žmonių. 
"R. Kryžiaus viršininkai, 

"United Press" depešos 
iš praeitos savaitės liudija, 
kad dvilypėj monarchijoj 
prasidėjusios sociialės ir= 
, \ - . . . ~ kuriu tarpe vra ir ]S. Po ekonomines suirutes. Gy- ' \ . ' , * . . . . . , , ., . - krovskis, buvęs užsieniu ventoiai buvo pakilę pnes .. , . . 

t ,. •«.? * i reikalu mmistens, suaręs-savo šalies mihtanstus , ku- . .. ; . , v . . , . , , ,. , tuoti, kaipo kont r-revohucį-ne jokruo būdu nesutinka . . . . . 
padaryti taikos be aneksiiu ' ,01iieilf1,

 v. ,. T _v ., . , •* i • u - - B e to šiandie bolševikai 
ir kitokių užgrobimų. Gy
ventojai pareikalavo kuo-
veikįausios taikos ir tuo 
tiksfy buvo paskelbta visoj 
šaly? generalis darbininkų 
streikas. 

areštavo dar daugeli kitu 
partijų žmonių, kurie kalti
nami suokalbyje prieš bol 
ševikus. Tie žmones buvo 
susinešę su socijalistais re-
voliucijonicriais, kurie stei-

Tr„e tranS,a,lon flM w,h the po*- giamc.iame susirinkimo tu-
master at Chicago. UI., on January j r o - j 0 d i d ž i u m a , i r k u r i e a t l l -

1918, as reąuired by the act of 

BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 
RUMUNIJOS PINIGUS. 

Rumunų karalienė pasprū
do iš Kišinevo. 

Amsterdam, sausio 24. — 
Anot depešos iš Petrogrado 
i vokiečių laikraščius, bol
ševikai užgrobė dalį Rumu
nijos pinigų, kurie buvo de-
pozituoti Maskvos banko j . 
Taippat jie pagrobė rumu
nų karaliaus karimos 
brangakmenis Kišineve. . 

Rumunijos karaliene Ma
ria buvo apsigyvenusi Kiši
neve. Dabar jinai pasprūdo 
Į rumunų laikiną sostinę 
Jassy. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago. III., on January 
?". 1918, as reąuired by the act of 
CW»*«>r * 1017 
SULAIKYTAS SOCTJA 

LISTC LAIKRAŠTIS. 
Londonas, sausio 24. — 

Vokietijos vyriausybė trims 
dienoms sulaikė socijalistų 
dienraštį "Vonvaer tz , " kur 
perdaug atviriai cine rašyti 
apie streikus ir riaušes 
Austrijoje. 

ke nuošaliai susirinkimą, 
kuomet bolševikai jau buvo 
uždarę steigiamąjį susirin
kimą. Prieš suokalbininkus, 
sakoma, esąs jau pagamin
tas mirties batalijonas. 

Bolševikai pas kai-ku-
riuos suareštuotus namuose 
padarę kratas. Atradę daug 
bombų, ginklų ir dokumen
tų. 

Šiandie suareštuotas ka
reivis, raudonosios gvardi
jos narys, kurs, sakoma, 
buvęs vadu gaujos, kuri li
goninėje nužudė Kerenskio 
kabineto narius — Šingare-
vą ir Kokoškiną. 

True translation filed ,wlth the post-
master at Chicago, III., on January 
25, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

MŪŠIAI DONE 

Italijos armijos stovykla, 
sausio 24, — Priešininkas 
atsimetė atgal nuo teritori
jos šiauriniam kalnuotam 
fronto, Monte Tomba užpa
kalyj, pradėjus nuo upės 
Piave ir einant į vakarus. 
Dabar jo apsiginimo linija 
yra ties Monte Spinuccia. 

Atsimetimas nebuvo 
žinomas. 

Tomis dienomis italų ka
riuomenės žvalgai vienoj 
vietoj susidūrė, su priešinin
ko patroliais, kurie be jo
kio užkabinimo pasitraukė. 
Paskui žvalgai susekė, kad 
priešininkas yra apleidęs 
visą apylinkę. 

Šitas teutonų atsimeti
mas — tai puikus prancūzų 
armijos laimėjimas ties 
Monte Tomba, nes po to 
laimėjimo teutonai neteko 
vilties ilgiau atsilaikyti sa
vo pozicijose. 

Priešininkas atsisakė 
nuo ofensyvos. 

Priešininko atsimetimas 
italams vra labai svarbus. 
Tas reiškia, kad jis atsisa
kė jau briauties pirmyn, 
kad dasigauti į Venecijos 
lygumas Monte Tomba ke
liu. Dabar priešininkas jau 
atokiau gaminasi apsigini-
irto liniją. 

True translation filed wlth the po«-
mastei* at Chicago, 111., on Januarv 
:\", 191 *, as require<l by the act of 
O ^ t n h o f S 1 0 1 7 

BOLŠEVIKAI ATSIDU 
RC KRITIŠKAM 

PADĖJIME. 

Kas valanda jie gali but nu 
šluoti iš valdžios vietos. 

Londonas, sausio 25. — 
Borys Savinkov ir kiti bol
ševikų priešininkų lyderiai 
iš Dono atkeliavo Petrogra-
dan ir pranešė, kad Dono 
gatvėse seka mūšiai. Bolše
vikai sau pagelbon paršau-
kė 2,000 jurininkų iš Gel
si ngforso ir Kronštadto. 

Amsterdam, sausio 24. — 
Vokietijos parlamento ra
teliuose pripažįstama, jogei 
Rusijoje stovis yra labai 
kritiškas, anot Berlyno 'Lo-
cal Anzeiger' pranešimo. 

Tasai laikraštis tvirtina,, 
jogei sulyg gautų žinių iš 
Petrogrado, tenai bolševikų 
stovis didžiai blogas ir nuo
lat labiau blogėja, todėl vo
kiečiams negalima vesti tai
kos derybų su tais žmonė
mis, katrie kas momentas 
gali but nušluoti šalin paki
lus anarchijai. 

"Loeal Anzeiger" pažy
mi, kad taikos konferenci
jos atstovai visa tai turėtų 
suprasti. Veždami derybas 
Brest-Litovske turi dažniau 
dirstelti į Petrogradą. 

MŪSŲ BIZNIERIAI. 
Mūsų išeivija parodo, 

kad lietuviai yra gabus 
pirklyboje, įvairiuose biz
niuose. Tik išgaukime 
Lietuvai laisvę, o lietu
viai ten į biznius dar la-
biaus kibs. kaip čia Ame-

[rikoje. 
Mūsų biznieriams ame

rikiečiams tikra garbė 
'priguli, kad jie praskynė 
Eelią savo lietuviškai 
prekybai ir pramonei. 

Gal daugelis jų grįš su 
savo pinigais ir patyri-

Imais į Lietuvą. Iš to Lie-
Ituvai tik džiaugsmas ir 
nauda bus. 

Mūsų biznieriai būda
vo jautrus į Lietuvos rei
kalus. Tik reikėjo juos 
paklabinti, nurodyti rei
kalą. 

štai ir dabar, sukrutus 
amerikiečiams rinkti sa
vo laisvei aukas—atsilie
pė nuoširdžiai ir mūsų 
biznieriai—visur ten, kur 
į juos kreiptasi. 

Dabar štai ateina svar
bi valanda, mūsų Tautos 
šventė, šv. Kazimiero 
diena, kurioje mūsų ger
biamieji biznieriai bus 
prašomi padirbti pavyzdi, 
kaip lietuviai turi remti 
Lietuvos reikalus. Tautos 
Fondo skyriai beabejo 
juos pakvies atskiriais 
gražiais laiškeliais i iš
kilmingą vakarą, kur vi
sų akyveizdoje mūsų biz
nių atstovai, drauge su 
visais kitais susirinku
siais, išpildys savo tautiš
ką priedermę. 

Lietuva daug tikisi ge
ra iš savo biznierių. 

Remkime mes savo biz
nierius, biznieriai gi lai 
remia Lietuvos reikalus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
25, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

BOLŠEVIKAI ATSILIE 
PIA Į PASAULĮ. 

Negali jie jokiuo būdu susi
taikinti su vokiečiais. 

Londonas, sausio 24. — 
Anot gautų bevieliu tele
grafu žinių, Rus ios vyriau
sybė išleido du atsiliepimu, 
užvardintu " j v i su s,' ' ku
liuose pranešama pasauliui, 
jogei Vokietijos užsienių 
reikalu sekretoriaus von 
Kuehlmanno dekleracija, 
kad centralės valstybės ne
atšauks savo armijų iš už
imtų teritorijų net ligi vi
suotinos Europoje taikos, 
didžiai suvylė Vokietijos ir 
Austrijos-Vengrijos gyven
tojus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on January 
2 5, 1918, as reąuired by the act of 
OotobAr * 1917 
PRASIDEDA VEIKIMAI 

VAKARŲ FRONTE. 

Vokiečiai grūmoja užpulti 
Rusiją 

JIE ATSISAKO APLEISTI 
PABALTIJOS ŠAUS 

• . • • < 
• * • • * 

True translation filed with the post-
master -at Chicago, 111., on January 
25, 1918. as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

MAŽIAU LATVC 
NUSKANDINTA. 

Londonas, sausio 24. — 
Britanijos admiralitetas pa
skelbė, jogei praeitą savai
tę nuo torpedų arba minų 
nuskendo tik 6 prekybos 
laivai 1,600 tonų intilpimo 
arba augsčiau ir du mažes
niu laivu. Taigi laivų nu
skendimas sumažėjo kuone 
perpus. 

Nuo pradžios nardančių 
laivių, begailestingo jo veiki
mo Britanija neteko 1,218 
visokio didumo laivų. 

MIĘfi VYSKUPAS 
McGOLRICK. 

, - , 
True translation filed witb the post-
master at Chicago, UI., on January 

,25. 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

REZIGNAVO MAISTO 
MINISTTRIS. 

Duluth, Minn., sausio 25. 
— Mirė vietos diocezijos 
vyskupas James McGol-
rick. Vyskupas buvo -gimęs 
1841 m. Airijoj. 

Vakariniam karės fronte, 
ty. Prancūzijoj ir Belgijoj, 
kur atsiranda kitos priešais 
kitas skaitlingiausios prie
šininkų armijos, mažu-pa-
mažu išnaujo pradeda savo 
veikimą. Oficijaliai prane
šama, jogei, kad krHraffrs 
atšilus išnaujo ten prasidės 
perkūnijų trenksmas. 

Pėstininkai iš savo vietų 
neišsijudina į atakas. Bet 
vietomis artilerija be palio
vos griaudžia ir griausmas 
smarkėja. Lakūnų veikimas 
irgi pasididinęs. 

Britanija oficijaliai pra
nešė, jogei vokiečiams pasi
sekė pasekmingai užpulti 
anglų apkasus vakaruose 
nuo La Basse. Bet ties Vil-
lers Guislain užpuolimas 
atmuštas. 

Prancūzijos karės ofisas 
praneša, kad Nieuport apy
linkėse praeitą trečiadienį 
vokiečiams pasisekė paim
ti kaikurias prancūzų pozi
cijas*, i Tečiau prancūzai at
mušė tas pozicijas. 

Prancūzų pranešime taip
pat sakoma, kad ties Ver-
dunu smarkiai veikia vokie
čių artilerija, ypač Chau-
me miško fronte ir kalvos 
344 apygardoje. Pastarojoj 
vietoj vokiečiai buvo stoję 
užpuolimam Bet atmušti. 

Tarp 'sausio 17—20 d. lai
kotarpiu prancūzai numušė 
dešimtį vokiečių lakstytu-
vu. 

• 

BRANGUS SIUNTINIAI 
ATSIRADO. 

Amsterdam, sausio 24. — 
Anot žinių iš Budapešto, re
zignavo Vengrijos maisto 
ministeris grafas Hadik. 

New York, sausio 25. — 
Aštuoni krasos maišai su 
brangakmenįmis ir pini
gais vertės milijono dolie-
rių, kurie, kaip buvo mano
ma, bevežant nuo autorno-
biliaus buvę pražuvę sausio 
7 d., atrasta vietos krasos 
buste mžversti kitais mai
šais. I r už tai nekaltai buvo 
suimtas siuntinių išvežioto
j e . 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
25, 1918, as reąuired by the net of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, sausio 23 
(suvėlinta). — Rusija pri
valo vokiečiams atiduoti 

j , 

Kuršą ir kitas Pabaltijos 
šalis, arba vokiečiai atnau
jins militarinį veikimą ir 
savaitės laiku užims Re veli 
— taip pasakė vokiečių at
stovai rusanjs atstovams 
taikos konferencijos pasku
tinėje sesijoje Brest-Litov
ske. Konferencijos tęsimas 
pertrauktas ligi sausio 29 
dienos, kad leisti rusams vi
sapusiai pagalvoti apie vo
kiečių paduotas taikos są
lygas. 

Iš konferencijos praneši
muose pažymima, jogei vo
kiečiai galų-gale aštriai 
prieš rusus pasistatė, idant 
padaryti galą rusų reikala
vimams. Ukrainų atstovy
bės sekretorius buvo aplei-

tuomet vokiečių atstovams 
pastatė klausimą, idant jie 
oluotų galutiną savo atsaky
mą į rusu reikalavimus. 

Baltijos provincijos 
išskiriamos. 

Vienas vokiečių atstovas, 
gen. Hoffmann į tai išsklei
dė žemlapį ir ant ano nuro
dė linijas, kurios ateityje 
turi but Rusijos siena. 

Ta linija prasideda Suo
mijos užlajos pakraščiuose, 
paskui tęsiasi rytuose nuo 
Moon salų ligi Valk, iš ten 
į vakarus nuo Minsko ir pa-

1 
gailaus pasuka i pietus nuo 
Brest-Litovsko. 

Tas reiškia, jogei vokie
čiai nori paimti visas Pa
baltijos provincijas. 

Po šito rusų atstovai pa
klausė, kaip su ta linija bus 
tolesniai nuo Brest-Litov
sko. Gen. Hoffmann atsakė, 
jogei tuo klausimu vokie
čiai gali disku suoti tik su 
ukrainais, bet ne rusais. 

Tuomet rusų atstovas M. 
Kamenev paklausė: 

" Tatai mes negalime su
tikti su tokia pozicija. Ką 
gi jus veiksite? 

Gen. Hoffmann-į tai at
sakė: 

" Į savaitę laiko tada mes 
užimsime Revelį." 

Vokiečių galutinas žodis. 
Be to gen. Hoffmann dar 

pažymėjo, jogei ta vokiečių 
sąlyga yra paskutinė ir ga
lutina. Tuomet rusų atstovų 

dęs konferenciją. Rusai j nįmumfikas Leon Trockis 
pranešė, jogei jis nesutm-
kąs su tomis sąlygomis ir 
apie tai asmeniškai turįs 
pranešti kareivių ir darbi
ninkų atstovų tarybai. 

Konferencija pertraukta. 
Po šito centralių valsty

bių atstovai atlaikė drau-
gišką 'konferenciją su uk
rainais. Austrai ukrainams 
pasiūlė sugrąžinti Cbolms-
einą, bet tik su tokia sąly
ga, kad įvykus taikai Uk
rainai centralės valstybes 
būtinai turės aprūpinti sa
vaisiais javais ir kitokiuo 
maistu. 

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

9 SUBMARINŲ BRAZI
LIJOS PAKRAŠČIUOSE. 

PIKTADARIAI NUŽUDft 
SENUKĄ. 

Atlantiko uostas, sausio 
24. — Netoli Cape Frio, 
Brazilijos pakraščiuose, pa-
tėmyta bepliuduruojant net 
9 vokiečių nardančių laivių. 
Taip tvirtina čia atplauku
sio norvegų laivo kapitonas. 

Vokiečių povandeninis 
laivynas ten buvo matomas 
praėjusiam gruody j . 

DIDELIS PLYŠIMAS 
ANGLEKASYKLOJE. 

Halifax, N. S., sausio 24. 
— Acadia Coal Company 
kasykloje, ties Stellarton, 
vakar ištiko baisus plyši
mas ir apie 100 ,«ngiekasių 
užgriauta. 

Darbininkų būriai smar
kiai darbuojasi, kad prisi
kasti prie užgriuvusių. 
Šiandie anksti ryte 7 darbi
ninkai jau išgelbėta ir kili 
7 lavonai išimta. 

Chicagoj e piktadariai 
gaudomi, bet jų ir yra galy
bės. 

Antai po num. 4615 East 
Ravenswood ave. ilgus me
tus lūšnelėj gyveno suvirs 
60 m. senis ir taisydavo ava
lus. 

Vakar jį užpuolė keli plė
šikai. Paėmė 33 dol. pinigų, 
daugelį pataisytų avalų ir 
antgalo senį taip sumušė, 
kad tas ligoninėj mirė. 

Blogai su žmonėmis, ku
rie virsta tiesiog žvėrimis. 

1,400,000 DOL. SIRIJAI. 

New York, sausio 25. — 
Vietos piniguočiai, tame 
skaitliuje ir milijonierius 
Rockefeller, sumetė milijo
ną keturis šimtus tūkstan
čių dolierių ir pasiuntė juos 
tuojaus į Siriją gelbėti tos 
šalies gyventojus. , 
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DAKCUOS PASTABOS. 
• - - - : • : 

"KULTŪRINGIEJI" NORI 
DĖTIES SU PRASČIOKAIS. 

Kuomet šios karės metu 
vokiečiai lenkus Lietuvoje 
prispaudė ir jiems pasakė, 
jogei ten ne vieta savo "au-
gš tą j ą" . kultūrą platinti, 
Lietuvos/ endekams mušu 
šalis taip pakvipo, kad jie 
dabar berods apsiimtu net 
su prasčiokais lietuviais 
broliuoties, bi tik Lietuva 
butu priskirta prie JŲ **ga
lingosios" Lenkijos. Len
kams norisi pavergti Lietu
vą ir šitos lėšomis prieš pa
saulį girties savo žemių plo
tais. Jiems norisi Lietu
von pravesti naują baudžia
vą ir panaikinti lietuviu 
4 'pagonišką" kalbą ir patį 
"poganską" tikėjimą. Jie 
tuo tikslu šiandie mikaitę 
darbuojasi. J ie svetim
taučių spaudoje skelbia, 
kad tarp lietuvių ir lenku 
nesama jokio skirtumo, iš- *». £ * * * * * ! P ? 1 ™ ^ , jo-
ėmus nepalyginamai "augš-
tesnį" lenku kulturiškuma. 
Savo toms politiškoms už
mačioms jie turi prisigau
dę šalininkų ne tik Europo
je, bet ir šioj šalyj, ku
rie prie kiekvienos progos 
nepamiršta prisiminti ne
laimingąją Lenkiją. Lie
tuva yra svetima. Kaipgi 
kitaip gali būti, jei lenkai 
tvirtina, kad Lietuva vra ne 
kas kitas, kaip tik menku-
tytė iš senovės Lenkijos da
lis — lenkų provineija. 

Kitos galingesnės tautos, 

Tėvynę pavergti. J ie apie 
lietuvių tautą visuomet su 
pasibjaurėjimu atsiliepia ir 
tikisi susilaukti pasekmin
gų simpatijų. Tokiam 
lenkams svarbiam momen
te užuot atsinešti į lietu
vius kuogražiausiai, jie nuo
lat tvirtina, kad lietuviai 
esą be kultūros, be inteli
gentijos, ot, primityviai 
prasčiokai žmonės, kuriems 
labai dar toli pasivyti len
kų "kul tūrą ." 

Tokiomis lenkų " kultūri
škomis" kalbomis net su
lenkėjusieji lietuviai pasi
piktina. Gi kas reik saky
ti apie tikruosius lietuvius 
tėviniamus? 

"D R A M G A S" 
•ff'jr • \f\A ' i ' " • 

Penktadienis, sausio 25 d. 
• M * 

nepaprastai patrijotiŠkai jaučiasi, 
turime toneitelėnus, proffisrjonalę 
inteligentiją, pagaliaus saifcių pi* 
lietybę. Nei lietuviai, tuo labiau 
baltrusiai negali tuo pasigirti. 

"Tatai ir nestebėtina, v jei 
dabar, kuomet flniirų tikimas ima 
svirti, kuomet nauja au&rinė užte
ka ant mūsų žemės, čia mes, len
kai Lietuvoje, apie vieną daiktą 
mąstome ir svajojame — apie su
jungimą su neprigulminga Len
kija. Tai yra mūsų vienatinis 
troškimas, vienatinis mušu likimo 
apsprendimas. 

"Tuo stipriau ir karščiau to 
visa trokštame, jogei turime ne
atmainomą įsitikinimą, kad tame 
sujungime ne tiktai meB, lenkai, 
bet ir kitos šios šalies tautos su
silauks geriausių išsivystymo ii* 
gerbūvio sąlygų. Apie kokį nors 
kam antmetimą mūsų tautiškumo 
nei liandie, nei ateityje negali 
but nei kalbos. Toksai darbas ne
priklauso nei mūsų pobūdžiui, nei 
reikalams. Gi to geriausias priro
dymas yra mūsų žemininkų prie-
teliški santikiai su lietuviais val
stiečiais Žemaitijoje. 

"Tiktai unijoje su Lenkija 
lietuviai laisvai tegalės vystytis 
* * * Lietuviai, kuriems trūksta 
inteligentijos sluogsnių, tradicijų 
ir savitos kultūros, kurių yra 
nedaugiau 3 milijonų visoj Euro
poj, neįstengtų pasigaminti * at-
skirios stiprios valstybės, atsilai
kančios prieš svetimas iritek-

Apsireiškimas Paneles 
Švenč. Liurde. 

• I I • • • II - !•• 

Paskaita gerb. kun. Prof. Pr. Bučio apie P . švenč. 
Marijos Apsireiškimą Liunte, laikyta Sheboygane. 

M I P GEUĖTIES NUO 
ŠALČIO. 

mes • » # M 

Europos lenkų laikraščių 
mes neturime ir nežinome, 
kas ten jų rašoma apie Lie
tuvą. Bet šios šalies len-

gei Europos lenkai ir labai 
daug rašo apie lietuvius. Ši
tos šalies jų laikraščiai ret
karčiais padeda iš Europos 
laikrašeių ištraukas apie 
Lietuvą ir lietuvius. Jie 
vartoja prieš lietuvius tokią 
gramozdišką taktiką, kaip 
mes augščiau minėjome. 

Antai "Kuryer Lwo\vs-
k i " paduoda lenkų kores
pondencijas iš Lietuvos. 
Kiek tuose aprašymuose 
melo prieš lietuvius, gi kiek 
keršto, kad nejauku darosi 
visa tai skaitant. Yisupir-
mu tvirtinama senoviška jų 
giesmė, kad ir karės metu 

norėdamos už save menkes-1 L i e t u v o s sostinėje Vilniuje 
nes tautas pavergti ir pra- ^ ' e l l t o J u t a r P e lietuvių e-
ryti, tam tikslui panaudo
ja visokius gudrumus. Jos 
viešai ir atvirai nesako 
toms mažesnėms tautoms, 
jogei jųs esate niekis, jųs 

sama vos 2 nuošimčiu su 
viršumi; gi lenkų ten esa
ma net 53 su viršum nuo-
smičiai! 

Girdi, toks stovis esąs ne 
šiokios-tokios, bet prisilai- tik vienam Vilniuj, bet ir g a . 

kituose Lietuvos miestuose žymais, prisilemenimais 
mėgina pirmiaus įgyti tų 
tautelių pasitikėjimą. Gi 
kuomet tas tikslas būna at
siektas, tuomet jau ir opre-
sijos pavartojamos. 

Lenkai tos gudrumo do
vanos visai neturi. Turbūt, 
jiems Dievas Aiedavė to 
gudrumo del jų nepapras
tos atkaklybės. Lenkai jei 
nori už save silpnesniuosius 
pa vergti, tai pirmiausia ima 
bjauriotį juos, kiek tik sei
lė neša. Žinomas daiktas, 
kad jų tasai bjaurioj imas 
yra jų pačių tikslams bai
siai kenksmingas. Bet jie 
to nesupranta. Tarytum, 

Aiškiai pasirodo, jogei 
lenkai verkdami" stovi už 
prijungimą Lietuvos prie 
Lenkijos. Čia jie lietuvius 
apmeluoja, čia bjaurioja, 
tai vėl meilinasi, gerinasi. 

Su kulturiškesne savo 
taktika lenkai nckuomet ne
gali primasinti prie savęs 
pakilusio iš tautiško miego 
Vytauto Didžiojo ainį, gi su 
tokiomis melagystėmis — 
ot verčiau nei nekalbėti. 

Kaip tie lenkai neturi 
gėdos taip žeminti lietu
vius ir prievarta piršties 
mums į globėjus ir gerada
rius — sunku ir suprast. 
Nei jų pačių kentėjimai po 
svetimu jungu nei persekio
jimai jų ko geresnio neiš
mokė. Patvs sielvartauja, 
stengiasi pasiliuosuoti iš 
vergijos. I r taip darydami 
kitus tuo pačiu žygiu mė
gina paveržti savo vergi
j o s 

Gi lenkų " k u l t ū r a " yra 
žiauri, jų vergija — tikrai 
baisi. Meduok, Dieve, jon 
papulti. 

Togu lenkai nusiramina. 
Užteko jiems ligšiol« di-
džiuoties "lenkų žemėmis,'' 
kurių tarpe yra buvusi ir 
Lietuva. Lietuva po karės 
bus laisva ir neprigulmin-

ir visoj Lietuvoj. Tiesa, 
sako, Kauno gubernijoje 
lietuvių esanti didžiuma, 
bet'toji didžiuma sutirpstan 
ti prieš ten gyvenančių len
kų mažumos kulturiškuma, 
intektuatį išsivystymą. 

^s 

geriaus galima Kad genaus DU 
suprasti lenkų endekų at
kaklumą, mes čia perspauz-
diname iš "Kuryer Lwow-
ski" korespondencijos iš
trauka: 

"Kas link kultūriškos lygma-
los, "rašo lenkas iš Lietuvos," 
niekas negali užginčyti, kad tarp 
Lietuvos gyventojų mes stovime 

del didesnės lietuviu laimes, 
• ant augseiansio laipsnio. Mes vie-

lenkams negi ir protas bu- n i gia turime atstovus visuose vi-
tų susimaišęs. 

Taip jie elgias šiandie ir 
su Lietuva, norėdami mūsų 

$200 pabaudos. 

Ghieagos municipaliam 
teisine teisėjas La Buy va
kar nubaudė $200 pabaudos 
George Schroeder už neda
vimą užlaikymo savo žmo
nai su 12 *vaikų. Nuo praei
tų Kalėdų jis žmonai nei 
vieno cento nebuvo davęs. 

Už saHtmtj uždarymą. 

Chicagos "sausųjų" federa
cija deda pastangas, kad vi
sam mieste visi sahunai ir 
bravarai butų uždaryti del an
glių taupumo. Jie tvirtina, 
kad mokyklos žmonėms yra 
labiaus reikalingesnės už sa-
liunus. Tečiau del anglių tau-suomėnc's. sluogsniouse — turime 

lenkišką liaudį, turime skaitlingą 
smulkiąją, bajoriją, apsigyvenu
sią, po visus Lietuvos plotus, kuri I taip negali būti. 

Sausio 20 diena, šių me
tu, labai bus atmintina she-
boyg&niečiams lietuviams, 
nes ta dienai pobažnytinėje 
svetainėje vietinis klebonas 
kun. Bučys laikė paskaitą 
apie Švenč. Marijos apsirei
škimą 18 kartų Liurde, 
1858 metais nuo 11 vasario 

v 
iki 25 d. kovo. * 
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Reikia žinoti, kad gerb. 
profesorius to daluko nuo
dugniau ištirimui pašventė 
apie 20 metų, apie du šim
tu knygų įvairaus didumo, 
aprašančių apie Liurdę 
nuotikius, perskaitė ir nu
važiavo į Prancūziją, į Liųr 
dą l t Paryžių, kad ant vie
tos ištirti. 'Tiems visiems 
dalykams išleido tūkstantį 
rublių. Liurde išbuvo 18 
dienų; apveizėjo tą vietą, 
bažnyčią; išklausinėjo žmo
nių, kurie buvo 'stebuklin
gai išgydyti. Žodžiu sa
kant, viską suvartojo, kad 
tą dalyką geriaus pažinus, 
ištyrus ir paskui aprašius 
veikalėlyje, kurį užvadino: 
švenč iaus ios Marijos Ap
sireiškimas Liurde. ' ' Tas 
veikalėlis paliko atspauz-
dintas "Šal t in io" redakci
joj trijų tūkstančių knygo
se ir gerb. autoriaus paau
koti, atėmus išlaidas, Sau
lės Draugijos naudai. Ga
lima drąsiai sakyti, kad iš 
lietuvių gerb. Profesorius 
yra pirmas tyrinėtojas ir ži
novas Liurdo stebuklų. 

Apsakomiesiems daly
kams geriaus ir vaizdžiau s 
suprasti, labai daug pagel
bėjo rodomieji paveikslai a-
pie Liurdo nuotikius su 
lempos pagelba. Negalima 
išpasakoti visų įspūdžių, 
kokius sukėlė tie paveiks
lai ir paskaita. Rodos žmo 
gus taip ir matai tą kalnuo
tą Liurdo apigardą ir tas 
uolas su lindynėmis, kur Šv. 
Marija apsireiškė. Štai ro
dos ir matai kaip Berna-
džiukė Subirkite atsiklau
pusi šalyp upės ant krante
lio, kalba rožančių ir veizi 
į uolas, kuriose Švenč. Ma
rija, skaistesnė už saulę, vi
sa balte Icaip lelija, sudegu
si rankeles ir pakėlusi akis 
į dangų ttekuojja Dievui už 
suteiktas -Jai malones i r už 
mumis maldauja Dievo gai
lestingumo. Šaukia Marija 
per.Bornadžiukę ir žmones 
prie atgailos, nes mato Ji , 
kokia bausmė turi užkristi 
ant nuodėmingos žmonijos 
už nedorybes, kokių dasilei-
sdavo, ypatingai prancūzai, 
kaip tai bedievystės, šven
tų dienų laužymo, * ištvirki
mo ir taip toliaus. Todėl 
šaukia žmones net tr is tear
tus ištardama: atgailos! at
k i los - atgailos! Tiesa, šim
tai tūkstančių i r milijonai 
paklausė Marijos ^šaukimo, 
pasiskubino į Liurdą, idant 
atlikti i,pižintį ir perpra
šius Dievą, susivienyti su 
Juomi šv. Komunijoj, bet 
daug daugiau žmonių pasi
liko kurčiais ant to šauki
mo, brido bedievystėje, iš
tvirkime ir toliaus, ir pla-

ja paliko parblokšta, nuže
minta. , Tas nepamokino 
žmonijos. - Visoje Europo
je ir toliaus platinosi viso
kio ištvirkimo ir bedievys
tės nuodai ir štai sulaukė 
tokios bausmės, tokios' ka-
r ė s r kokios nebuvo nei nuo 
pradžios pasaulio su viso
mis baisenybėmis, taip kad 
rodos pats pragaras ant šios 
žemės atsivėrė ir nori visą 
Europą praryti. Tokios 
liūdnos mintįs lindo galvon, 
atsiminus apie tą Švenč. 
Marijos šaukimą prie at
gailos. Buvo parodyta ar
ti 100 paveikslėlių. Ypa
tingai gražiai išrodo bažny
čia su vienu augštu, smailu 
bokštu ir dviem mažesniais 
ir Kalvarijos kalnas su sta
cijų kryžiais. Pagal gerb. 
Profesoriaus pasakojimą 
nepaprastą reginį perstato 
bažnyčia ir kalnas nakties 
laike, kuomet šimtai tūks
tančių elektriškų' lempelių 
nušviečia juos. Ant pat 
Kalvarijos kalno viršūnės 
stovi kryžius, kuris, kuo
met y ra apšviestas/ tai iš-

Kas metai, kuomet tik at
eina žiema, kiekvienas rū
pinasi, kaip čia turėti šiltus 
namus. Šaltis labiaus žmo
nėms įsiėda gyvenant kur 
priemiesčiuose, negu pa
čiam mieste. Nes mieste, 
kur yra namai p a k i na
mus, šaltas vėjas ne 'taip 
lengvai perpučia namų vi
dų. Kas kita y ra priemies
čiuose. Tenai namai vi
suomet stovi šalto vėjo ne
malonėje. 

Šįmet ypač žiema žmo
nėms įsiėdė. Negana jau 
kad šalta, bet dar daugelis 
neturi kuo ir kūrenti — 
trūksta anglių. 

Mūsų Chicagoje šįmet 
žiema tikrai žiauri. Sniego 
daug* Nuo šalčio net tvo
ros braška 

• 

Bet ar tai jau reikia žmo
gui imti ir sušalti, kuomet 
siaučia šalčiai! Pakilus 
šalčiams štai užsimauni 
žmogus ant galvos gauruo-
tą kepurę kaip kokį kluo-

Klausk Savo Groserniko 
BU 
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SCHULZE' 

t Parduoda Grosernika i 

Taigi patalai t ik sulaiko 
šilumą, kokią mes jiems 
pristatome. I r su tuomi 
baigiasi visa patalų parei
ga- ' - -

Taippat ir namų sienos 
nuo šalčio mųs neapsaugo
ja, tik sulaiko šilumą, kat
rą pagamina kūrenamas ka-
kalis. Tos sienos privalo 
but taip storos, kad per jas 
šiluma neišeitų veikiau, 
kaip kakalis suspėja ją pa
gaminti. 

Tik visas vargas tame, 
kad tų namų sienų negali
ma nei sustorinti, nei suplo-

ną, ant rankų užtrauki pir-1 mnti, kaip kad galima pa
daryti su patalais. Tatai 
namų sienas reikia paga
minti tokias, kad jos atlai-

stmes kaip kokias pusmeš-
kes, apsitaisai keliomis ei
lėmis drabužių, įsiauni į gi
lius " rober ius" ir taip ap- j kytų didžiausiam šalčiui, 

rodo žemai stovintiems pa- į sitaisius juk galima atlai-! žiauriausiai žiemai. 
gal Rožancavos bažnyčios | k y t i k a d i r 4 0 l a i p s n i ų Z e . | p .g ^ 
ir kitur, kaipo butu kibo-;™^,, „ p r o . . v>1 

miciu. ztio. giausia šilumos išgaruoja 
Sušalti gyvam žmogui 

jokiuo būdu negalima, nes 
tematyties; o kas Imk baz- ] d e k v i o n a s i š nmsų i š mk_ 

jęs'.ant dangaus, nes pats 
kalnas nakties laike mažai 

nyčios, tai nakčia sienos pa
virsta kaip į kokią miglą ir 
joje žiba šimtai tūkstančių 

giausia šilumos 
per langus ir visokius ply
šelius aplink langus ir dū
lis. Šaltam vėjui pučiant 

neturėti jokių tšposų. 
, Kalbama ir rašoma apie žiburėlių, o iš tu žiburėlių ^ ,, ^ . . _. . 5 ., . . J T salti. O juk, tikrai ta-

susidaro įvairus vardai: J e- . v , . . '. , . ' Įvairus 
zaus, Marijos, įvairus 
žiedai ir tt. Kiti paveiks
lai parodo procesijas, eilių 
eilės ligonių suvežtų iš visų 
kraštų; kiti stebuklingai iš-
gijamus ligonius, ar tai per 
išsiplovimą stebuklingame 
vandenyje, ar tai tuomet, 
kuomet kunigas, einantis su 
Šv. Sakramentų, palytėjo 
jo galvą ir tt. 

Sunku viską čia aprašy-
tį, reikia patiems būti ant 
tų paskaitų ir pamatyti pa
veikslus ir išgirsti paaiški
nimus; tai galės šiek-tiek 
įsivaizdinti sau Liurdą. Į 
patį Liurdą nuvažiuoti rei
kia daug pinigų ir laiko pa
švęsti, todėl tą padaryti re
tai kas gali; bet kur bus 
paskaitos, tai vertėtų kiek-

riant, pasa\ilyj nėra jokio 
šalčio. \ Tasai žodis "šal
t i s " reiškia, kad ko tai sto
ka. Kitais žodžiais tariant, 
reiškia, jogei nėra šilumos. 
Turime žinoti, jogei šiluma 
yra energija, k:uri priver
čia judėti molekulas, ty. 
mažiausias kūno arba sub
stancijos dalis. Gi kuo
met molekulų judėjimas 
mažėja, šiluma darosi silp
nesnė ir tuomet mes sako
me, jogei yra šalta. 
Namai sušąla ne todėl, kad 

į juos ineina šaltis, l)et to
dėl, kad iš jų išeina šiluma. 
Kuomet atsigulame šalton 
lovon ir užsimetame patą-
lus, kad sušilti, tai neturi
me manyti, kad patalai 
mums duotų šilumą. Žmo-, 
gus pats turi pristatyti tos 

žens jau įpratęs su žiema j tik prisiglauskime prie lan
go, o tuoj aus įsitikinsime, 
kiek ten- šilumos naikinasi. 
Šiluma išeina l au tan net 
per ploną stiklą. Tiesa, 
jogei stiklas yra blogas ši
lumos perleidėjas. Bet mė
ginimais prirodyta, kad kuo 
stiklas bus plonesnis, tuo 
daugiau jis šilumos sunai
kina. 

Geriausias ir tinkamiau
sias būdas namuose užlai
kyti šilumą — pagamintį 
dvilypius langus ir duris. 
Amerikoje taip bent jau vi
sur ir daroma. 

G—s. 

CICERO, ILL. 

yjenam nuvykti. Butų la-, į., 
bai naudinga, kad tokios j f , l u m o f l s ^uosavaus kūno. 
paskaitos bent didesniosc' " į f * k u nf s k f P° k o k s k a " 
lietuvių kolionijose visur 
butų parengtos. 

| pumo mokyklos uždarytos, gi č)aus skleidė tuos supuvimo 
saliunai posenovei atlapi. Juk nuodrcs. Ištiko didėlė ka

rė 1870 metais ir Praneuzi-

Prie to dar tą vakarą, 
vyčiai dainininkai padaina
vo keletą dainelių. Gra
žiai išėjo: '' Užtrauksim 
naują dainą," ' "Kur bėga 
Šešupė." 

Buvo perstatyta komedi
ja : "Netikėtai" . Sulošė 
šie asmenįs: Baltruvienės 
rolę — Narevičienė, jos du-
ktės — Anielė Stauckienė, 
tarnaitės Anielės — Mar. 
Stauckiutė, Jono tarno — 
VI. 'Rėklaitis, Žydaitienės 
kūmos — Ona Simonienė, 
dėdės Juozo — Jonas Ma
nelis, Maušo žydo — Jurgis 
Montvila. Visi mokėjo sa
vo "roles ir gerai atliko. £ra-
na jautriai ir gražiai padek-
lemajro Kacevičienė mono
logą: "Mot ina" ir "Karės 

kalis, nuolat degina angle-
rukštį, kokį alsuodami į-
kvėpiame iš oro. Tasai 
anglerukštis su pagelba to
buliausios šildymo sistemos 
išnešiojamas po visą mūsų 
kuna. 

jausmai," o Mar. Stauckiu
tė " Našlaitė.' > \ 

Žmonių prisirinko be ma-
žko pilna svetainė; nors ir 
iš klebonijos atnešė- sėdy
nių, bet jų pritruko,^ taip, 
kad daug turėjo stovėti. 

Reikia dar pagirti šios 
kolionijos ir moteris, kad 

. L. B. S. Susirinkimas. 
Vietinė L. D. Sąjungos 49 

kp., laikys savo metinį susi
rinkimą sekmadienyje, sausio 
27 d., pirmą vai. po piet, vie
tinėje, Šv. Antano parapijos 
svetainėje. Meldžiami visi na
riai bei narės ir norinti įstoti 
Sąjungon atsilankyti susirin
kimam 

Cicero koresp. 

•MOTINA UŽMUŠĖ VAIKĄ 
NETIKĖTAI. 

Keturių metų vaikas, W. 
Werner, užvakar žaidė su sa
vo tėvu kaipo "cow boy" ne
toli Desplaines. "Sustok tu 
nedoras žmogau", sušuko mo
tina ant žaidžiančio vaiko tai
kindama į jį*su šautuvų. Ir 
kaip netyčia palietė šautuvo 
spragę, šūvis iš jo pasileido 

netingi mokyties ir daly- i r Pataikė Vaikui tiesiog į gal-
vauti luošimuose ir gražiuo- v$- lo t ina išvidas nelaimę 
se pasilinksminimuose. Ma
tytis greitu laiku ši lietu
vių kolionija atgys, ko jai 

neteko sąmonės ir kėsinosi 
ant savo gyvasties, bet arti
mieji prie to jos nedaleido. 

nuo širdies visi turime ln> • • • • — 
k e t i . Stocks Ir Bonds Perkanti tr Pmrduo-

T e U b u v ę s d a m l v e i U u s d » r b a s « Andren* A Co. 
106 bo. Ui am* M* 
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Lietuviai Amerikoje 
WORCESTER, MASS. 

J 
••Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčią" ir skelbia, kad tik-

Tautos Fondo prakalbos. slas tos bažnyčios, tai paliuo-
Sausio 20 d. vietinis T. F. s*uoti lietuvius nuo intekmės 

skyriua turėjo prakalbas, Šv. svetimtaučių. Bet štai "Bos-
Kazimiero parapijos svetainė- ton Globė", spausdinta sausio 
> . Kalbėjo T. F . Centro pirm. 21 d., 1918., pasirodė tokia ži-
kun. J . J . Jakaitis. nutė "Lawrence, Mass.: " E t . 

Gerbiamas kalbėtojas trum-; Rev. Prince de Landas— 
pai, bet aiškiai apibudino pra- Bergbos St". Winock et de] 
kalbos tikslą. Rashe, archbishop metropoli-j 

Pirmiausiai padėkojo wor- tan of tbe Lithuanian Natio-
teriečiams už jų rūpestinga nal Catholic Church, špoke in 

ir uolų pasidarbavimą savo Grace Church lašt evening." 
* brolių ir seserų gelbėjimui, Iš to matyti, kad tas ponai-

taipgi ir savo tėvynės — Lie- tis su ilgu vardu jau galva 
tavos. \vorcesteriečiai su lietuviškųjų nezaležninkų, o 
savo T. F . skyrių priešakyj ne Mickus. Kokių daugiau po-
labai pasižymėjo netik darb- nas Mickus išmislys monųf 

Pažymėtinas Karta. Metuose Išpardavimas 
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ 

šilkinių ir boveininių dresių 
VIENA I# GERIAUSIŲ PARDAVIMŲ, KADA MES BUVOME DARĖ, GRAŽIN
DAMI NAUJA 8 KAINŲ FORMAS; PUIKAUS MATERHOLO NEPAPRASTAI 
PADARYSIME, KADA JUS PAMATYSITE, KAIP PUIKIOS JOS YRA, JUS 
STEBĖSITĖS, KAIP MES GALIME JAS TAIP PIGIAI PARDUOTI TOKIOMIS 
KAINOMIS. MES GA1JME DERĖTIS, KAD JUS NEMATĖTE ŠIUOSE ME

TUOSE NEI KITUOSE METUOSE. 

-^=V3l 
Sg.88 

štumu, bet ir duosnumu. Nes 
vietinis T. F . skyrius praeitais 
motais surinko aukų nuo ka-

nukentė jusiu naudai 
$5,025.85, 

Toliaus gerb. kalbėtojas 

Jonas Keras. 

WORCESTER, MASS. 

Sausio 17 d. L. V. 26 kuopa 
statė scenoje: "Pr ieš vėją ne

apipasakojo apie Lietuvos pa- ;papus i" ir " A i numiriau". 
dėjimą, apie jos neprigulmy- j Vaidinimas labai gerai nusise- į 
bę ir kas jos reikalais dau-' kė, ir publika buvo užganė-f 
^iansiai rūpinasi ir turi ru- dinta, ir ramiai užsilaikė. 
pintis, kad Lietuva nepražu-. Minėtos vyčių kp.' teatra-
tų, kad jos gyventojai badu j liškas ratelis puikiai išsilavi

nęs ir artistiškai pasirodė 
publikai. 

Vakaras užsibaigė link
smai. 

Čia reikia paminėti 

LOT 1. ŠILKO POPLINĖS DRESĖS $SJ 
Puikios na\ijos pavasarinės mados del moterių ir mergai

čių — jos padarytos iš geriausio Susąuelianna Šilkinio audimo, 
ligios ar kvolduotos, gražiai apvedžiotos, su guzikais, šilko kal-
nieriumi ir kalnieriukais,'specialo šilko, su diržais ir be jų, spal
vos tamsiai mėlynos, žalios, pilkos, rusvos, 

'įoffre, mėlynos juodos ir rudos. $12.95. 
vertės. Tik * . . . 

* LOT 2. ČYSTOS VILNOS AUDIMO DRESĖS. $13.95 
Labai gražios dresės, puikaus vilnonio audimo arba plono 

vilnonio. Jos puikiai* pasiuts, pagal naujausios mados su angšto-
mis 'jekėmis ir su diržais, puikus satininis kalnierius, guzikai 
pagražiną išžiūrą — juodos, rudos, pilkpskhaki, 
joffre, mėlynos ir tamsiai mėlynos. $18.50 ver
tės. Pardavimo kaina tiktai 

LOT 3. TAFFETA IR VILNONES DRESĖS $18.69. 
Stebėtinos naujos pavasarinės mados dresės moterių ir 

mergaičių, jos padarytos iš geriausio vilnonio serge arba lini
nės gražaus siuvimo ir -išvaizdos jekių ir diržnotų 
madų —pilkos tamsiai mėlynos, joffre mėlynos, 
žalio,s kliaki, rudos ir juodos 25.00 dresės 
' H I 

LO, į į u ^ m u i 

$13-95 

ai ua n m -

$1869 

neišmirti}. v 

Paskui kalbėjo apie ka
riaujančių šalių politikas, jų 
tikslus, ypač kas palyti mūsų 
tėvynę Lietuvą. Priminė ir 
apie rengiamų Amerikos lie- apie "VVorcėster'io vyčių kp. 

i Mes turlmfe daugiau 
lietuvių pardavėju, kaip 
kad kitos krautuvės C'hi-
cagoje. Jųs pažįstate Ju-
Ha Stanktutę N o 15, 
J. Stirniot — No. 14, 
klaus ju. 

L. K. F E D E R A C I J O S 
CENTRO V A L D Y B A : 

i r 

tuvių seimų, kuris turės įvyk- kitoki veikimą. Worcester'io 
ti kovo mėnesyj, AVaskingto- vyčiai turi savo namų, kuria-

wor- me jie laiko ir užkandžių n Y. D. C. Ragino visus 
teriečiua skubiai rengtis Į krautuve. Namas puikiai iš

minėtąjį seimą. Draugijos pri- puoštas patrijotiškomis vėlia-
valo išrinkti serus atstovus ir vomis ir Lietuvos didvyrių 

Pirm. , Kun. J . Ambotas, 
53 Capital Ave., Hart ford, 
Oonn. 

P i rm. pagelb. J . Grebliu-
ftas, 425 Paoa St., Baltimo-
re, Md. 

Rašt in inkas , Kun. F . Ko-
mėšis, 3230 Auburn Ave., 

iu.-ti juos į busimąjį A. L. paveikslais, ir šiaip visokiais (Chicago, 311. 
Seimą. ' pagražinimais. Tame viešna-

Ant galo buvo išrinkta se- rne skambinama piano, taipgi 
kantiems metams T. F. sky
riaus valdyba: pirm. — Jur
gis Aleksa, vice-pirm. — p. 

met netrūksta — ypač šventa
dieniais po pamaldų labai 

Buivida ir p. Ščiukienė, fin. daug jų atsilanko. Tas, žino-

Iždininkas, Kun . V. Ma
tulait is , Secred Tleart Rec - ' k į 

Del Sustyrusio Kaklo 
ir benas groja. Svečių niekuo- t o r ^ p 0 S i l v e r Creek, 

New Philadelphia, P a . 

I ž d č k Sloan's Lir.imcntą ncrol-
a trinti ant skaudamos vietos tuo-

jatis. 

r a ; t . _ p-lė Levanvičiutė, už- ma, labai gelbsti vietiniai 
i rast. — p. Zataveckas, iž-

din. — p. Grigaitis, iždo glob. 
pp. V. Stankus ir Stoškus. 

Šiuomi viskas užsibaigė. 
Raport. — V. M. Ček. 

LAVVRENCE, MASS. 

Protestonų kunigužis Mickų 
1 'vyskupu* • padarė. 

Didžiausis farsas, kuris dar 
atsitiko šiame miestelyje, tai 
buvo, kada Įt iekiu nieko nes
kelbęs vieną pėtrryėios rytą 
parsikvietė kokį ten "Aroi-
vy-kupų" De Lanadas Ber-
ghes, koris jam suteikė neva 
• 'vyskupišką" stonų. Bet 
dabar matyti, kad Miekns bi-

kuopai plėtoties ir bujoti. To 
jaunimui ir reikia. 

V. M. C. 

BINGHAMTON, N. Y. 

v . Ypatinga draugija. 

Čia įsisteigė nauja drau
gija, vardu "Kazirninkų ir 
pijokų." Nariai nemoka nei 
Įstojimo mokesnių, nei mėne
sinių, %et užtat kiekvienas įs- i PHįladelphia, Pa. 

Raštininkas, I 

Del rimui tlzir.o, neuralgijos, su-
ir.u.ilmij, su s tyrusiu muskulo, žais-

j dų ir kitų skaudėj i mu turėkite btt-
Izdo globėjai: A. Bajo- ; t e l i p o rankl |> 

Tuojau palengvina skaudėjimus, 
geriau negu kokie pleistrai arba 
mo^tis, ir nenudažo skuros. 

• . • iriute, 723 Saratoga St., Bal-
timore, Md., M. Turnasouis, 
320 F i r s t Ave., Homcsted. 
Pa. 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

todamas turi užpundyti alaus 
"haksų" ir taip-pat kas mė
nuo. Draugija auga pasekmin
gai. Daugiausiai rasosi soci-
jalistai ir laisvamaniai. 

Uoliai pildant nariams sa
vo draugijos konstitucijų, ži-

jojosi paskelbti apie tas savo ^ ^ ^ ^ amželis neilgas, 
konsekracijas ar iš gėdos ar ; R a d m į r t i g n e b u t ų p e r d a ų g 

is baimės savo parapijonų. ^ ^ t f t į n a r i a į g u t a r ė j a t s i , 

tikus draugo mirčiai, eiti per 
5tubas ir kolektuoti ant pa
laidojimo. 

Kaip tik* nesenai ir atsiti
ko vienam nariui numirti. Ko
lektoriai bekolektuodami už
klydo į saliunų, ten begerda
mi susimušė, na, ir, žinoma, 
pateko dėdžių gtobon, gi šie 
tuoj pristatė juos į teismą. 
Teisme išėjo aikštėn' draugų 
"konstitucija." Teisėjas, at
sižvelgdamas į tai, kad drau
gai į savo kasų gatavais pini
gais nieko nemoka, liepė čia 
pat užsimokėti po $15.00 kiek
vienam. Po to atsitikimo Bin : 

gliamptone lietuvių vardas 
tarpe svetimtauėių labai "pa- ; 

Tik paminėjo savo neva ga-
zietoje", buk jis buvęs į tą 
stonų pakeltas. 

Štai angliški laikraščiai 
plačiai praneša kad tas pats 
"Arei-vyskupas", kuris kon
sekravęs Mickų, sakęs "pr i -
klodų", Grace church, t. y. 
protestonų bažnyčioje. Tai 
dabar aiškiai suprantama ko
dėl Mickus taip slėpė tuos sa
vo konsekravimus. Nors ir 
vadinasi " taut iškas katalikiš
kas nezaležnas vyskupas' ' . 
bei istiesų turėtų vadintie< 
k*tautiškas protestonų zalež-
naš mini>leris. 
Nezaiežninkai susilaukė nau

ją, sau galvą. 
Mickus paprato vadinti j kilo. 

savo ••įK-zale/iiių" m u l k i m ^ Į 

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

Pirm. pagelb. kun. J. į, 
Kaulakis, 324 Wharton SU 

Simutis, 
3230 Auburn Ave., Chicago, 
IU. 

Iždininkas, kun. S. j . Ce 
panonis, 318 So. Fourtb St , 
Homestead, Pa. 

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

Sloans 
Liniment 

ir-L^JL^ ^_^ 

NUSIPIRK MOSTIES 
.Tai BUSI GRABUS!^Ja išdir 

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
ąult ištepk veidą mosčia per k«v 
i | vakaru*, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostie 
fiima pleuros ratidontis, jnodae ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėža 
tžs 50c. it $1.00. Pinigns gali* 
Hjųui'i ir BtampomiB. 

J. RIMKUS, 
P. C). B< ~ 36. Holbrook. Maw 

VYRIŠKU DRAPANŲ 1 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už-
eakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki 18 doleriu. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotu. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki h 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų &£ 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-

| j lizos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIEHA 
Nedėliomls ir vakarais. 

S. GORDON, 1 
14*5 S. Halsted St., Chicago, III. 

PRANE&EHAS NOKTU S1DE LIE
TUVIAMS. 

PraneSu visiems dJenraičio "drau
go" skaitytojams, kad Virš faiinčtą 
laikraštį galite pas manę gauti. Kur 
rie nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dieninį taip savaitinį "Draugą". 

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

A. NAFSfcDAS, 
1658 Wabansia ave., Chicago, UI. 

Žinokit Karštame Ore 

f 

" DR, P. ŽILVITIS I 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
O* 320 3 SO. HALSTBD STREET 

Tel. Drover 7179 

OFISxVS: 
235* S*. liCiįvitt m. 

yy 

VAL.: 4—8 vnk;ire, nedėilo-
!•? mis 10T—12 ryte. «o 
oi Tel. CKiml 4040, Chicago, 111. 

Binghaintometis. ^*7^*^v6i^rQVč*?>v^irs*$v? 

v-

Puiki naujiena ištroškusiems. Štai gi
ra, kuri skani netik geriant bet ir pogė-
rimo burnoje jaučiasi taip šviežia, lyg ge
gužės rytas. Ji turi ir tą pageidautiną 
ypatybę, kad nesukelia jokio karščio. 

Kaipo gorima tarp valginiame laike, 
Bevo tuomi pasižymi, kad visuomet pa-
siekia sausas vietas, kurias reikalinga «u-
dregninti. Prie valgio — ir gi tai idea
liškas gėrimas. Netik skanumas daro šį 
gėrimą geriausiu prieskoniu prie valgio, 
bet ir kitos jo ypatybės suteikia 'didelį už-
siganėdinima. prie karšto ir šalto valgio. 

-^Padavinėkite BEVO Saitai, stačiai fitlo 
ledo — apišiltis BEVO neskanus. 

BEVO per ištisus metus minkštas ge
imas. Buvo pardavinėjamas vien tik iš-
mtinai supilstytuose buteliuose. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUfi 

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

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

merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iSkalno išperkant 
money order arba registruotame laiSke. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais. 

4{No. 1100. Krikščioniško Mokslo Eate!±anas, 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-' 
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per save mokintics, poperos apd ..35 

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

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė «T. Da
mijonaitis, dalis 11 

No. 4187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, 20 

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. I • 
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. Bendorians, dalis 1, 
U kieto poperos apdarais .^5f 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, Meto poperos , 
apd 35ff 

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

gį lietuvių kalboje, Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gličio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd 75 

I Drūtais drobės apdarais $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami i»s 

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

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, IH. l&lo. .A:, 
No. 82. Huckleberry Finnas. Mįelain laiko pra!ei<Įį-

mui patartina šių apysaka, kalba lengvi ir kiiyy 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 75 

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

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

fėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis 10 
tfo. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

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

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

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai 15 
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, tounpaB • 

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pu^l ..25 

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

No. 8Ž2. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą ve Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu-
siam liepos 26-29 1911 m. J . Gabrys. Vertima; i 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusL 12 

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Pafcašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažyninmi kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "ci-
cilistai , \ Su, paveikslais 10; £ 

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsiptetojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas 1 | 

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

AJNo. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. BonČkovskis. Vertė 0alį l-mą ktm. 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J . Zavadskio 1905 m. 
laidos, Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi...$1.00fH 

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

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

Surengtas ir užgirtas treči6jo Baltimores Koncili-
jaus. Pagal-angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina 15iį 

+ 

¥ 
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+1 

.25 

DRAUGAS PU B. CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, BLį 

į3E 
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KONCERTAS IR BALIUS 
Rengiamas 6-ių Draugijų, LABDARYBĖS NAUDAI 

Nedelioj, Sausio-Jan. 27 d., 1918 
Schoenhoffen Svet., pr ie Milwaukee ir Ashland ga t . (North Side) 
Svet. atsidarys 4 vai. vak., progr. prasidės 5 vai. Į ž a n g a 5 0 c ir 3 5 c asmeniui, 
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Programc dalyvaus soliste p-nia A. Pociene, Sv. Mykolo 
par. choras ir Lyros Orkestrą. Beto, bus ir daugiau pamar-
ginimų iš dainų ir muzika. Taigi gerbiamoji visuomene ne
praleiskite progos. Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
ir išgirsti gražias daineles, taipgi su visais linksmai laiką pra
leisti. Kviečia visus Rengimo Komisija. 

m ^ 
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C H I C A G O J E 
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Penktadienis, sausio 25 d. Šv. Povilo Ap. Atsivertimas. 
Šeštadienis, sausio 26 d., Šv. Polikarpas, vysk 

T' 

JHr" 
v 

NORTH SIDE. 

Atšaukimas. 

Atsiliepkite saviškiai 
ar giminės! 

4 'Draugo" 2-ame numeryje 
korespondencijoj iš North 
Side's apie labdarybės vaka
rą, rengiamą j vairių pašelpi 
nių draugijų, — parašyta ne 
teisybė. Ten pasakyta, kad 
vakarę rengia visos draugijos, 
išskyrus Lietuvių Giesminin
kų dramatiška draugystę po 
globa Šv. Cecilijos. Šv. Ceci
lijos draugija, kaip ir visos 
kitos, išrinko delegatus, ku
rie padėtų tą vakarą sureng
ti, o vienas iš delegatų parda
vė virš 100 tikietų. Taigi nors 
mes ir negrasinome nariams 
bausmėmis, jeigu neatsilan-
ky>, bet mes pasidarbavome 
i S liuosos valios dar geriau,, 

. . . . • , .. Pasakojama, kad jis čia pa-
negu kiti. Mušu draugija yra ,., . . % 

likęs suini, kurs einąs mok-

Švento Antano ligoninėj už
vakar po operacijos mirė Po
vilas, Dominiko sunūs, Žigo-
nis, 66 metų amžiaus žmogus, 
našlys. Vienoj dirbtuvėj jam 
buvo sulaužyta koja. Ligoni
nėje koja buvo amputuojama 
ir nuo to jis mirė. 

Mirusio kūnas dabar randa
si pas grabininką P. Mažeiką, 
3315 Auburn ave. 

Taigi šiuomi pranešama, 
kad mirusio namiškiai ar gi
minės kuo veikiausiai atsišau
ktų pas grabininką. 

Xabašninkas ilgas laikas 
buvo prigulėjęs prie Šv. Jur
gio parapijos ir Apaštalystės 
Maldos draugijoje. 

Miesto taryba, tai matydama, 
užvakar savo specijaliam po-
sėdyj nutarė išgaudyti lig vie
no visus kriminalistus ir juos 
arba uždaryti kalėjiman arba 
iš miesto ištremti. 

Tuo tikslu policijai induota 
instrukcijos. Prasidėjo me
džioklė. Pirmą naktį suimta 
tų paukščių daugiau šimto. 

Gaudymas taip ilgai tęsis, 
kol neliks čia nei vieno inta-
riamo žmogaus. 

Stoka anglių. 

P U I K I A U S I A S 

gera ir naudinga ir gražiai 
darbuojasi. 

Adolfas Kupris, rast. 

TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. susirinkimas. 

Trečiadienyje 23 sausio s. 
m. vietos L. Vyčių kuopa tu
rėjo susirinkimą. Susirinku
sieji šį kartą apkalbėjo gana 
daug rimtų dalykų. Tarp kit-

s lus. 

Karės parėdymai. 

Pradėjus vasario 1 d. Chi-
cagoje nebus galima pirkties 
kitokios duonos, kaip tik ka
rės duoną. Toje duonoje busią 
tik 7."> nnš. kviečių miltų. 2J 
nuoš. priemaiša kol-kns neži
noma. 

Be to manoma ir cukraus 
padalinimą sureguliuoti. Šiai 

Į Chicagą kasdien anglių 
atgabenama tikros galybės. 
Bet visoms dirbtuvėms jų vis-
vien neužtenka. Ot, šiaip taip 
diena iš dienos slenkama. 
Kiek atvežama, tiek ir suvar
tojama. 

Bet reikia žinoti, kad Chi
cago yra ne bi koks miestas. 
Čia ne tik yra milijonai gy
ventojų, bet ir daugelis dirb
tuvių. 

TEATRAS i BALIUS 
RENGIAMAS 

Liet. R.-K, Labdaringosios Sąjungos Stos Kuopos 
NED., SAUSIO-JAN. 27 , 1918 

d. d. ELIJOSIAUS SVET., 4600 S. Wood gatvė 
Pradžia 6 I, vak. Inžanga 25c ir augščiau. 

Kviečiam visus atsilankyti, RENGĖJAI. 
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RENGIA 

L. D. SĄJUNGOS 25 ir 49 KUOPOS ' 
N E D Ė L I O J Ę , S A U S I O - J A N . 2 7 , 1918 m . 

Dievo Apvaizdos Par. Svet , 18 ir Union Ave. 
pradžia 7 vai. vak. :-: Įžanga 25c ir augščiau 

LCŠ L. D. S. 49 KUOPOS GiGERO GABIAUSI ARTISTAI 
Bus lošta 4 veikalai: 

sUiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiuiiiiiifiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiu. 

ERNEST WEINER 
E DRY GOODS I 
1 1800 W. 47th Kampas VVood Gatves | 
| Mas Duodame Dobeltavtfs Štampus Ketverte Ir Subatoje 
| . . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke 
~ tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

G. Karpavich, Westville, 
UI. Kataliogo teatrališkų 
knygų neturimo. 

K. S. žvinkliui, Baltimore, 
Md. Sv. Kazimiero didelio pa
veikslo neturime. Yra vien tik 
& 12. Kaina 15c. 

K u a A. Dexniui, Westville, 
ko jie tarėsi apie savo rengia- ( ] i o c u k m i s Chicagoje kaipir M- ' sakymą, gavome. Pasis-
mą vakarą, kuris įvyks 17 ko- n ( T a B o t i e t o n e s a m į p r o . i:_>jme padaryti laiku. 
vo š. m. School HalFeje. Al. 
Ponavas patarė nariams in-
tempti savo jėgas; prie progos 
narių nutarta eiti per vertel
gas ir rinkti iš jų programui 
pagarsinimus. Tam darbui iš
rinkta būrelis jaunimo. Pas
kui užsiminta apie L. Vyčių 
apskričio koncertą, kuris į-
vyks 10 vasario, s. m., mušu 
parapijoje, mūsų kuopa tą 

apie 10 nesamo pro 
dnkto sureguliavimą ir per
daug kalbama. 

Kol-kas chieagiečiai kas sa
vaitė turi viena bekvietine 
dienį. Po vasario 1 d. busią 
dvi toki dieni. 

Apsigavo bartenderis. 

Policmonas Mulhivill inėjo 
saliunan po num. 431 N. Stat? 

užjauzdama pasižadėjo jiems j s t- 1T t e n a i užtiko vieną nepil-
visame kame pagelbėti. Uždą- j narnėti bemaukiant alų. Bar
nus susirinkimą imta žaisti O d e r i s , pamatęs ineinanti 
lietuviškos žaismės, eidami 

G Kisielauskui, Kingston, Pa. 
K: ';ą katalogo tuo tarpa 
IK c arime. Netrukus išleisime 
naują katalogą, tai pasiųsime. 

A. Gabartui, Racine, Wis. 
(i y venimus Šventųjų turime, 
kaina $3.50. Antrašą permai
nėme. 

Juoz. Marčulinui, J . Kie-
piivučiui, Baltr. Pukšniui, M. 
Rudžiui, M. Alekoniui. Kalen
dorius, kaip tik suspėsime pa-

i Plunksnos 
i Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

| L I E T U V I Š K A K R A U T U V E j 
faiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiieiiiiiziiiiiiiuiiiiiiiiiaisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiaiiiiiiiiift2 

P A J I E Š K O J I M A I . 
Kazys Labutis iš J>akaliSkių Ig

liaukos parapijos, Mariampolės ap
skrities, Suvalkų gub., paieško savo 
tetos Barboros Laklckiutės iš Pa
tašinės, gyvenančios Amerikoje. Jo 
antrašas: 
Voroncž, gimnazija Icasa, u<ven C 
kl. Kazius l abut i s , Rl.'SSIA. 

Paleškuu Stasio Razelavičiaus ir 
Marės Krilavieiutės, paeina iš Kaimo 
Mardasų, gmino Nadnamensko, Su
valkų gub.. mes visi esam iš vieno 
kaimo. Patys ar kas juos žino kur 
gyvena, malonės pranešti šiuo ad
resu: 

Pranas Krilavičius, 
509 — 24 st., Detroit, Mieli. 

(25-26-28) 

Telsfonas:, McIvĮNLEY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 3 5-tos gatvėa 

I. Kas bailys? Komedija dvie
juose aktuose. 

II. Inteligentas. Komedija. 
^ III. Daina be galo. Vieno akto 

komedija. 
IV. J karužę jojant, me lodra 

matiškas dialogas. 
V. Puikus pasilinksminimas. 

Širdingai kviečia visus 25 ir 49 kuopų Komit. 
Ssiininniiiiiiiininiiiiii fcd 

X« 

Visas darbas gvarantuoja-
mas 

j*iiiiiiimninm!itmmiiii!ttmiiiHuiifiĮt 
I JOSEPH C. WOLON I 
: LIETUVIS ADVOKATAS f 
S Kam b. 324 National Life Bldg. S 
~ 29 So. Laftalle St., = 
• Vakarais 1566 Milwaukee Ave. ~ 
= Central 6390 

J '"ŠSSkggfiEu 97 III Dr- E. G. KLIMAS 
IflIlIlIlIlIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Phone Canal 1678 

JEDLANIS & JUSZKA 
2342 So. Leavitt 5t. 

CHICAGO, ILL. 

Vienatinės lietuviška Plum-
berio — krautuvė vakarų da-
lyj. Mes taipgi taisome gazo 
suvedžiojimus, sūrų darbą ir 
karšto vandens boilerius. 

± ^ ^ 

WAR SAVINGS ST4MPS 
1SSUED BV THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINJ. 

J I S DABAR J O R E I K A L A U J A . J U M S B U S 
R E I K A L I N G A S P O K A R E I . 

P i r k Kares Taupymo Markes . Suvienytų Val
stijų Valstybine P a r a n k a neša 4-tą sudėtinį nuo-

•^ šunti kas bertainis. Galima pradėt i taupymą su 
dvidešimt penkiais centais . P e r k a n t Suvienyt1.] 
Valstijų Taupymo Markes . 

J u m s paaiškins apie tai jūsų, krasos ir/veizda, 
bankierius, la ikrašt ininkas i r kit i agentai . Klaus
ki te jų. 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gj'vastį! 
Tas padės laimėti šitą ka rę ! 

£ 
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namon užtraukė "Lietuva tė
vynė ^lusų , ,, mūsų 13 kuopi f 
v^t-ių gana gerai gyvuoja, ir 
nuolat juda kruta, bei šį-tą 
veikia. 

Vytė. 

poliemoną, Į vaikiną vokiškai | d r t r y t i ' t a i t u ° j a U S ^m^me. 
atsiliepė: 

a Pasakyk jam, kad turi 2! 
metus. ' ' 

Poliemonas vokiškai moka 
kalbėti. Suareštavo ne tik 
bartenderi, Ibet ir vaiking. 

CICERO, ILL. 
-

Laisvės Komisijos susirinki
mas. 

Laisvės komisija, kuri su
sidarė iš Katalikų Spaudos 
Savaitės "komisijos, laikys sa
vo susirinkimą, pirmadienio 
vakare, sausio 28 d., 7:30 vai. 
vietinėje, Šv. Antano parapi
jos svetainėje. Visi Kat. Sp. 

Kriminalistai gaudomi. 

LAIŠKAI I š RUSIJOS. 

Mieste priviso begalo daug 
visokių kriminalistų —galva
žudžių, vagilių, plėšikų, už
puolikų ir tp. Ne tik naktimis, 
bet ir dienomis ramiam žmo
gui buvo baisu ir gatve praei
ti. Polieija neįstengė jų su
valdyti. 

Ir kaipgi čia juos suvalcįys. 
TllOS s u i m t u s k r i m i n a l i s t u s Ungų keliaujantiems su rodymu p i 

B. Asoekis 
Bernardas Visoskis 
Simonas Eismireskis 

Šie laiškai yra " D r a u g o " 
administracijoje, kurie gali
ma gauti kas dieną. 

Draugas Pub. Co. 
1800 W. 46 st., Chicago, 111. 

PARDAVIMUI. 

Parsiduoda labai puikus fotogra
fų aparatas. Didumo 5x7, anasUgmat 
stiklai, 10 dubeltav/ų plateholder'ių. 
Vi-kas už pigią kainą. Atsišaukite. 
"X", 1800 W. 46 st., Chicago, IU. 

Parsiduoda partnerystė (pusė) 
prie judamųjų paveikslų; mašina, ke 
Uos rylės ir daug kitu dalykų reika-

I i.i.*Llr *J t; • • . . . , veikslų. Visas turtas vertės 450 dol. 
Sav. komisijos nariai bei na- j mumcipahai teisėjai nubau- Kas norėtų pirkti lai atsišaukia, 
rės meldžiami minėtan susi- į džia kalėjimu ir paskui liepia "5"' 180° w - 4<> Bt" Chicag°> ™-
rinkiman atsilankyti, nes bus 
svarstoma apie Lietuvos lai
svės reikalus. 

P. Zdankns, raštinin. 

juos paleisti be bausmės atli
kimo. 

Gyventojai prieš tokius dar
bus sukėlė didelį trukšmą. 

Puiki proga nupirkti pigiai čeve-
rykų taisymo dirbtuvę. Mašinos elek
tra varomos ir taipgi daug tavoro 
už prieinami}, kaina. Priežastis va
žiuoju greitu laikų j Pensylvjuiijn. 
Atsišaukite greitai: 

4544 So. WOOD St., Chicago, 111. 

6 t 
Dr. A. R. Blimentiial 0. D. 

Aklu Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynoa nuo 8 iš ryto iki • 
vai. vakarė Nedelloms 9 iki 12. 

4649 So. Ashland Ave. Kamp. 47 S t 
Telefonas Tardą 4817. 

A R E S I G I R D Ė J Ę S ? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir Jgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas. 
DISTIUBTJTOR for WTLBERT CO. 
42 Vine Street, Montello, Mass. 

I 
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Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gerenj darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

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

Specialiai kursai mer- fflį 
ginoms formų kirpime (ij^ 
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama ' diplomai. 
Patrenos daromos pa

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

MASTER DESIGNLNG SCHOOL 
J. F . Kasnicka, PerdėtiniB 

118 N. La SaUe gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 

i 

UETUV1S GYDYTOJAS 

2700 E. AM St. Pftilaiieipbli, Pi. 

I Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 24 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
S14t S. Morgan St. kertė 89 st. 

Chicago, m . 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nsdėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Teleptaone Yards 487 

T042 

Dr C. Z. Vezelis 
METITVIS DEJTTISTA8 

^ P*«_»JMSI 
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ARINE MOKYKLA 
Visiems Veltui 

Liet. Vyčiu 13ta Kuopa ant Town of Lake 
Įsteigė vakarinius kursus, kuriuosna visus vel-

. tui mokynama, nežiūrint į tai ar jis (ji) yra tos orga-
nizicijos nariu ar ne. Lietuvių kalboje lekcijos esti: 
UTARNINKO ir PĖTNYČIOS vakarais, Šv. Kryžiaus 
parap. mokykloje, gi anglų kalboje PANEDĖLIAIS 
ir KETVERGAIS, .viešoje mokykloje, tik atskiriame 
kambaryje. Užsirašyti ateikite, utarninko ar pėtny-
čios vakare 8 vai. Tat-gi jaunime nepraleiskite pro
gos. 

Kviečia, Vak. Kur. KOMISIJA. 

3^ 

Valandos nuo • ryto iki t yak. 
aTedelloaais pagal sutarto)*. 

4719 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos 

SaveHalfYourSoaoVith 
Home Blend vežimų par
davėjai ir daug Jr^iutuviM ' 
parduoda ta p a č a kova 
po 30c. 

SVIESTAS 
"imat 

51c 
Getisajioi i^nato-
noa ffere-'-
nis, negi' 
ur ja« gw 

ktsraotf 

RieSučių Sviestas 
Labai greras po 

30c 
C 0 C 0 A 

Baa 

14c 
Gerfaoaia Bąa&M, 
solygHoa tu 
bent kokia, 
1-2 IT. 

Paikis Stalius 1 ^ x ^ 
Miss) 43c J T 

. '• 

LAUNDRYTABLET5 
>̂ ^3nd f S *t ~~at Grocers 

WEST 8IDB 
1871 MUvaokca sv. 
2064 Mt[waakca BT; 
1064 Milwaucee ar. 
1610 W Madl«on st, 
2830 w Madlsau it. 

1644 W Crieasoav. 
1836 Blca latand sv. 
2612 W. North av. 
1217 S. BalBted st, 
1882 S. Halsted it. 
1818 W. 12tb st. 

5108 V . 
SOUTB EITE 

L-0S2 \Vcntworth sv 
U H S . Halsted st. 
4729 S. Ashland ar. 

OB'i U b l U l 
«0f W. OtTlstOB U. 
120 W. Marth a»" 
264t Lincoln sv. 
8244 Lincoln B v. 
8418 N. Gark St. 

file:///Vcntworth

