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VON HINDENBURGO GRŪMO
JIMAS PAIMTI PARYŽIŲ 

Lenkai paėmę bolševikų vadą 
Krylenko 

126 soči jai istai Berlyne sta 
tomi kares teisman 

NEBUS PANAIKINTOS 
BEDARBĖS PIR 

MADIENIAIS. 

VON HINDENBURGO 
SUMANYMAS. 

J i s nori paimti Prancūzijos 
sostinę Paryžių. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
6. 1918, as veųuired by tbo ar*, of 
October 6, 1917. 

Haaga, Olandija, vas. 6. 
— Atkeliavusieji čionai iš 
Vokietijos žmones pasako
ja, kad Berlyne von Hin-
denburgas pas save priėmęs 
trisdešimties vokiečiu laik
raščiu redaktorius ir su jais 
kalbėjęsis apie maisto stovi 
Vokietijoje. 

Redaktoriai von Hinden-
burgui pažymėjo, jogei su 
ateinančiu gegužės mėnesiu 
Vokietija neturėsianti mai
sto. 

k*Mano atsakymas i t a i / 

LENKAI AREŠTAVĘ 
BOLŠEVIKŲ ARMIJŲ 

VADĄ KRYLENKO. 
— » 

Esą suimtas ir visas jo 
štabas Mogileve. 

I š Washingtono gauta ži
nia, kad vyriausybe nu-
sprendžiusi kol-kas neat
mainyti pirmadieniais už
draudimo anglis vartoti vi
sose išdirbystėse ir bizniuo
se. Tai busią padaryta, kuo
met šiek tiek atšils. Gi da
bar šaltis neleidžia kitaip 
elgties. Nes jei ištisias die
nas dirbtuves, krautuvės ir 
kitokios įstaigos butų šildo
mos, tuomet dar labiaus 
pritruktų šaliai anglių.' 

RUMUNAI {VEIKIA RUSU 
KARIUOMENĘ 

RUMUNAI PAĖMĖ DVI 
RUSŲ DIVIZIJAS. 

MILŽINIŠKOS S, V. 
KARES IŠLAIDOS 

JAU 10 MILIJARDŲ 
IŠLEISTA. 

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

Amsterdam, vas. 6. — 15 
Kijevo bevieliu telegrafu 
gauta žinia, kad lenkų legi
jonai, kurie vra pakilusieji tm m __ 
• * , *• ' True translation filcd wlth the post-
l ) r i e š b o l š e v i k u s , p a e i n a master at Chicago, UI., on February 

k u arini j u vyriausiąjį vadą 
Ensign Krylenko su jo, visu 
štabu. 

Be to pranešta, kad bol
ševikų sukilimą Kijeve Uk
rainai apmalšinę. 

taręs fieldmaršalas, "kad j Pirmiau buvo pranešta, 
sekantį balandžio mėnesį aš | kad lenkų legijonai, kūne 

Valo nuo bolševike Molda 
viją ir Besarabiją. 

_ ,. . . , , . [6 . 1918, as . rejuired by the act of 
Mogileva, kur buvo vyriau- : october e, 1917. 
šioji rusų armijos stovykla, L e o n a s , vas. 5. — Iš 
ir tenai suareštavo bolševi- J a s g y o f i c i j a l i a i p r a neš t a . 

busiu Paryžiuje. *' 
Vokiečiu laikraščiai da-

bar daug išvedžioja apie tą 
von Hindenburgo pasaky
mą. Paaiški, jogei vokiečiai 
vakarų fronte ruošiasi prie 
didelio žygio. Tą žygį jie 
privalo atlikti pirmiau, kol 
amerikonai pasigamins. 

Vokiečių laikraščiai' pa
žymi, kad sekantieji šeši 
kares mėnesiai bus galuti
nos pergalės laikotarpiu. 
Oentralės valstybės, ako, 
vakarų frontan sutrauks 
kariuomenę ir parodys, ko
kią jos tur i strateginę vir
šenybę. Tuo laiku tasai žy
gis bus pasekmingas, ka
dangi yra viltis, jogei ligi to 
laiko Amerika nesuspės tal
kininkams paduoti tikros 
pagelbos. 

sudaryti iš lenkų kareiviu 
(be abejonės, bus ir lietu
vių. R.), tarnavusių rusų 
kariuomenėje, prieš bolše
vikus buvo pakilę Minsko 
apylitikėse. 

Nuo ten Mogilevas ran
dasi už 100 mylių. Depešo-
je iš Kijevo pažymima, jo
gei lenkų legijonai pradėjo 
žygiuoti pirmyn ir mušti 
bolševikus. * 

SUKILĘ KRYMO 
TOTORIAI. 

J ie eina ant Sevastopolio. 

jogei šiandie didesnė rumu
nų armijos dalis yra susirė
musi ru rusų kaiiuomene 
Moldavijoj ir Besarabijoj. 
Tuo tarpu bolševikai savo 
kariuomenę koncentruoja 
Bukovinoj. 

Po 24 valandų mūšio ru
munai paėmė ir išginklavo 
9-tą rusų diviziją, kuri bu
vo užpuolusi Galatz. Su ka
reiviais paimta suvirs 50 
armotų. 

Be šito rumunai dar nu
ginklavę ir 8-tą rusų divizi
ją, kuri buvo užpuolusi 
Moldavijos fronto centrą. 

Pastaroji divizija su sar 
gyba pasiųsta į Rusiją. 

AMERIKONAI ATSILAI
KO PRIEŠ VOKIE 

ČIŲ ATAKAS. 

Ir tai tik per dešimtį 
kares mėnesių. 

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

Washington, vas. 6.—De
šimts mėnesių karės Suv. 
Valstijoms jau atsiėjo 7 mi
lijardai ir 100 milijonų do-
lierių. Taigi per vieną mė
nesį išeina 710 milijonų, ar
ba apie 24 milijonai kas
dien. 

Didesnė tos sumos dalis, 
nes 4,121 milijonų dolierių, 
paskolinta talkininkams. Oi 
likusieji pavartota saviems 
karės reikalams. 

Sekančiu du mėnesiu Suv. 
Valstijoms atsieis dar ko
kie 3 milijardai. Tuomet 
per metus pasidarys apie 10 
milijardų karės išlaidų, iš 
kurių kuone pusė bus pa
skolinta talkininkams. 

PAMESTA BOMBA Į 
KAIZERIO RŪMUS. 

DIDELI VOKIETIJOS 
NUOSTOLIAI 

VOKIETIJA KARĖS ME 
TU PRARADO 2,600,000 

KAREIVIŲ. 

Jų puse yra žuvę karės 
laukuose. 

True translation filed with the post-
maeter at Chlcago, 111., on February 
0, 1918, as reąuired by the aci of 
October 6, 1917. 

Zurich, vas. 6. — Vokie
tija šitoje karėje neteko 1,-t 
300,000 savo kareivių už
muštais. Be to toks pats 
skaitlius arba ir daugiau 
kareivių paliko netikusiais 
tolesniai kariauti. 

Taip pranešė Bavarijos 
seime soeijalistas atstovas 
Segitz, anot gautos čia de-
pešos. 

BLOGAS MAISTO STO
VIS VOKIETIJOJE. 

IS DARBO LAUKO 
p 

Tai ne mergelių darbas. 

Boston, Mass. — Kad pi
giau išeiti, telegrafų kom
panija čionai telegramas iš
nešioti užuot bernaičių nu
samdė mergaites. Tečiau 
valstijos darbo ir pramonės 
komisija uždraudė merge
lėms? tą darbą. Tuo darbu 
gali užsiimti tik vyriškoji 
lytis. ' 

Darbininkai nekalti. 

skrityj daugelis anglekasių 
neturi darbo. Nepristatoma 
kiek reikia tuščių vagonu 
anglims. Del to daugelis 
mainų net uždaryta. 

Streikuoja pieno išvežio-
tojai. 

Visokios epidemijos plati
nasi pasibaisėtinai. 

Už tai suimta 25 dar
bininkai. 

True tran&lation filed with the post-
raaster at Chicagt* Iii., on February 
», 1918, as reąuired by the act of 
October C, l t l 7 . 

Geneva, vas. 6. — Vokie
tijos streikuojantieji darbi
ninkai pametė bombą į kai
zerio rūmus ! Berlyne, anot 
čia apturėtų žinių. 

Militarinė gvardija ir po
licija išvaikė streikininkus 
ir iš jų 25 suareštavo. 

Pamesta bomba daugelį 
medžių ties rūmais sudras
kė į skutus. \ 

True translation filed with the post-
master at Chlcago, 111., on February 
U, 19J S, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 6. — Bri
tanijos vyriausybė tur i sa
vo rankose daugelį slaptų 
žinių apie dabartinį Vokie
tijos stovį. Tie faktai, be 
abejonės, žymiai svėrė tal
kininkų karės tarybos* susi
rinkime, Versaillesc, kur 
tarta neiti į jokius kompro
misus su Vokietija, bet ir 
toliaus neatlaidžiai vesti 
karę. 

Maisto stovis centralinė-
se valstybėse, kaip sužinota, 
yra tiesiog nepakenčiamas. 

Madison, Wis.—Laikraš
tis Capital Times tvirtina, 
kad už dabartinį ^anglių ne
priteklių negalima kaltinti 
darbininkų (mainerių). Už 
tai yra kalti anglekasyklų 
savininkai ir geležinkeliai. 
Vieni jų neduoda reikiamos 
anglių kiekybes prikasti, 
nes už anglis gauna nedau-
giausia pelno. G-i geležinke
lių kompanijos irgi nori 
daugiau pelno turėti už an
glių išvežiojimą. Kadangi 
užtektinai prisiplėšti ne
gauna, trukdo auglių išve
žiojimą. 

Capital Times pažymi, 
kad jei visi turčiai butų to
kie tikri patrijotai, kokie 
yra darbininkai, tai šiai ša
liai jokiu daiktu ueprifrW-
tu. 

St. Louis, Mo. — Pieno 
"Pavely Dai ry" kompanija 
savo pieno išvežiotojams 
sumažino užmokestį. Dąi-
bininkai pametė darbą. 
Kompanija išdalies naudo
jasi neunistais darbinin
kais. 

Plumberiams padidinta 
užmokesnis. 

Reading, Pa.—Vietos su
siorganizavusiems plumbe
riams padidinta užmokesnis 
— 10 centų daugiau valan
doje. 

t 

Nori daugiau atlyginimo. 

St. Louis, Mo. — Susior
ganizavę darbininkai prie 
medžių darbų reikalauja 
50c. užmokesties už darbo 
valanda ir 8-nių darbo va-
landų dienoje pradėjus atei-

ttfv*)<> halmKlžio-1-diena. 

Didėja skaitlius nelaimingu 
atsitikimų. 

Pasibaigė streikas. 

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

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

126 S O C I J A U S T A I LAU 
K I A BAUSMĖS 

BERLYNE. 

Jie 

Su amerikoniška armija 
Prancūzijoje, vas. 6. — Vo-

Petrogradas, vas. 6.—Su kiečių pagaminti pienai už
kilę totoriai paėmė Yalta, ; pulti amerikoniškus apka-
Tauridos gub., ir iš ten j sus užvakar suSoneveikti. 
maršuoja ant Sevastopolio, Amerikonų artilerija su-

; Rusijos tvirtovės ir karės truškino vokiečių linijoje 
I laivyno uosto Juodose jure- prisitaisymus prie užpuoli4-
I se. mo. Manoma, jogei tenai tu-

•atsakys už buvusi dar-j Totoriai yra tiesiog be-,rėjo but daugelis kareivių 
bininku streiką. | širdiški žmonės bolševikui ir oficierių, laukiančių įsa-

M"~" ' " kymo tik pulties pirmyn. 
Amerikonai susekė, kad 

vokiečiai darbuojasi savo 
užpuolimą pravesti be dide-

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

raudonajai gvardijai, karei 
viams ir jurininkams. 

Berne, vas. 6. Šimtas 
dvidešimts šeši žmonės Ber-
lvne už darbininku streiką 
suareštuoti ir laukia bvlos 
karės teisme, anot čia gau
tų žinių. Yra tai kuono vie
ni socijalistai. 

Municbe bus teisiami so
cijalistai Eisner ir Mrs. "Ore 

NUSKIRIAMOS DUONOS 
PORCIJOS. 

Washington, vas. 6.—Vi
suose viešbučiuose ir val
gyklose su šiandie vienam 
žmogui prie valgio bus pa
duodama ne daugiau, kaip 
tik dvi unciji duonos. Taip 
parėdė šalies maisto admi-

terlentner už šalies išdavi- [ nistratorius. 
mą. Abudu kaltinamu u2 j Reiškia, kad mažu-pama-
kurstymą dai l in inkų prie žu bus pravestos gyvento-
sfrreiko. J a , n s m a i s ^ o porcijos. 

lio trukšmo. Todėl penkio
lika minučių prieš laiką a-
merikonai nusistatė savo 
armotų vamzdžius link tos 
vietos, kur, anot informaci
jų, vokiečiai buvo sutrau
kiami ir gaminami užpuoli-
man. Manoma, kad nuo a-
merikoniškų armotų ttice^o 
žuti nemažai vokiečių. 

Visu amerikonišku fron
tu armotų veikimas kasdien 
smarkĄa. Vokiečiai iš savo 

True tranalatton filed with the post-
nuurter at ChJoago. I1U on February 
6, 1918, as reąuired by the act of 
October «, UIT. 

Londonas, vas. 5. — An
glijos parlamente Andrew 
Bonar Law, vyriausybės ly
deris žemesniajam parla
mento bute, pranešė, kad 
vokiečių nardančios laivės 
yra nužudžiusios 14,120 An
glijos vyrų, moterių ir vai
kų, neturėjusių nieko ben
dra su šita kare. 

apkasų nepasirodo, kuriuo
se juos suvarytus laiko a-
merikoniška artilerija. J ie 
dabar toje vietoje pasiga
mino naują apkasų eilę. 

Amerikonų patroliai 
(žvalgai) darbuojasi tarpe 
musių linijų juostoje. Sten
giasi jie sužinoti apkasų 
nukentėjimą ir kaip jie 
daug gali nukentėti nuo ar
motų šovinių. 

Vokiečiai prieš ameriko
nus panaudoja nuodingų 
dujų bombas. Viena ameri
konų batareja buvo pagau
ta tlį d ,W, b e t ameriko
nams nepadarė nuostolių. 
Be to, vokiečiai išleido ke
lias tokias bombas ant ke
lių, užpakalyje amerikonifr' 
kų linijų. 

Madison, Wis. — Valsti
jos industrijinės komisijos 
Taportai rodo, kad 1916-17 

Rusijos maisto sandeliai, \ m e t a i s tenai butą visokių 
kuriais centralinės valsty-:j n e laimingų atsitikimu dar-
bės manė pasipelnyti, pa
lengvinti kiek nors savo ba
daujantiems žmonėms, prieš 
jas yra uždaryti, kadangi 
rusų užsienių reikalų minis-
teris Leon Trockis tame rei
kale didelius trukdymus 
stato, kaip centralėms val
stybėms, taip ir Ukrainai. 

Vokietijoje maisto stovio 
pablogėjimą paliudija dar 
ir tas faktas, jogei vjrriau-
sybė uždraudė siųsti siunti
nius su maistu vokiečių ofi-
cieriams nelaisviams Angli
joje. Užuot maisto leidžia 
ma pasiųsti tiems nelais
viams piniginę pašelpą^ 

Šiandie todėl žymiai su
mažėjo iš Vokietijos siun
tinių išgabenimas. Nelais
viams' prisiunčiama daug 
laiškų, anot Excbange Tele-
graph pranešimo. Iš laiškų 
taippat patiriama blogas 
stovis vokiečiuose. 

Be to, Vokietijos gyven
tojuose platinasi visokiau
sios epidemijos. Jos siaučia 
tarp visų gyventojų luomų. 

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

Berlynas, vas. 6. — Spe-
cįjalis karės teismas socįja-
listą radikalą, parlamento 
atstovą, Wilhelmą Dittrua-
ną, pasmerkė penkiems me
tams tvirtovėn. 

bavietėse. 
Tuo tarpu 1915-16 metais 

jų butą 16,015, gi 1914-15 
metais — 11,0006. 

Maineriai neturi darbo. 

Beaumont, Tex. — Pasi
baigė darbininkų streikas 
laivų dirbimo įstaigose tar
pininkaujant šalies vyriau
sybės įgaliotiniu. Streiki
ninkams pažadėta užmokes
čio padidinimas. Jie to ir 
reikalavo. 

Charleston, W. V. — Ka
na wha anglekasyklų ap-

Molderiai streikuoja. 

Augusta, Ga. — Lombard 
ir Georgia geležies dirbtu
vėse streikuoja molderiai. 
Reikalauja didesnio užmo
kesčio už darbą. 

AR TIK NEBUSIĄ PER 
TRAUKTOS DERYBOS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, Iii., on February 
6, - 9 1 8 , a s r e ą u i r e d b y t r i e a c t o i 
October 6, 1917. 

- Londonas, vas. 5. — Am
sterdamo korespondentas į 
Excbange Telegrapli p ra : 

neša, jogei Berlynan iš 
Brest-Litovsko sugrįžo Dr. 
Kuehlmann ir grafas Čer-
nin. 

Tatai politikiniuose rate
liuose pasklydusi žinia, ar 
kartais nebus pertrauktos 
derybos su bolševikais. Tuo 
labiau tas atrodo, kad Ber-

lvnan laukiama atkėliau-
j ant didžiojo vezaro Talaat 
Paša ir Bulgarijos premje
ro Radoslavov. 

Anot pranešimo iš Berly
no, tenai įvyks svarbi 
politikinė ir militarinė kon
ferencija, sujungta su mai
sto klausiniu ir su taikos 
derybų bėgiu. 

— Petersburg, Va., vas. 
6. — Kareivis Herman Mc-
yers iškeliavo į Hmitington, 
Pa. Ten vesiąs merginę, ku
ri paveldėjusi 250,000 dolie
rių. » 

Surask ant trečio puslapio tris 
klausimus, paliečiančius Lietuvos 
ateitį, surašyk atsakymus ir, iškir-
pęs, siųsk į "Draugą." Daryk taip 
pats ir kitus ragink daryti tą pa t 
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SUJUDO. 

I r patys nesitikėjome, 
kad tiek daug judėjimo su
darysime lietuviuose su sa
vo pastatytais trimis klau
simais del Lietuvos ateities. 
Mūsų redakcija užverčiama 
netik korčiukėmis su atsa
kymais, ale ir laiškais. Vi
sokių Mausimų, patarimų ir 
sumanymų tik ir piliasi. 
Net is kelių vietų pataria, 
kad išspausdinti tam tikras 
blankas su klausimais, pa
liekant vietą del atsakymų 
ir tuojau kuogreičiausiai iš-
siuntinet į visas draugijas, 
kad jos savo susirinkimuo
se tuos klausimus apsvars
tytų ir savo draugų atsaky
mus pažymėtų. Sako, grei
čiau butų pasiektas dides
nis lietuvių skaičius. Tai 
labai geras sumanymas. 
Mūsų nuomone, jį galėtų į-
vykinti Am. Liet. Tarybą. 
Moterys iš kelių vietų klau
sia, ar gali ir jos balsuoti. 
Nei klausimo nebali čia bū
ti. 'Žinoma, gali. Juk ir 
jos žmonės, neprastesni, 
kaip vyrai. 

LAISVĖS LEGIJONAS. 

pasiturinčius, į šiek tiek 
daugiau uždirbančius, ku
riems šiek tiek lieka nuo 
reikalingų pragyvenimui iš-
kašeių. "Garsas ' ' j au pa
skelbė pavardes pirmųjų 
keturių legijonierių. Vi
sas legijono apyskaitas, pa
kvitavimus vesiąs patsai 
sumanytojas ** Garsas ." Pi
nigai eisią, į Tautos Fondo 
politiškąjį skyrių. 

Kadangi ištikrųjų gyve
name nepaprastais laikais, 
kurie reikalauja iš mūsų 
nepaprastų jėgų intempi-
mo, kad ir aukų turime duo
ti, kas gali, daugiau, negu 
paprastai. Tad i r mes nuo 
savęs raginame, kad visi, 
kurio gali, stotų į ta lais
ves legijoua ir t rumpu lai
ku sudarytų tą sumanyta 
legijonierių Šimtine. 
— — — . II ! • • • H I M I — i — ^ — — — — 1 — — » 
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čionykščiai Blaivininkai. 

Lengviausiai pažinti dva
sią, upą žmonių, tai per jų 
susirinkimus. Tuomet jie 
savo mintimis pasidalija, jas 
sveria, iš jų daro išvadas, nu
tarimus, ir, pagal išgalės, tai 
vvkdina. 

•r 

Vienas toksai susirinki
mas atsibuvo sekmadienyje, 
sausio 27 d. Susirinko būrin 
nariai bei narės vietinės, 37 
kuopos Piln. Blaiv. organiza
cijos. Apgailėtina, kad visai 
mažai narių teatsilankė, bet, 
sulyginus jų milžinišką ir 
prakilnią dvasią, tai buvD 
kuomi pasidžia*ugti. Šitą su
si rinkinią paėmė į savo ran
kas naujai išrinkta valdyba. 
Xors tai buvo išrinkti iš pra
eitų metų viršininkai. Maty
tis, kąd priet šitos valdybos 
kuopa dar augščiaus pakils. 
Nemenkai pasižymėjo pasi
šventęs raštininkas, p. J. Za-
laginas, su savo prakilniais 
įnešimais. Nariai ir narės gra
žiai, rimtai svarstė visokius 
klausimus. Daugiausiai vis 
atidėjo ant sekančio susirin
kimo, nes šį kartą permažai 
narių buvo. Nutarė visgi, dė
ti pastangas kad mokyklos 
vartai prisiektų užlaikyti blai
vybę iki subrendimo. Įvyk-
dinimui to išrinkta veikli ko-

reikalams sudėjome net $8,- misija. 
000.00. Dėsime ir dar ir Užbaigus susirinkimą, visi 

Del daugelio priežasčių 
lietuviai nepastatė ant ka
rės lauku savo lietuvišku 
1 egi jonų. Mūsų broliai ėjo 
teuai vien kitų vedami* ir 
varomi. Mes labiau pasi
tikėjome teisybės galybe, 
moralės spėkos pergale. Gal 
Dievas duos neužsivilsime, 
laisve sau gausime. Bet 
Dievas padeda tam, kursai 
ir pats dirba. Nepasirodė 
vienoje dirvoje, turime in
tonuoti pa jėgas kitose srity
se, kitokius įrankius uoliai 
pavartoti. Tai informavi
mas kitataučių, iiitikriui-
inas, kad mums politiška 
laisvė pilnai priguli, kad 
mes prie jos esame priau
gę. Čia reikia labai daug 
darbo ir aukų. Be pinigų 
šiandien nieko negalima pa
daryti. O kitataučių infor
mavimo reikalai ir labai 
daug pinigų reikalauja. 

Tą mes suprantame, kada 
į Kalėdinį Fondą laisvės 

dar, ir prie kiekvienos ge
ros progos. 

O štai " G a r s o " redakci
ja naują sumanymą iškėlė. 
Organizuoja laisvės legijo-
ną. Legijonieriai turėsią 
aukoti kas mėnuo, kol Lie
tuva nebusianti visai ne-
prigubninga valstija, bent 
penkis nuošimčius nuo sa
vo ineigų — ir nemažiau, 

turėjo augštas viltis, kad ant 
sekančio susirinkimo kuodau-
giausiai narių atsilankys ir 
padės aptarti visus atidėtus ir 
naujus reikalus. 

Pr. 

Perspėja neiti ant ledo. 

Pugelbos stoties Evan>tone 
kapitonas Carland perspėja 
žmjones nevaikščioti ledti ant 

kaip $5.00 į mėnesį. Krei - ' ežero Miehigan, nes daugel 
piamasi [ šiek liek labiau vietose ledas sulūžta. » 

Nesenai laikraščio " I i e -
tuvos" redakcija prikišę 
"Draugu i , " ^ a m J i s a i P a 
skaito " l i e t u v ą " prie lais
vamanių laikraščių ir kam 
jisai visus jų srovės žmo
nes vadina laisvamaniais. 

Mes, katalikai, iš savo pu
sės dažnai ptikišame savo 
laisvamaniams, kam jie va
dina klerikalais visus vei
kiančius katalikus. 

Žinoma, geriausia butų 
nevadinti niekados kito 
žmogaus tokiu vardu, kuris 
jam nepatinkamas, kuris jį 
užgauna. Jeigu sušvelnė-
tų santikiai tarpe mūsų vi
suomenės ir mūsų liberališ
kųjų tautininkų, tai gal ir 
galėsime nustoti mes juos 
vadinti laisvamaniais, o jie 
mus klerikalais. 

Tik čia mes turime pa
žymėti, kad kol kas, mes 
vadindami juos laisvama
niais, stovime daug arčiau 
teisybes, negu liberalai, va
dindami mus klerikalais. 

Kaip galima būti geru ka
taliku, nekišant ir nerodant 
kiekvienam savo kataliky
bės, taip lygiai galima bū
ti ir tikrių tikriausiu lais
vamaniu, tos laisvamanybės 
nerodant viešai, o ją gud
riai slepiant ir tik iškišant 
kada reikia. 

1) "L ie tuva" per savo 
skiltis tiesioginiai laisvama
nybės neplatina, tai tiesa; 
bet kada j i a) giria ir per
ša tokius raštus, kaip u Kul
tūros istori ja" arba D-ro 
Šliupo raštus; arba Šerno 
kaikurius veikalus, b) ka
da ji šmeižia Šv. Tėvą, sten
gdamos parodyti jį lietu
viams klaidingoje šviesoje 
ir sužadinti prieš jį blogus 
lietuvių jausmus, c) kada ji 
pajuokia, ir niekina mūsų 
dvasiški ją, jtaip-pat tikybi
nį lietuvių veikimą, jų tiky
bines įstaigas — tada ji la
bai žymiai prisideda, prie 
laisvamanybės sustiprinimo 
ir išplatinimo. 

2) Tie patys žmonės, ku
rie protestuoja prieš pava
dinimą jų .laisvamaniais, 
jokiais savo darbais nepa
rodo, kad jie butų istikrų
jų laisvamanybei priešingi. 
Ar jie priguli prie parapi
jų 1 Ar jie lankosi bažny
čiose? Ar jie užlaiko pas-
nikus? Ar jie pildo kokias 
nors tikinčio žmogaus prie
dermes? Bet jeigu jie ne
tikėliai, tai kas gi jie dau
giau, jeigu ne laisvamaniai. 

3) J au vien tas faktas, 
kad1 mūsų liberalai visuo-

pakvipuai. Elada "Lietu
v a " parašė prieš nezalež-
ninką MICJLU ir kitus, atsi
menu, kai-kurie katalikų 
laikraščiai labai iš to nu
džiugo ir užeita v-o net jos 
rašinį. Bet reikėjo tada 
giliau įsiskaityti į to raši
nio turinį, o butų pasirodę. 

e* . 

kad visai nebūta ko džiaug-
ties. "Lie tuvos" redakci
ja juk ne dėlto nepripaži
no dabartinių nezaležninkų, 
kad ji butų pripažinusi Ka
talikų Bažnyčią, kaipo mū
sų tautos Bažnyčią — bet 
tik dėlto, kad dabartiniai 
nezaležninkų kunigužiai y-
ra šarlatanai ir tamsuoliai, 
žmonės mažo mokslo ir že
mos doros. Su tokiais ne
sudarysi rimtesnės pajėgos, 
su kuria galėtumei ne jau 
pakenkti, bet nors pagrū
moti Katalikų Bažnyčiai 
Štai gudrioji "L ie tuva" ir 
nusprendė, kad kol kas 
sveikiau bus užboikotuoti 
dabartinius nezaležninkus 
ir palaukti geresnių laikų, 
kada gal atsiras padorių ir 
šviesių neprigulmingų ku
nigų/ 

Gi kiti liberalų laikraš
čiai, kurie ne taip gudrus 
ir nemato toliau, stačia gal
va metėsi remti tą naują 
įrankį kovos prieš Katali
kų Bažnyčią. O negud-
riausis ir nedoriausis iš vi
sų Norkus-Norkevičius nu
ėjo net tarnauti Miekui už 
algą, tuo iškalno pastatyda
mas kryželį ant savo gero 
vardo ir visos savo ateities. 

Mums labai indomu buvo 
patirti, ką-gi tars apie tą 
nezaležninkiją rinktiniai at
stovai mūsų liberalų srovės, 
tie, kurie veda jų politišką
ją mintį. Yra žinoma, kad 
jie yra susispietę į Sandarą. 
Laukėme tos Sandaros sei
mo ir, prisipažinsime, kad 
lyg truputį tikėjomės, kad 
Sandara papeiks "Naujosios 
Anglijos sandariečius už rė
mimą nezaležninkijos. Bet 
atsitiko kitoniškai. Visa 
Sandara sumarmėjo į neza
ležninkų globą. Nezalež
ninkiją dar atvirai ėmė 
remti "Ate i t i s , " "Di rva , " 
o ir senutė "Vien. Liet ." 
pasirodė jai daug prielan
kesnė. "Lie tuva" tyli, nu
duoda nematanti ir nesu
prantanti, kas čia dedasi. 

Tuo tarpu visi iki vienam 
liberalų laikraščiai uoliai ir 
sistematiškai varo lietu
viuose propagandą prieš 
Šv. Tėvą. Jeigu šita pro
paganda nėra kreipiama 

sac 
daug sveikiau butų tautai 
"kovoti prieš girtybę, ištvir
kimą, kas pūdo mūsų tau
tą ir surįja kas met milijo-
nų-milijonus Bet jie nau
dojasi tuo pigiu demagogi
jos įrankiu, pasitikėdami 
niinių tamsumu ir eidami 
prie savo slaptojo, išsvajoto 
ir numylėto tikslo: atitrau
kimo tautos nuo katalikys
tės ir pritraukimo jos prie 
liberališkos laisvamanybės. 

Tad ir aišku, kad mes tu
rėjome ir tebeturime nema
ža teisės vadinti mūsų libe
ralus tautiečius — laisva
maniais, nes jie tokiais bu
vo ir tebėra. 

Klerikalizmas gi mūsų 
tautoje, ben viešai, dar ne
apsireiškė. Tūli mūsų vei
kėjai turėjo ir turi klerika-
liškas tendencijas (kad vis
ką valdytų ir vestų kuni
gai), bet jų nedaug ir vie
šame visuomeniškame dar
be jie nevadovauja. Gi tie 
žymieji mūsų visuomenės 
veikėjai anaiptol neturi jo
kių klerikalizmo žymių. 
Veikėjai kunigai tik pat oi 
priversti yra darbuoties vi
suomeniškai, net politikoje 
dalyvauti — kad ligšioj tru
ko svietiškų katalikų inte
ligentų. Šių, ačių Dievui, 
tolyn randasi vis daugyn. 
Gal nebetoli tas laikas, ka
da mūsų dvasiški j a galės 
vėl grįžti vien prie alto
riaus, kol kas gi ji priver
sta sekti Leono 'XII I pata
rimą: Fouri della Sasrestia 
išeikite iš zakristijos). 
Bet tuo jie dar anaiptol ne
užsitraukia ant savęs kleri
kalizmo žvmės. 

met stipriai pabrėžia, jog prieš Katalikų Bažnyčią — 
jie į tikybos klausimus ir 
reikalus visai nesikiša ir 
kad jiems vis viena: ar ka
talikų bažnyčia, ar nezalež
ninkų kirkužė —- jau viena 
tai parodo, kad jie tikėjimo 
neturi, o yra laisvamaniai. 
Tie žmonės religijai gyveni
me nepripažįsta jokios 
svarbesnės rolės, jie labai 
malonėtų religijos intėkmę 
visai išstumti iš gyvenimo. 
Bet kas gi tai yra, gerbia
mieji, jeigu ne laisvamany-
bė? 

4) Bet jie^tfk taip sako, 
kad jiems vįs viena, ar ka
talikystė, ar nezaležninkiją. 
Ištikrųjų gi tai jiems ta ne-
zalcžninkystė begalo yra 

Lai mūsų liberalai laisva
maniai : v; 
- a) išsižada tikslo kovoti 
prieš Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje; 

b) Lai jie ims gerbti (jei 
mylėti negali) Katalikų Ba
žnyčios galvą Šv. Tėvą j 

c) lai nustos leisti ir pla
tinti priėštikybinius raštus; 

d) lai nustos remti kvai
lą ir nedorą nezaležninkų 
judėjimą; 

e) lai jie paliaus katali
kus pravardžiavę klerika
lais — 

f) lai nustos boikotavę 
mūsų bažnyčias, parapijas, 
parapijines mokyklas — 
mes tada nebe vadinsime jų 
laisvamaniais, o pripažinsi
me iiems gražų vardą tau
tininku. 

Uosis. 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

i Kapitalas padidinti nuo $25/)00 iki $50,00u. 
NUTARTA: j ^ sumažinti nu0 $2Č.OO iki $10.00. 

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

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
perei'tą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama jstai-

JjJ ga. šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
m vieqas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau

go" Bendrovė prieinama visiems. 
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-

fl šiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 

spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet ^ 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau- [f 
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tatja mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, III.). 
| Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų 
j priėmime. ^ » u 

• • 

Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendrovės šėrų. 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 

1800 West 4«th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

j 
Prisiunčiu $ Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man pasiy»ti. ,\ "Draugo" Bendrovės šėrų. 

Vardas ir pavardė 

Antrašas 

Miestas Valstija 

tų vėliau. Tuomet prie-
monlngoje šviesoje įvyko 
tikra Revoliucija. 

Dabartinis gazas ir elek
tra plačiai imta vartoti pra
dėjus tik 1895 metais. Iš-
pradžių už tūkstantį kubiš-
kų gazo pėdų buvo moka
ma po $1.00, gi už elektrą 
po 10c. už kilowatt valandą. 

Nuo to laiko gazo ir elek
tros lempos žymiai patobu
lintos, taip kad šiandie vi
dutiniška šeimyna savo na
muose turi aštuoniolika, ka
rtų daugiau šviesos, kaip 
pirm šimto metu buvo. 

ATHOL, MASS. 

/ 

tai rašantis šiuos žodžius 
duos nukirsti visus savo 
pirštus. Liberalai puikiai 
supranta, kad katalikystės 
stiprumas lietuvių tautoje 
'priguli labai daug nuo pri
sirišimo prie Šv. Tėvo, nuo 
pasitikėjimo juomi. Kol 
mos mylime Šv. Tėvą, kol 
laikome jį tikrai savo Tė
vu — tol mes ir stipri ka
talikai. Liberalaf žino, 
kad mūsų tauta nenubied-
nės, aukodama kasmet ke
letą, ar keliolika tūkstančių 
Šv. Tėvo užlaikyhiui, jo 
skaitlingiems ir dideliems 
reikalams. Jįe, numano, 
kad užuot varius agitaciją 
prieš tuos petrapmigiits, (lempa pasirodė dešimts me 

ŠVIESA. 
^ * v . . 
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Dr. Walter Clark iš Pbi-
l&delphijos nesenai pravedė 
nuodugnius tyrinėjimus su 
tikslu patirti šviesos sąly
gas senaisiais laikais i r ' j a s 
palyginti su š'andieniniais. 

Tyrinėjimai parodv, kad 
dar 1785 motais žmones 
naudojosi žvakėmis ir au
galų grūdelių aliejumi. Tik 
dešimts metų paskiau pasi
rodė "augštai patobulinta" 
kerosininė lempa. 

Gazas imta vartoti tarp 
1865 ir 1875 metų. Tuo
met u i tūkstantį kubiškų 
pėdų gazo reikėdavo mokė
ti $2.50. 

Pagerinta Welsbach<» 

Socijalistas pakliuvo už 
lentų vogimą. 

Diamond Match Co. dirb
tuvėje tarp kitų darbininkų 
dirba i r vienas lietuviškas 
socijalistas, kurs dažnai gi
riasi turįs socijalistų vado
vo ypatybes. Pasiremda
mas socijalistų lygybės mo
kslu tasai vargšas eidamas 
iš darbo inprato su savim 
iš dirbtuvės nešties namo ir 
lentgalius, o kartais ir ilgas 
lentas. 

Vieną kartą jį su lentga
liais išeinant iš dirbtuvės 
sutiko tos dirbtuvės sargas. 
Šitas patėmijo, jogei jis ne
gerai darąs vilkdamas sve
timą nuosavybę, l i epė jam 
pamesti našulį. 

Tečiau vietoje gražaus 
žodžio arba atsiprašymo, 
socijalistas sargą dar iško-
liojo ir nuėjo nešinas lent
galiais. 

Sargas ant rytojaus apie 
tai pranešė dirbtuvės virši
ninkams, gi šitie policijai. 
Kaip bematai atėjo dirbtu-
vėn policija ir socijalistą 
nusivedė dirbtinės ofisan. 

Ten po išklausinėjimų po
licija j į nusivedė namo, kur 
atrado prisinešta krūvas 
lentų ir lentgalių. Polici
ja negalėjo atsistebėti to 
darbininko sumanumu. 

Iš namų ir vėl nuvestas 
ofisan. Tenai j is prisipa
žino esąe kaltas i r pasiža
dėjo kompanijai užmokėti 
už padarytus nuostolius, 
nes kitaip butų reikėję eiti 
šaltojon. Todėl prie poli
cijos akių kompanijai už
mokėjo 60 dol. ir buvo pa-
liuosuotas. 

Kompanija visgi jo pasi
gailėjo i r nepavarė nuo dar
bo. J i s posenovei dirba 
kaip dirbęs, bet jau lentų 
nebesineša1. 

Matchšapinis. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. l i 
Parapijonui iš Philadel-

phijos. — Gal i r teisingai 
Tamsta aprašei. Bet kad 
neerzinti ir neužgąulioti 
žmonių (jie gal ir taip gai
lisi, jeigu blogai pasielgė), 
tad mes geriau tos žinutės 
nespausdinsime. Kvaily
bių pilnas pasaulis. Kur 
čia suspėsi visas surašyti į 
laikraštį. Rašykite, kas ge
ra ir gražaus dėsis jūsų ko
lonijoje. 

Žinutę apie paskaitas de
dame. 

Pamanė e*ąs Vokietijoje. 

Vienas vokietys Chicagoj 
saliune gerai ' < užsitraukęs!' 
pamanė,'kad jis esąs Vokieti
joj ir danu giedoti vokiečiu 
tautos himną. 

Už tai jis suimtas ir bus li
gi karės, pabaigos internuotas. 

Stocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrnra M Oo. 
108 So. La 6aUe lU, uždėta ltOu m. 
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KALĖDŲ DOVANOS. 
CHICAGO, ILL. L 
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Nors Nekalto Prasidėjimo 
Mergaičių Dr-jos (šv. Jurgio 
par.) narės yra Amerikoj už
augę, bet jos mano Lietuvon 
važiuoti, todėl ir nori savo tė
vynei neprigulmybės, todėl ir 
Kalėdų fondan padovanojo 
$10.00. 

Vestuvės. 
Dievo Apveizdos parapijoje 

yra 4-ta L. Vyčių kuopa, ku
rios nariai dideli patrijotai. 
Tos kuopos narė panelė Ony
tė Gaspariutė susižiedavo sii. 
p-nu D. Vilku. Atsiliko ir 
gražios vestuvės. Į vestuves 
tapo sukviesti ir 4-tos kuopo> 
nariai. Vestuvėse dalyvavę vi
si buvo už Lietuvos neprigul-
mybę, nes Kalėdų fondo ne
pamiršo ir klojo aukas: 

Po $1.00.: Pr. Jeneius, O. 
Sturonaitė, Pr. Rūkas, V. 
Staškunaitė, K. Kaminskaitė. 
D. Vilkas, O. Vilkienė, J . 
Paukštis, P . Kaminskaitė, K. 
K. Jenčienė, A. Jeneius. V. 
Puzaras ir J . Bronča. 

Po 25c: St. No viekas, J. 
Bublauskas ir J . Ambraziu 
ias. 

Viso labp surinkta $13.75. 
Jeigu taip, tai mums labai 

patikto^ kad visi vyčiai susi
žieduotų ir apsivestų ir Tau 
tos Fondo neužmirštų! 

Šv. Onos Moterų Dr-ja iš 

HOMESTEAD, . PA. 
Iš šių visų apielinkių tai 

Homesteado mažiutė lietuviu 
kolionija daugiausia susipra
tusi, nes labiausia remia Lie
tuvos reikalus. Štai, ir dabar 
Kalėdų fondan 23 skyriaus 
rast. J . Grebliunas atsiuntė 
gausią homesteadiecių dovaną 
($158.10). Tai aišku, kad jie 
iš visos širdies Lietuvai gelb
sti. Štai jų aukos: -
Kun. S. J . Čepanonis 
A. Tumasonis 
J . J. Grebliunas 
V. Kraužlys 
J . Švetkauskas 
A. Katilius 
F. Dimša 
J. Danielius 
S. Bieliauskas 
A. Švetkauskas 

Po. $2.00 — J. Ramanaus
kas, J . Baliukas, J . Onaitis, 
E. Kundrotas, J . Remenčius. 

Po $1.00 — J. Ramanaus
kas, J . Aueis, M. Bukauskas, 
M. Bražinskiutė, P. Pilišaus-
kas, M. Janulevičienė, S. Brin 
za, V. Petraitis, M. Tumaso-

Visų Šventų parapijos ir-gi! nienė, J. Tumasonis, K. Biela 

Rast. Stasys Žemgulis, 25 
No. Union St., 

Iždininku Ignas Tilvikas, 
1121 Vine St. 

Naujas skyrius žada smar
kiai pasidarbuoti Lietuvos 
labui. Dieve jam padėk! 

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 

pajuto tautinę priedermę. Po ševicienė, S. Onaitis, J. Bulevi 
nia Elžbieta Klimavičiem <v'ius, R. Petraitienė, J . Ka
imo tos draugijos prisiuntė, zučionis, M. Vaikšnoras, P. 
Kalėdų fondan $10.00. Jucevičius, V. Dimša, P. Stan-

• ^ 

Šv. Mykolo parapijos draai-
gijos kasmet remia Tautos 
Fondą. Ir dabar kun. F. Ku
dirka prisiuntė nuo šių drau
gijų aukas: 
T. F . 43 skyriaus mėnesinė 

duoklė $22.50 
Šv. Cecilijos Dr-ja 15.00 
Aušros Vartų P. Š. Dr-ja 10.00 
šv. Mykolo Ark. Dr-ja 15.00 
Ir Kalėdų fondan Šv. My

kolo Ark. Dr-ja $25.00 

Viso . . . . $87.50 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Kun. Al. Baltutis prisiuntė 

Kalėdų dovana, nuo Vyčių ir 
kitų susipratusių lietuviu 
$36.21. 

š tai jų vardai: po $5.00 — 
kun. Al. Baltutis ir Ant. Vei-
seli>. 

Po $2.00 — Ip. Vineiunas, 
Po $1.00 — A. Pocius, Pr. 
Eilutisy J. Žukauskis, K. 
Dambrauskis, A. Buknis, J . 
Pečiulis, J . Visockis, J . Matu-
zas, Pr. Miknius, J . Banys, 
Ig. Rudokas, Pr. Gumas, M. 
Survilas. Po 50c. — Pr. Dru-
ttnis, P. Bulokas ir P. Krivila. 
Nuo baliaus liko $9.71. 

*ff* 
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EASTON, PA. 
Čia mažai lietuvių gyvena, 

bet kada Eastonan atvažiavo 
Tautos Fondo sekretorius ir 
papasakojo apie Lietuvos ne-
prigulmybc, eastoniečiai Ka 
ledų fondan paklojo visa šim
tinę. Tokios didelės aukos 
Kaštonas, kaip gyvas, nėra 
matęs. Ale netik $100.00 Eas-
tono lietuviai suaukojo, bet 
sutvėrė ir naują skyrių Xo. 
100. Prie naujo skyriaus pri
sirašė apie 40 narių, kurie mo
kės mėnesines duokles. Sky
riaus valdybon išrinkta vei
klus vyrai: 

Pirm. Antanas Ūsas, 6611 
Spriiig UardttB St. 

laisvę ir Kalėdų fondan dovav 
nojo $25.00. 94 kuopa žada ir 
vakarą surengti, kurio pusę 
pelno jau iš anksto pakyrė 
Lietuvos neprigulmybės rei
kalams. 

IR KAREIVIAI UŽ LIETU 
VOS NEPRIGULMYBĘ! 

Camp Dix, N. J. Lietuvių 
Kareivių Globojimo Draugija 
Kalėdų fondan prisiuntė is 
Camp Dix, N. J., $28.00. La
bai yra malonu, kad ir mūsų 
kareiviai, savo gyvybę pavo-
jun išstatę, gyvai jaučia Lie
tuvos vargus ir deda aukas 
tėvynei paliuosuoti. Štai var
dai tų kareivių, kurie padavė 
pavyzdį visiems šykštuoliams 
ir nesusipratėliams^ laisvai 
gyvenantiems ir pinigų turin
tiems: 

1) V. Vaškevičius iš New-
ark, N. J. $5.00. 

2) Br. Naumanas iš New 
Brunswick, N. J., $5.00. 

3) A. Strazdas iš Linden, 
N. J., $5.00. 

4) J. Sinkevičius iš New-
ark, N. J., $2.00. 

5) A. Rozikis iš New Bruns-
wick, N. J., $2.00. 

6) J. Kučinskas iš Cliester, 
P., $2.00. 

7) A. Markauskas iš Tren-
ton, N. J., $2.00. 

8) J. Radzevičius iš Eliza-
bethport, N. J., $2.00. 

9) A. Roppa iš Newark, N. 
J., $1.80. 

10) J . Petrauskas iš Miner-
sville, Pa., $1.00. 

rae $7.933.78. Skubinkime pri
varyti iki $10.000.00, nes va
sario 15 d. Kalėdinis fondas 
jau reikia uždaryti. Daugelis 
kolionijų turi surinktų Kalė
dinių dovanų, tik nesiskubina 
prisiųsti. Bostone, Clevelande, 
Chicagoje ir kitur yr,a gatavų 
auk^, tik reikia greit jas Cen-
tran prisiųsti. Visos Wilkes 
Barrių plačios apielinkės ir-gi 
turėtų savo dalį Kalėdų fon
dan pridėti, tai ir turėsime 
$10,000.00. 

Tik skubinkimės! 
iv. iraKstas, 

T. F. Sekretorius. 
456 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, ftarytl ant už-
Bakyrao siutai ir or^rkotal, ver
tės nuo $10 Iki $60, dabar par
siduoda no $15 Ir $J!6. 

Nauji daryti gatavi nuo $11 
iki $36 siutai ir ovarkotai, nu* 
$7.60 Iki 18 dolarių. 

Pilna* pasirinkimas kailiu 
pamultu ©verkoty. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertėa nuo $26 iki 
$86. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $1.00 iki $7.60. Va-
lisos Ir KuperaL 

ATDARA KASDIENĄ 
Nedėliomis te vakarais. 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chicago, DX 

- — - ">. ." J J A ' 'L I 1 ! 

ATITAISYMAS. 

Iš mūsų skaitytojo p. A, A. i a 
New Pkiladelphijos mes esamo 
gavę atitaisymą žinutės, išspaus
dintos MDraugo" 12-ame nume
ryje (parašytos svieto padaužos). 
Jisai rašo, kad nesusipratimai 
tarpe vietinio klebono ir parapi-
jonų buvę jau gana senai, nes pa-
rapijonims ' rodęsi, jog /parapijos 
atskaitos nesą gerai vedamos. Var
gonininkas, anot p. A. A., išbuvęs 
9 metus ir buvęs parapijos myli
mas miestelio viršininkas atėjęs Į 
bažnyčią radęs viską geriausioje 
tvarkoje. Trukšmą gi kėlę vaikai. 
Nei vieno laisvamanio New Phi-
ladelphijoj nesą. 

Atpasakoję tos replikos turinį 
mes šiuomi ir užbaigiame ginčus 
ir prašome nuo savęs visus Ne v.' 
Philadelphiečius gyventi ramybė
je ir sutikime, negaišinti laiko 
bergždiems ginčams, labiau pasi
tikėti savo klebonu ir visiems iš
vien varyti darbą naudai tautos 
ir Bažnyčios. To darbo tiek ir tiek 

11) Ig. Stankauskati iŠ į A r panaikinot savo saliunus? Ar 

kevičius, J . Stučka, P. Švet 
kaustąs, O. Pikutienė, P. Pi
laitis, E. Blaževičiutė, T. 
Šemkonis, J, Zinkevičius, J. 
Minikas, T. Savulionis, A. 
Barzilauskas, J . Savuliom*, 
V. Dimša, P. MaladauskiuKs 
J. Malinauskas, E. Mikučiu-
U'% A. Dumbliauskienė, A. 
Baikauskienė, J. Benediktai-
tis, M. Milašaitė, A. Andriš
kevičius, A. Miliunas, J. Ben-
doravičius, J . Bernotas, J. 
Senulis, M. Brazinskienė, J. 
Markevičius, B. Nekrašius, J. 
Jurčiukonis, D. Petraitis, J. 
Bendoravičius, D. Butkienė, 
M. Jakubauskienė, M. Gir-
dauskienė, J. Mikelionis, L. 
Liudvinavičienė, P. Rameu-
čius, J . Kančis, J . Budziaus-
kas, J. Jucius, F. Borzda, K. 
Končis, T. Baranauskas, K. 
Matukonienė, J. Aliulis, M. 
Ramanauskienė, V. Radzevi-[ 
rius, E. Taučikiutė, M. Sta
niui ionienė, A. Martinaitis, A. 
Valįonikis, J . Pituska, • V. 
Bražinskas, A. Zubkus, P. 
Šaltmeris, J . Gedvilą, V. 
Stalionaitis, J. Baranauskas, 
M. Konis, J. Janulevičius, J . 
Adomaitis, A. Visockis, M. 
Janulevičius, V. Pikutis, V. 
Gudžiūnas, A. Kudžis, O. 
Amšiejienė. 

Smulkių aukų $10.00. 
Viso labo $158.10. 

L. Vyčių 11 kp. paklojo, 20.00 
Vaikučių Draugijėlė $31.38. 
Viso Homesteado lietuviai su
aukojo Kalėdinin fondan 
$209.48. 
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BENT,LEYVILLE, PA. 
88 skyriaus nariai dar au

kavo Kalėdų fondan $1.75: Ig. 
Jakštas 50c, o po 25c. šie: V. 
Aleksa, J . Mockeviče, A. Bun-
doraš, J . Ambrazas ir J . Lu
košius. 

L. Vyčių 94 kuopa labai 
smarkiai stojo už Lietuvos 

Hlizabethporį, N. J., $1.00. 
New Haven, Conn. ^>\'. 

Pranciškaus draugija aukavo 
$10.00. 

Springfield, 111.. L. Vyčiu 
48 kuopa aukavo $10.00. 

BLOOMFiELl), N. J. 
Blomfielde gyvena apie 

30 lietuvių šeimynų. Šv. Pet
ro draugija užsiinteresavo 
Lietuvos neprigulmybe ir pa
kvietė K. Pakštą apie Lietu
vos paliuosavimą kalbėti. Po 
prabalbos bloomf ieldieč lai 
gražių aukų suklojo: 

1) Ant. Staknevičius (jis ir 
pirmiau $5.00 davė) .*).00 

2) J . Ramanauskiutė 5.00 
3) Juoz. Tamošiūnas 5.00 
4) 'Šv. Petro Dr-ja 5.00 
5) A. Mažeika 5.00 
6) J . ir J . Ruseckai 5.00 
$2.50 — J. Baranauskas. 

2.00 — V. Tarbunas. 
Po $1.00 — P. Kinderiut's 

M. GudaiČiutė, M. Čaplikas, 
M. Kindaras, J . Bokunas, M. 
Abromavičius, F. Korupskis 
ir V. Baranauskas. 

Viso labo Bloomfieldo lie
tuviai suaukavo $52.56 ir dar 
naują T. F. skyrių įsteigė, 
kuris gavo No. 4, nes No.^ 4 
iŠ Indiana Harbor, Ind., už 
neveiklumą tapo suspenduo
tas. 

Naujo skyriausNvaldybon 
išrinkti veiklus lietuviai: 
pirm. Antanas Staknevičius, 
85 Bay Ave., rast. Jonas Ru-
seckas, 89 Myrtle Ave/, ižd. 
Jurgis Jaroševičius, 74 E. 
Passaic Ave. 

Naujas skyrius gavo 19 na
rių, kurie mokės mėnesines 
duokles. 

Tad velijame naujam sky
riui pasekmingai dirbti Lietu
vos labui. 
PRIPILDYKIME $10,000.00 

IR BAIGKIME DARBĄ! 
Pirmiau buvo paskelbta 

$7,455.41, per savaitę iki sau
sio 28 d. Kalėdų fondan in-
plaukė $478.37, tad jau tor i -{g 

dau£ pinigų surinkote Lietuvai 
s u š e l p t i ? K ą gera p a d a r ė t e d*l 
Lietuvos laisvės? Cital kuo dabar 
reikia r ū p i n t i e s . 

"DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas *savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir 
senąjf, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą į tai. * 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfieid ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jį 
Salite gauti ' 'Draugą1 ' pavie-, 
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti tą patį dienraštį. 

Telefonas: TARDS 2721 

r DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
C1IIOAGO, ILL. 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliSkos ii lietuvis-

koa kalbų, aritmetikos, knygnešys
tės, stenografijos, typewriting;, plrk-
lybos teisių, Sur. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, polltl-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
raSyseės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki f po pietų; vok, nuo 7:80 iki 9:30 
3106 So. Halstcd St., Chlcago, 111 

3 DR, P. Z1LYIT1S 1 
LIETUVIS GYDYTOJAS * 

IR CHIRURGAS • 
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TAI MŪSŲ DARBAI i 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietua perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
U.; Programas, Kon

stitucijas ir kiliu spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaui raidėmis. 

Pavedus m a m s 
savo bile kokj 
•pandos d a r b ų 
a e s l f c a l l e s i t 

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

n 
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AUKSUOTI ROŽANČIAI j 
Gyvenimą vieta 

8203 SO. HALSTED STREET 
Tel. Drover 717t 

OFISAS: 
286t So. Lea\ i t t St. 

VAL.: 4—4 vakare, nedėilo-
mis 10—1* ryta. 
Tel. Ganai 4946, Chlcago, UI. 

AB ESI GIRDĖJCS? 
Kad fesogus fralf pasigražinti saa 
Tdd% Ir ICT^ Mffu p l a u k u s . IVisIusk 
•tampą Ir gauri vftsM Informacijas. 
DISTIUBL^TOR for WILBERT CO. Į 
48 V4aa M N K , Hantelio, BCass.Į 

tt«X»«i » » » « » » • • M i ^ M M ^ . 

Phone Canal 1678 

JEOUNIS & A K A 
2342 So. Leavltt St. 

CHICAGO, ILL. 
Vienatinės lietuviška Plum-

bsrio -— krautuvė vakarų da-
lyj. Has taisgl taisome gazo 
•uvedilojisauB, sūrų darbą Ir 
karSto vandens boilerius. 

Visas darbas gvarantuoja-

Dr. A. R. Btomenthal 0 . D. 
Akiu Specialistas 
r i r t i l n i M Dykai 

Offlso Adynoa nuo v Ii ryto lkl 9 
vml. vakare Nedelloms 9 lkl 12. 

4C49 So. Ashland Ava Kanip. 47 St. 
Telefonai Tards 4917. 

•35 asas 
- « • — — » 

Telefonas: HcKINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 3 5-tos gatvės. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av. 
CICERO, ILL. 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 

NAUJAS LAIKRAŠTIS i 

"GARSAS" 
Ui GARSAS" eįna kas 

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

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

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

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

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

ffo. 14S7. Karolini Įvairiu •pai
ra. Relkalaunant paminėkite fco-

fg kioa spalvos pageidaujate Len-
dugelia ir kryželis storai auk
suoti kaina su pristantlm^ 7*c 
No. 1488. Balto Akmenėlio ka-

X roliai. Storai auksuotas lendu-
•< gelis Ir kryželis. Gvarautuott 
• ant 5 metų. Kaina su prisiun-

J timn tik $1^5 

Mo. 14M. 
•palvn karoliais. KryieUai <Ho« 
n u Gold". OfUMtooM aut S 
•Mto. sUeln l iaus atskirai ****-
tas gražioje dėsnUjo. Peikiau-

dėlei r»m«n«tj. 9m pr#-

Užsisakant paminėkite numer| Ir kokios spalvos aorite. 
galite siusti isperkaat Money Order, registruotame kti«ke, arba 
viencentinials krasos ženkleliais. AdrcsmokRa: . , x..>*- >%*•.*** 

4 

j fT^ -r* 

DRAUGAS PUBLISHING CO-
1Š00 W. 46th Street Chicago, III. 

— 

Nori smagiai ir nau-
lingai laiką praleisti? Iš
sirašyk "DRAUGĄ", O ii 
taip pamėgsi skaityti, kaip 
kad šis vyras. Dienraštis 
*DRAUGAS" metanas kai
nuoja $5.00, pusei me
tų $8.00. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 4«th Street 

CHICAGO, ILL. 

,ii 

— i 

"GARSAS" 

Atsakyk į tuos tris klausi- j 
mus ir siųsk atsakymą į: i 

"DRAUGAS" 1800 W. 4811 Street, Chicago, III. į 

1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės 
—neprigulmybės? 

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

3. Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ar res
publikos (kaip Amerikoje), ar konstitueijinės Mo
narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang
lijoj)? 

Vardas, pavardė .v 

Adresas \ 

\ 

ll 
BBHHHHH • • • • • • • •HHHIBHM^^H^I IHHHH1HBI HHB HIH^^B 



"D R A U G A S ' Trečiadienis, vasario 6 d. 

• 
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OPEROS FORMOJE 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APRKRIČIO CHORO 
Stato scenoje su vaidinimu didžiausi Lietuvių muzikos veikalą KANTATĄ 'BROLIAI 

Nedelioj, Vasario-Feb. 10, 1918 

Pradžia 8 valanda vakare 

SCHOOL HALL Kampas 48 ir Honore gatviy (Town of Lake) 

v v* • • Kantata "BĖGLIAI" buvo perstatyta su dideliu pasisekimu. Laikraščiai ir pavieniai as 

mui žaislai ir pasilinksminimas. Ypatingai butų malonu, kad publikos atsilankytų kuodaugiausiai 
CHORAS., 

į CHICAGOJE 
i į" 

Trečiadienis, vasario 6 d. šv. Teopilius. 
Ketvirtadienis, vasario 7 d, šv. Romualdas; 

.i 

BRIDGEPORTAS. 

Mot. Sajos 1-mos kps. vaka
rėlis. 

Rytoj rakare, t. y. " Rie
biajam' ' ketverge Bridgepor 
to sąjungietės rengia puikiu 
lietuviška vakarėlį, girdėt, 
kad visokių surprizų ir žais
lų bus tame vakarėlyje, gi vi
sos lietuvaitės bus lietuviš
kuose rubnose; bridgeportu -
eiams reiktų paremti ta jų 
pramogėlę savo atsilankymu, 
nes tai idėjinė kuopelė, ir pel
nas nuo jų vakarėlių visuo
met esti sunaudojami geriems 
tikslams, priegtam gera pro
ga pasilinksmint jaunimui 
paskutinį sykį prieš užgavė
nes, nes, gavėnė čia pat, taip
gi proga laimėt puikia dova
ną, (prize) nes už lietuviškus 
šokius, kaip gidėt, bus sky-
riamos ypatingai gražios do
vanos taip vaikinams, kaip 
ir merginoms, tad bridgepor-
tieeiai pasinaudokit proga! 

N. 

TOWN OF LAKE. 

ką visiems išreikšta ilgas plo-
j imas. 

Turiu pasakyti, kad minė
tas vakaras visais atžvilgiais 
gerai nusisekė, nes tai liudi
ja atsilankiusių ūpas ir. jųjų 
pačių išsitarimas. **Ot' kad 
teatras, tai bent teatras!" 

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Šį kartą teatran daug 
žmonių atėjo ir iš Eiiglewood 
apielinkės. Nemažai buvo ir 
Town of Lake lietuvių. Už tai 
tebūnie visiems aeių! 

Spėjama kad gryno pelno 
kuopom atliks virš 75 dol. 

Todėl daugiau nuims tokių 
' vikarų—teatrų! 
I x" A. B 

Negirdėta medž^klė prieš 
kriminalistus. 

KARES ZENKLFLIU PIRKIMO SAVAITĖ, 

EMPtYUMT >^<^> -ac* J& v \ 

^ ^ ^ T O a t t N C BANK 
A W > B U Y 

HTEBEST BEAMNG 
•ftBSAVKGS 

ST4MPS 

DIENINE 
Vakarinė MOKYKI ssr 

Gražus vakaras-teatras. 

i Vasario 3 d., s. m., Švento 
Kryžiaus parap. svetainėje S. 
L. R. K. Am. 85 ir 39 kuopos 
surengė labai puikų teatrą. 
Vaidinta 4 aktų komedija 
"Vagįs" . Minėta komedija 

Cliieagos kronikose nėra ko 
panašaus buvę, kas dabar vei-
kiasi mieste. 

Praeitą pirmadienį miesto 
taryba turėjo posėdį. Įsakyta 
policijai būtinai išgaudyti vi
sus piktadarius ir. intariamus 
piktadarystėse ir visus sukim 
šti j kalėjimus. 

Dabar todėl Cbicagoje ir 
prasidėjo neatlaidus medžioji
mas tų vistj blogadarių krimi
nalistų. Per dieną ir naktį su-
gaudoma jų po kelis šimtus. 
Prikimšta jais miesto kalėji
mas ir visos policijos nuova
dom 

Jei taip toliau eisis, tuomet 

Jei nori ereitai ir pasekmingai išmokti Angli-
cai kalbėti, skaityti tr raSyti. tai lankyk mošų 

mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 

H
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilietybes Gramatikos 

(•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 
naneius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American College Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST. CHICAGO lu_.j 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

YOUR 
NATION 

Paberkite pančiakose laikomus pinigus ir pirkite ka 
res ženklelius.. Iš to turėsite paty* naudą 

ir šaliai pagelbėsite! 

Trūksta anglių. 

paimta iš lietuvių gyvenimo 
Lietuvoje. Todėl ir nemažai I nebus kur jų ir dėti. 
mūsų žmonėms jinai patiko. Bet tas paliudija, kaip tai 

Kiek joje juokingų, gra- l a D a i m u ^ u miestas buvo pa-
žių minčių išlieta, taip kari! bjuręs, jei čionai razdavo ra-
žiurėtojų upą kelia, tarsi, ant Į m i a * prieglauda visokios rij-
mieliu. Žinoma, tai visa su
darė gyvas gabių, talentuo
tu, artistų — mėgėjų būrelio 
nudavimas. 

Štai tie lošėjai: K. Dal
gis, Z. Mestauskaitė, L. A. 
Venckevičienė, P. Mikolaitis, 
P. Pleškauskis, J. Vaišvila-, 
E. Dargiutė ir F. T. Puleikis. 
Tebūnie jiems garbė! 

Publika trukšmingiausiai 
jiems plojo rankomis. Bet bu
vo ir už ką. Jie tai buvo pilna 
užsitarnavę. 

Reikia pažymėti, kad 
antraktuose buvo kalba ir 
eilės. Gerb. klebonas kun. A. 
Skrypko pasakė p ra kalbėlę, 
nurodydamas lietuviams mi
nėtos organizacijos tikslą. 

Kituose antraktuose pane
lės: E. Dargiutė, Z. Mestaus
kaitė, Z. Jurgaičiutė ir p. P. 
Karaliūnas gražiai — jaus
mingai pasakė skaitlingai su
sirinkusiai publikai eiles. Oi 

sies kriminalistai. 
Tai tiesiog pasibaisėtinas 

daiktas. Dabar policija dirba 
su visa energija. Bet ar ilgai 
jinai tesės. (Ji jei visuomet 
musij policija parodytų tą sa
vo energingumą, koks apsi
reiškia dabar, mieste nebūtų 
papildoma baisios piktadary
bės, žmonių užpuldinėjimai ir 
žudvmai. 

Mažai busią ledo. 

Šaltis. Itodos, ateinančiai 
visarai galima didžiausias be
gales pasigaminti ledo. Bet 

į ledo kompanijos tvirtina, kad 
ledas esąs perstoras, negalima 
jo įkirsti. 

Priemoninio ledo irgi bus 
mažai, nes vyriausybė apri-
buoja jo išdirbimui vartoti 
amoni ją. 

Žiemą gyventojus smaugia 
anglių nepriteklius, gi vasarą 
tas pat galas bus su ledu. 

Chicagoje permaža anglių. 
Pavartojama visokiausios 
priemones už anglių kiekybės 
pa 'i/inimą, bet vis nieko ne-

eina. Sumažinta net niaisto 
JL -e/, imas į Chicago. Ir vis 
dc" to nelaimingo kuro. 

1 agelis darbininkų su ta
vo šeimynomis tiesiog šąla. 
yegali gauti anglių pirktiem. 
.Moterys ir vaikai eina anglių 
rinkti ant geležinkelių bėgių. 
Tenai pasitaiko daug nelai
mių. 

Antai North Sidėje garvežis 
užmušė vieną lenkę, šešių vai
kų motiną. Jinai paliko savo 
lūšnelėj sergantį vyrą ir suša
lusius vaikus. Išėjo anglių 
rinkti, kad daugiau nesugrį-
V i « * • 

stl. 
Kitai 12 metų mergaitei 

garvežis nupjovė abi koji. 
Taip kasdien. Kur čia tuos 

visus vargus ir nelaimes suro-
kuosi. 

Siaučia šaltis, nėra anglių. 
Viskas pašėlusiai brangu. 
Darbininkai su šeimynomis 
šąla ir badmiriauja. 

Chicagon suvažiuos žymus 
amerikonai. 

Kitokiuo tonu kalba. 

Y 
Kuomet miestui pritruko 

pieno del pienines komisijom 
nusprendimo, kuomet pasipy
lė prieš tą komisiją protestai 
už pieno gamintojų farmerių 
skriaudimą, ir kuomet paga-
liaus už farmerius užsistojo 
bankininkai, veikiantieji pie
no gaminimo apirubėse, tuo
met ir valstijos maisto admi
nistratorius kitokiuo tonu 
prabilo. Būtent, jis pažymėjo, 
jogei tos pieninės komisijos 
nusprendimas busiąs peržiū
rėtas ir, gal, pataisytas. 

REIKALINGA — Mer
gaitė del ofiso. Turi mo
kėti ant typewriterio. Dar
bas nuolatinis. Atsišauki
te į "Draugo" Adminis
traciją, 1800 W. 46th St. 

P U S BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi į 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systemą yra aiš 
ki ir lengva kad net 
yra dyvai, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau. 

Privatiškos lekcijos 
ant smuikos mandoli-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Naujagadyniška Kon

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 

NUSIPIRK MOSTIES 
..TaJ BUSI GRAŽUS! Ją Mdi? 
ba Mentholatura Co. Prieš eifiian 
gult ištepk veidą moecia per k* 
is vakarus, o padarys veidą tyr\ 
ir skaisčiu baltu.. Toji mosti-
šima plėmus raudonas, juodus ar 
ba Šlakus ir prašalina visokiu 
Hpnoprue nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus gal 
siųsti ir stampomis. 

J. RIMKUS, 
P O « — 3fi rTnlhrook. M*J» 

JEIGU NORITE— 
linksmą'laiką turėt ir pasišokt paskutinį 
sykį prieš Užgavėnes, tai nueik į 

Motery Są-gos 1-mos kuopos rengiamąjį 

AKARELi 
Kuris įvyks 

RIEBIAMJAM KETVERGE, vasario 7 L 1918 
7tą valandą vakare ^ 

Šv. Jurgio Parap. Salėje, 
Bus puikus lietuviški šokiai už kuriuos bus 

duodamos dovanos fpraizaij, bus žaislai ir 1.1. 

m 
Inžanga tiktai 25c Ypatai. 

Visus kviečiame KOMITETAS. 

jjiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| JOSEPH C. WOLON 1 
- LIETUVIS ADVOKATAS E 
S Kam b. 324 National Life Bldg. £ 
r 29 So. LaSalle S t , " 
~ Vakarais 1566 Milwaukee Ave. £ 
į Central 6390 r 
— Rasldence Humbuld 97 
S CHICAGO, I L L 
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BEETH0VEN0 Į 
Muzikos Konservatorija | 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Vai- # 

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smul- £ 
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir eroti ant pučiamųjų instrumen
tu, teoriją, harmonija ir muzikos Istorija. <* 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai ųį 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užs iraukite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del Jz 
platesnių žinių ateikite ypatlškai arba rašykite: 

Ą. S. POCIUS 
| 3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 
f Ant trečių Lubų 

•IIIIIIIlUIHIIIlIlIlIlIIIIIIIIItlIlIIIflIIIIIIHIIf 

Cia yra Jusi) Proga! 
Gauti gersnį darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga dau* 

kirpėjų, trlmerių, ranko 
vių, kišenių ir skylučii 
dirbėjų. Taipgi preserli 
ir siuvėjų elektros maži 
nomis. Dabai laukia. At 
eikite dienomis arba va 
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- T 
ginoms formų kirpime Sjį 

; pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa-

suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiifiiisiiiiiraiiiiiiifiiitffiiiiiucs 

1 ERNEST WEINER 1 
1 DRY OOODS i 
| 1800 W. 47th Kampas VVood Gatvės | 
f Mes Duodame Dubeltaius Štampus Ketverge Ir Subatoje | 
5 Pilna Linija Vaikučių Apredalų, rlrankų, Blanke- 1 

tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

— j gal Jųsų miera — bile 
REIKALINGAS vaikinas 2 l ? * L 5 ^ J ^ iS 

ar mergaitę, žinanti knygve-
dystę. Malonės atsišaukti lai
šku ar asmeniškai atsilankyti 
pas: 

11 DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, m. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Vasario 21, .22 ir 23 d. Chi-
cagoje įvyks "National Ser
vice' ' kongresas. Tai bus pat-
r i jotinis šios šalies žymiausių 
veikėjų suvažiavimas. 

Kongresan pasakyti kalbas 
atvažiuos buvęs prezidentas 
Taftas, buvęs senatorius Boot, 
kai-kurie dabartinio kabineto 
sekretoriai ir visa eilė guber
natorių. 

Paieškau Antaninos šelickiutės. 
paeina iš Kauno gub., Rimšės parap. 
Jelenėnų sodž. Girdėjau kad jau že-
nota ir gyvena Chicagoje. Kas žino 
apie ją, ar jį pati malonės pranešti 
šiuo adresu: 
Mrs. Anfsnina (Mieiuniutė) Gailiene, 
843 Cherry Way, Braddock, Pa. 

Paieškau dėdės Antano, .Jurgio 
ir Teodoro Meškauskių, paeinantie
ji iš Kauno gub., Raseinių apskri
čio, Gostinių kaimo. Paieško jo du-
ktfc Stanislava Lopetaitė po vyru Va-
lantinienė. Meldžiu atsišaukti sekan
čiu antrašų: 
1808 W. 46th St., Chicago, 111. 1 

(ff— 6). 

bile madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Pertlėtliils 

118 N. La Baile gatve. Kambarys 
418-417. Prieš Oitj HaU. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja S6 metai 

Gyvenimas Ir Ofisas 
•141 8. Morgan St. kertė SI st. 

; _ Chicago. m . 
•PECIALISTAS 

Vyriškų tr Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 1$ iki 2 po piet 

" ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėilo-
mla vakarais ofiSas uždaryta*. 

i 

| Plunksnos 
i Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

E 

L I E T U V I Š K A K R A U T U V E 
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Telepbone Tardą 887 

PARDAVOfUI. 
Parsiduoda, Bučerne ir Grocerne 

Lietuvių apgyventoje vietoje. Gerai 
išdirbtas biznis. Taipgi arklys su vi
sais pakinkiais ir vežimas. Priežastis 
važiuoju ant farmos. Atsišaukite grei
tai. 

24S8 W. 45 Piace, Chicago, m . 
(30. 31-1-2-4-5-6). ' 

Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daujr krnu 
tuvių parduoda tą pavir. 
kavą po 30c. J: i Q*Jr XhM*> 

a i b. 

SVIESTAS 
Geriausia smeto-

52c ne, negu 
kur jųs ga
lite gauti, sv 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po COCOA 

Geriausia Bankes 
; sulyginę su i i 
bent kokia, flfi 
1-2 sv. ' ^ U 

PUIKUS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

45c 
WEST SIDE 1644 W Chicago a.Į 3102 W. 22nd st, NORTH STOE 

1<I71 Miiwnnkpp» 1836 Blue Islandai «̂ vn»™w «—.», 
2054 MHwaukeIa:?64? W. North a., * > " * ^ ™ ^ 1&£ša*t 

1054 MU\vaukeea. 2 - 1 7 s - Halsted stj3032 Wentworth a ' - J n ̂ : ^ o r a i a-
1510 W. Madi8on[1882 S. Halsted st 8427 S. Halsted st ,244 L i n ^ i a Kv 
2830 W. Madlsonll818 W. 13th st.14729 S. Ashland a. 341!s N ^ C u S k st! 

T 
\ 

HH^I I^BBHB ,'"jj;;- ,_-J:+A Z. J 


