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Vokiečiai ignoruoja bolševikus 
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BOLŠEVIKAI NUSPRENDĖ GINTIES 
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METAI- VOL. m . No. 46 

< t KOVOTI LIG MIRTIES'' 
ŠAUKIA BOLŠEVIKAI. 

Įsakyta naikinti maistas 
ir amunicija. 

Truo translatlon filed with the post-
master at Chicago, 111., on Pebruary 
23, 1918, as reąuired by the act o f 
October 6, 1917. 

TURBŪT PULSIS IR PER 
SUOMIJĄ. 

Dideli grobiai tenka 
vokiečiams. 

RUSAI ATMAINO SAVO 
TAKTIKĄ. 

Ministeris Trockis 
rezignavęs? 

True translatlon filed wlth the post-
master at Chicago. 111., on Pobrnary 
L 3, 1918, as reąuired by the aot of 
October 6. 1917. 

LONDONAS, vas. 23.-Vo
kiečių armijos pūškuoja ant 
Petrogrado kol-kas niekur 
bolševikų nesulaikomos. 

Viena vokiečių kariuome
nės koliumna apsilankė su 
Pskovu, kurs guli ties Petro
grado Rygos geležinkeliu, u? 
150 mylių nuo Petrogrado. 

Vokiečių raitariįa, sakoma, 
paėmusi Valk, kitą geležinke
lių centrą. 

Vokiečiai, briaudamiesi Ru
sijos širdin, visur pakeliui 
paima dideliausius grobius 
maisto, artilerijos ir įvairiau-
s i , .Mdelii, s , kar* med**-
ga. 

Nežinomas kariuomenės vei
kimas prasidėjo Suomijoje. 
Petrograde spėjama, kad vo 
kiečiai per Suomiją nori už
pulti Petrogradą, reiškia is 
šiaurių šono. 

Bolševikai Įsakė rusų karės 
laivyną sukoncentruoti ap
link Kronštadtą — ginti sos 
tinę. Kas valanda laukiama 
užpuolimas ant Revelio. Tenai 
nuplaukė vokiečių karės lai-
vai 

Vokietija tiesiog ignoruoja 
Lenino-TrocJrio pasiūlymą tai-
kinties. Savo armijas be ato
dairos stumia Rusijos giln-
mon. Oficijaliai buvo paskelb
ta, kad bolševikų pasiuntinys 
su pasiūlymu jau perėjęs vo
kiečių liniją. Bet vokiečiai 
apie tai tyli. 

: 

ANGLAI PA£M± JERICHO. 

True translatlon filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
23, 1918, as reąuired b^ the net of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 23. — Bolše
vikų vyriausybė išnaujo at
mainė savo taktiką ir įsakė paimti Petrogradą. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on February 
23. 1918, .as reąuired by the act of 
October «, 1917. 

Londonas, vas. 22. — Vakar 
Australijos kariuomenė pa
ėmė miestą Jericho Palestino
je, paskelbė karės ofisas. 

• • . - — ' — 

pasipriešinti vokiečių armi
joms, dabar besibriaujančioms 
į rytus, į pačią didžiosios Ru
sijos širdį. Visi rusai yra kar
štai skatinami ginti savo šalį 
paskelbtoj proklemacijoj, po 
kuria pasirašo premjeras Le-
nin ir vyriausias armijų va
das Krylenko. Petrograde pa
skelbta karės stovis. 

Kuomet vokiečių armijos vi
su frontu eina1 pirmyn, tuo 
metu ir vokiečių karės laivy
nas ima dalyvuma kampani
joje prieš Estoniją ir Petro-
įfrttfĄ- Vokfc»črai jau pasiga
minę paimti Revolį, antrąjį 
svarbų rusų karės laivyno uo
stą pietiniam Suomijos užla
jos pakraštyj. Sakoma, jogei 
palei Revelį jau išsodinta vo
kiečių kariuomenė, gi netolios 
uosto stovi 45 vokiečių karės 
iaivai. Rusų karės laivai ten 
atsirandantieji, manoma, pa
sipriešins vokiečiams. Bet 
vargiai tas galės įvykti, ka
dangi rusų karės laivyne 
siaučia betvarkė, kaip pasi
ruošimo, taip moraliu žvilg
sniu. 

Rusams butų naudinga sa
vo karės laivus iš Revelio ir 
Gelsingforso prašalinti, pasių
sti juos į Kronštadtą. Bet 
sunku tas padaryti. Visųpir-
mu laivai perilgai nėra plau
kioję, gi antra, dabar jau per-
vėlu tas padaryti. 

Vokiečiai paėmę Minską ir 
Rovno nesulaikomai dumia 
pirmyn visu ilgu frontu. Jau 
paėmę nelaisvėn daugiau 9 
tūkstančių " rusų ir daugiau 
1,300 armotų, neskaitant 
skaitlingos visokios karės me
džiagos. 

Londonas, vas. 22. — "Ko
voti ir ginties lig mirsiant 
prieš Vokietiją/' šaukia rusų 
bolševikų komisarai paskelb
toje proklemaeijoje — prane
ša Reuterio korespondentas iš 
Petrogrado. Komisarai atsilie
pia į kareivius naikinti sa-
vo geležinkelius ir proviziją ir 
su nft'rties bausme priversti 
buržujus kasti tranšėjas (ap
kasus). 

Komisarai atsiliepia į visos 
šalies gyventojus pakilti prieš 
vokiečius, kurie nusprendę 

TRUKŠMAS BOLŠEVIKŲ 
PETROGRADE. 

Vokietija jiems stato naujas 
sąlygas. 
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"Vokiečių generolai/' sako 
'komisarai, "nori pravesti 
nuosavią tvarką Petrograde 
ir Kijeve. Respublika baisiam 
pavojuj. Rusų (farbininkų ir 
valstiečių pareiga ginti savo 
respubliką lig mirties nuo 
Vokietijos buržujų ir imperi
jai istų masių." 

Į Exchange Telegrapb de-
pešoje iŠ Petrogrado sakoma, 
kad bolševikų komisarai įsa
kė rusams apleisti Suomiją. 

SUSEKTA KETURIŲ K A 
REUHŲ SUOKALBIS. 

True translatlon filed with the post-
master at Chicago, m., on Febnmry 
2 3, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

Camp Lewis, Tacoma, Wash., 
vas. 22. -*— Keturi Tautinės 
Armijos kareiviai suimti ir 
laikomi po sargyba laukiant 
iš Washingtono parėdymo. 
Kareiviai yra susekti suokulr 
byje: kad kuomet jie nuke
liaus Europon, tenai išžudys 
visus savo oficierius ir visus 
kitus amerikoniškus kareivius 
patrauks vokiečių pusėn. 

. 
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RUOŠKIMĖS J POLITIŠKĄJĮ SEIMĄ NEW YORKAN 
13 ir 14 kovo šių" 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietimų seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami vis! lietuviai, be skirtumo luomo, lyties ir 
įsitakinimij. 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos, 
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali 
susidėti su kita draugija ar kuopa. Centralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

Seimo rengimo komisija prašo atsiųsti mandatus 
išanksto šiuo adresu: SEIMO RENGĖJAMS, STA. W. 
BOK 58, BROOKLYN. N. Y. 

a- ><»***»«»re 

True translatlon filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on February 
23, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. f'M 7. 

Nokomis, BL, vas. 22. — 
Praeitą naktį keliolika vyrų 
aplankė tuos namus, kuriuose 
buvo nužiūrėta neištikimieji 
šiai šaliai asmenys. Dvylika 
neištikimųjų priversta pabu
čiuoti šalies vėliavą. 
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Manoma, jogei užsienių rei
kalų ministeris Trockis ar tik 
nebus rezignavęs. Nes yra 
faktas, jogei po paskelbta 
proklemacija, kuriąja įsako
ma priešinties vokiečiams, 
Trockis visai nepasirašo. Fi
gūruoja tiktai Lenino para
šas. O juk svarbesni parėdy
mai ir proklemacijos nekuo-
met nebuvo skelbiami be Le
nino ir Trockio parašų. Sa
koma, Trockis buvęs pasiprie
šinęs paimti vokiečių sąlygas 
iri padaryti taiką. 

Anot pranešimo iš Berlyno, 
bolševikų kurijeras su auten-

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
23, 1918, as reųuircd by the a->t of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, vas. 22.—Tau-
ridos rūmuose baisus judėji
mas. Pašėlusios žinios paskui 
žinias pareina. Telefonai su 
bevielio telegrafo stotimi fcr 
su liaudies komisarais tik 
zvimbia, susinėsimai neper
traukiami. Trečiadienio vidu
dieniu visuose rūmuose pa
sklydo gandas, jogei Vokieti
ja atsakiusi į Lenino ir Troc
kio telegramą apie vokiečių 
pastatytų sąlygų priėmimą. 
Atsakymas skambėjo: 

"Rusija privalo induoti sa
vo sąlygas rašytoje formoje 
Dvinske.,, 

Akimirkoj minkys sovietų 
atstovu, didžiumoje darbinin
kų ir kareivių, susispietė prie
šais Trockio ofisą ir pareika
lavo x paaiškinimo, ar tasai 
gandas yra teisingas. Bet 
Trockio sekretorius pranešė, 
jogei žinia neteisinga. Visgi 
minios tuo nepasitenkino. 

Rusiją skaitys neutrale 
šalim. 

Talkininkų šalių diplomati
niai atstovai dar nenusprendė, 
kaip jie *uri elgties, kuomet 
bolševikai priims vokiečių są
lygas. Jie pranešė savo vy
riausybėms apie įvykusius 
faktus. Didžiuma diplomatų 
sako, kad tegu Rusija padaro 
taiką ir į ją paskui bus atsi
nešta taip, kaip šiandie atsi
nešamą į neutrales šalis. 

Didelės atmainos turės įvy-1 

kti tarp liaudies komisarų. 
Bet atmainos, jei jos įvyks, 
neapsieis be susirėmimo gink
lais. 

Bolševikų vyriausybė ir pa
ti bolševikų partija yra pasi-
dalijusi klausime, kas dabar 
prisieina veikti. Kaikurie tvir
tina, kad Vokietija atlieka 
šiaip sau paprastą, nieko ne
reiškiančią demonstraciją, kad 
priversti, Rusiją priimti vo
kiečių taikos sąlygas. Kiti 
tvirtina, kad Vokietija veikia 
del teritorijų užgrobimo. Dar 
kiti mintija ir sako, jogei vo
kiečiai darbuojasi sugrąžinti 
Rusijai carizmą. 

Bolševikų partija taippat 
pasidalinusi karės ir taikos 
klausime. Pusė jų sako, jogei 
Rusija fiziškai yra bejėgė ir 
privalo pasirašyti po siūloma 
taika. Kita pusė stovi už tai, 
kad rusų kariuomenė, prikyėr 
pusi revoliucijonieriškos dva
sios, privalo pasipriešinti Vo
kietijai ir sulaikyti vokiečių 
briovimąsi. 

Trockis išsiskubino į 
Dvinską. 

Trockis kuoveikiausia iške
liavo Dvinskan su pranešimu, 
kad vokiečiai atnaujintų tai
kos derybas su rusais. Jis pa-

i i ! PAŽINKIME VILKUS AVIŲ KAILYJE, 

tišku bolševikų raštu, kuriuo-
mi jie priima vokiečių taikos siūlys vokiečiams derybas ve 
sąlygas, jau perėjęs vokiečių 
liniją. Su kurijero atkeliavi-
mu pasklydo žinia, jogei yra 
kritusi Lenino-Trockio vy
riausybė. 

Chicagos socijalistai atsišaukė per 
"Naujienas" ir per lapelius į visuomenę, 
kad lietuviai darbininkai nepasitikėtų vi 
sais tais, kurie dabar kovoja už Lietuvos 
politišką laisvę. Jie nedorai prasimano, 
kad norima parduoti Lietuvą vokiečių 
vergijon. 

Viso pasaulio lietuvių troškimas susi
liejo į vieną galingą balsą, reikalaujantį 
Lietuvai po šios karės visiškos neprigul-
mybės. 

Tik nėra ten socijalistų balso.' 
Ir Tėvynės lietuviai, kenčiantieji vo

kiečių jungą, savo seime* Vilniuje pareika
lavo Lietuvai laisvės, atmesdami bjaurius 
vokiečių reikalavimus užgriebti Lietuvos 
turtus ir suvaržyti jos laisvę. 

žemaičių vyskupas Karevičius klabi
no į augščiausią vokiečių valdžią, reika
laudamas pripažinti Lietuvos neprigulmy-
bę. -

Gi dabar Amerikos lietuviai tėvynai
niai sukruto ruošties į politiškąjį seimą, 
kad ten prie viso pasaulio lietuvių troški
mo, prijungus ir savo stiprų balsą. 
6 Socijalistai, negalėdami sukelti visų 
tų garbingų žygių, neriasi iš kailio, kad 
tik visa tai apjuodinus, iškreipus ir ap-
šmeižus. Didžiausius kovotojus už laisvę 
jie apskelbė tautos pardavikais, kaizerio 
bernais. 

Negana to, kad jie stengiasi suklai
dinti darbininkus žmones, jie dar lenda į 
amerikonų spaudą,, apsimesdami Ameri
kos palrijotais ir permatydami kaizerio 
bernais visus tuos, kurie kovoja už Lie
tuvos laisvę. Kodėl jie tai daro? 

Jie tai daro dėlto, kad jie yra laisvės 
priešai, kad jiems pakvipo ta vergija, ku
rią nori jų broliai bolševikai uždėti ant 
viso pasaulio darbininkų žmonių. Jie prie
šai laisvės, priešai ramybės, gerbūvio, do
ros. Jie norėtų ir Lietuvą pamurdyti krau 
juose, kaip dabar murdo jų Kapsukai ir. 
Trockiai nelaimingą Rusiją. Jie priešai 
visokios tvarkos. 

Štai kodėl jie tempia Lietuvą, kad 
susidėtų su Rusija, štai kodėl jie šmei
žia mūsų veikėjus, mūsų kovotojus už 
laisvę, štai kodėl jie stengiasi pastatyti 
prieš lietuvius tėvynainius Amerikos val
džią ir visuomenę. Dar niekuomet taip ne
paaiškėjo visas begėdiškumas lietuviškų 
bolševikų, kaip dabar. 

Jie kalba vardu 12,000 organizuotų 
Chicagos lietuvių darbininkų, kuriubs ji 
priviliojo prie savo bolševikiškos Darbi
ninkų Tarybos. 

Mes netikime, kad Chicagoje butų 
12,000 lietuvių, priešų Lietuvos laisvės. 
Mes turime savo tautos išgamų, tai tiesa. 
Bet mes neturime jų tiek daug, kaip gi
riasi "Naujienos." 

Nejaugi visos tos draugijos, kurios, 
suklaidintos, pasekė lietuviškus bolševi
kus, visos yra Lietuvos laisvės priešinin
kės? Nejaugi visi jų nariai pavydi Lietu 
vai kultūros ir gerovės ir tikros piliečių 
laisvės, o nori tik nuolatinių riaušių, ir 
kraujo liejimo, ir Bažnyčios persekiojimo? 

Tad visi, kurie Lietuvą mylite, meski
te tą jungą, kurį stengiasi uždėti ant jū
sų tie išdykėliai Lai lietuvių draugios, 
prisidėjusios į tą Tarybą, viena po kitos 
viešai nuo tos Tarybos atsisako. Lai ten 
liekasi tik saujelė padykėlių, apnuogintų 
savo gėdoje, prikaltų prie gėdos stulpo. 
Lai visi žino, kas buvo priešininkas Lie
tuvos laisvės kritiškiausiame mūsų tau
tos momente. 

Ne kas kitas Lietuvai laisvę iškovos, 
kaip darbininkai žmonės, iš kurių beveik 
visa lietuvių tauta ir susideda. Bet kovos 
už tą laisvę ne išsigimę, nutautę ir sube 
dievėję darbininkai, o KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI darbininkai. Jų yra di
delė didžiuma. Jie neleis savęs pavergti 
nei vokiečių militaristatms, nei Lietuvos 
kapitalistams (jeigu tokių ir bus kada 
mūsų tautoje). Laisvoje Lietuvoje tų dar
bininkų balsas bus stipriausias. j 

Lai išgirsta tą balsą ir dabar visa • 
mūsą visuomenė! f 

Lai krikščionys darbininkai padaro 
visur savo mitingus ir lai taria savo žo
dį, ką jie mano apie Lietuvos laisvę ir 
apie lietuviškų bolševikų darbus. 

MES, LIETUVIAI DARBININKAI, 
IŠPAŽĮSTANTIEJI KRIKŠČIONIŠKOS 
DEMOKRATIJOS IDEALUS, AIŠKIAI 
VISIEMS PASISAKOME, KAD MES 
KOVOSIME UŽ LIETUVOS POLITIŠ
KĄ LAISV? VISOMIS SAVO PAJĖGO
MIS, KAD MES REMIAME NUOŠIR
DŽIAI NEW YORKO POLITIŠKĄ SEI
MĄ IR Į JĮ ŽADAME SKAITLINGAI 
VAŽIUOTI. 

Tenutilsta visi apuokai ir šikšno
sparniai. 

Tepasitraukia iš kelio visi Lietuvos 
priešai. 

Laisva, krikščioniška, darbininkiška 
Lietuva atgija. 

Duokite kelią jai! 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKRIČIO VALDYBA. 
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sti arba Berne, arba Brest-Li 
tovske. . 

Naujos vokiečių taikos są
lygos, kurios bevieliu telegra 

grade, labai įstabios. Vokie 
kiečiai reikalauja, kad bolše
vikai atšauktų savo kariuo
menę iš Ukrainos ir Suomijos 
ir kad paskui jie jau nesimai-
šytų į vidujinius tų šalių rei
kalus. Taippat jie reikalauja, 
kad jie nekenktų veikimui 
lenkų legijonų, kurie dabar 
operuoja Pskovo apygardoje. 

Lenkai ir Ukrainai a l viriai 
I » i i . 

jau susijungę su vokiečiais. 
Vokiečių lakūnai išmėto atsi
šaukimus, jogei vokiečių ka
riuomenė maršuoja su tikslu R e v e l i o i r Ukrainos. Tas reiš 
anarchiškoj Rusijoj pravesti 
tvarką. 

Gauta žinia,' kad Ensign 
Krylenko įsakęs rusų kariuo
menei pasipriešinti vokie
čiams, kurie, anot pranešimų, 
jau paėmė Lucką, Dubno, 
Rovno iirRiežica, kad tuo tar* 

apleido. Lenkų pulkai eina 
ant Vitebsko ir Mogilevo. 
Lenkai bendrai su vokiečiais 
užėmė Dvinską. Dabar vokie
čiai bevieliu telegrafu prane
ša, jogei Minskas priskirtas 
prie neprigulmingosios Len
kijos. Vokiečių besibriaujan-
čią armiją veda Hesse princas. 

Sulyg neoficijfllių praneši
mų, gautų Tauridos rūmuose, 
taikos .derybos vokiečių su 
bolševikais nėra. galimos, kol 
bolševikai neapleis Narvoj 

fu neoficijaiiai gautos ^Petro- pu Polocką ir Pskovą rusai 

kia, kad vokiečiai nori užimti 
ta§ strategines pozicijas. 

Areštuojami nelaisviai 
Petrograde. 

Darbininkų ir kareivių so
viete (Petrograde) atsiradę 
visokių nuomonių ir nurody
mų. Leninas, girdima, pasa
kęs : Trockio nepasirašymas po 

taikos sąlygomis ir nepaleidi-
mas kariuomenės — tai buvo 
dvi didžiausi mūsų klaidi. 

Vakar sovieto susirinkime 
bolševikų štabo viršininkai 
Bonch Rouevitch pranešė, jo
gei yra galimas daiktas, kad 
vokiečių ir austrų karės nelai
sviai Petrograde yra padarę, 
suokalbį nuversti bolševikų 
vyriausybę, ir tik laukia atei
nant vokiečių kariuomenės. 

Tai buvo prieža#Ls pakilti 
prieš apsistojusius sostinėje 
karės nelaisvius. Tuojaus vi-
sam mieste imta krėsti ir gau
dyti karės nelaisvius. Suareš
tuoti nelaisviai uždaryta į 
tuščius sandelius ir palikta bo 
maisto. Kai-kurie karės nelai
sviai tvirtina, jogei jie buvę 
paskatinti Petrogradan atke
liauti kokios tąi neutrales Ša
lies ambasadoriaus. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
Eina kasdieną i& kyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
jaotanis • • • • • » • • • . • » . . . . » . , « 55.00 
Pusei metų $s.00 

Perkant atskirais numeriais po 2e. 
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyt) adreft£ visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

TAUTOS JUDOŠIAI. 
Kaip jie meluoja. 

Chieagos Darbininku Ta
ryba, soeijalistų sutverta ir 
vedama, savo atsišaukime į 
lietuvių visuomene meluoja 
ir šmeižia, visus tuos, ku
rie kovoja už Lietuvos lais
vę ir šaukia Ne\v Yorko po
litišką seimą. Savo mela
gystėmis stengiasi atitrau
kti lietuvius nuo dalyvavi
mo seime. š ta i jų mela-
ifvstes: 

1) Jie, sako, kad Vil
niaus seimas pereito rudens 
"pasižadėjo vokiečių val
džiai stoti už militarę uni
ją Lietuvos su Vokietija, 
pagal kurią turės Imt pave
sta i. vokiečiu raukas busi-
1.los Lietuvos tvirtovė*, 
geležinkeliai ir kariuome
nė. " Tai bjauri melagys
tė. To reikalavo-'iš lietu
viu vokiečiu valdžia, bet ir 
VilniaUvS *'inuniuk*iA^«įįt 
rinktoji Taryba tą reikala
vimą atmetė. (Skaityk 
" D r a u g o " 43-iame numerv-
je "Ka ip susidarė Lietuvos 
valdžia ir 45-tame numerv-
je redakcijos pastabas). 

2) .Jie sako, kad Vilniaus 
seimas "užreiškes, jogei 
Lietuva neatsisakysianti 
susijungti su Vokietija. Gi 
kada seimas už reiškęs atsi
skyrimą nuo lvusijo>, tai 
tuo pat prirengęs dirvą su
sijungimui su Vokietija. 
Čia bjaurus iškreipimas 
seimo minties. Tame pa
čiame sakinyje, kur seimo 
minima aptfc jungimąsi su 
Vokietija — aiškiai reika
laujama Lietuvai visiškos 
politiškos neprigulmybės. 
Tad aišku, kad čia seimas 
kalbėjo tik apie darymą 
kokių nors sutarčių su Vo
kietija kaipo valstija su 
valstija, anaiptol neatsiža
dant savo neprigulmybės. 

Nuo Rusijos skiriamės 
ne dėlto ,kad dėties prie Vo
kietijos, bet jdeho, kad Hg-
šiol Lietuva buvo Kusijos 
dalimi ir dėlto, kad lietuvių 
tauta nebemato naudos vie
nybėje su Rusija. Pady
kėlių gaujų orgijos, savy-
tarpės žudynes, platinima-
sis anarchijos, ištvirkimo 

vokiečių globos,prašė Lie
tuvai, bet reikalavo pripa
žinti Lietuvą neprigulmin-
ga valstija. 

4) Jie savo atsišįmikime 
sako, kad, Lietuvos kunigai 
ir Lietuvos buržuazija " j au 
atvirai parduoda Lietuvą į 
Vokietijos kaizerio ir jun
kerių vergiją." 

Tvirtinimas nedoras, ne
teisingas, prasimanytas, iš 
piršto išlaužtas. 

Iš Kr. gyvavimo. 
••» 

Nedorėlių šauksmas. 

Ant tokių melagysčių pa
rėmę savo kaltinimus, jie 
su krokodilui ašaromis. 
kreipiasi į darbininkus 
žmones, klausdami jų, ar 
tokio, girdi, likimo užsitar
navo Lietuvos žmonės, ar 
tokios ateities mes pagei
daujame Lietuvai, šelpda
mi ją savo aukomis (kaip 
gi! šelpė ir jie!) ir ar už 
tai TvOvotojai už laisvę pu-
vę kalėjimuose ir savo gai
vas guldę ( 

Klaus v kitę, veidmainiai 
eieilikai. Šiuonri kalame 
jus prie gėdos stulpo. 

Jus dabar pravirkote, 
kad jūsų išdykimo prieši
ninkai neva nori parduoti 
Lietuvą kaizeriui. Jųs no
rite tais savo šmeižtais ir 
prasimanpmais pasigerinti 
šios šalies valdžiai. • 

Atsakykite mums į klau
simą: Ar ne jus lietuviški 
soeijalistai, ėjote po kaize
riu tada, kada visa mūsų 
tauta ir išeivija labiau bu
vo linkusi į Rusiją, ar ne 
jųs Informavote melagingai 
amerikonu visuomenę, kad 
lietuviu didžiuma v ra vo-
kiškos orijentaeijos ("Ke
leivio' ' 'darbas). 

Kada Amerika stojo i 
karę ir \ I M lietuviai nuo
širdžiai rėmė (ir tebere
mia) Amerikos ir jos tal
kininkių pusę — ar ne jųs, 
lietuviški soeijalistai (o! 
gėda, mums del tokių savų 
soeijalistų!) raginote lietu
vius, kad išsisukinėtų nuo 
karės tarnystes, kad prie 
šintųsi valdžiai, ar ne 'jųs 
tais apgaulingais budais 
privarėte į savo sąjungą 

gali kvepėti tik lietuvis- [pusantro tuksteuičip naujų 
kiemsv cicilikairigf t>et ne 
rimtiems lietuviams. 

3) J i e sako, kad "vysku
pas Karevičius jau tariasi 
su vokiečių valdžia apie įs
teigimą Lietuvoje krikščio
niškai konservatyvi > r.»o-
narebijos po Vokietijos glo
ba . " Tai vėl bjauri mela
gystė ir prasimanymas. 
Vyskupas 'Karevičius ne 

Spalių 8 d. Maskvoje įvy
ko visuotinas Liet. Krikš
čionių Demokratų partijos 
Maskvos kuopos susirinki
mas. J į atidarė pil. B. ir da
vė žodį kun. J., kuris iš šir
dies linkėjo vaisingai eiti 
užbrėžtu keliu ir iškovoti 
Lietuvai nepriklausomybės 
i r . laisvės. Išrinkus prezi-
dijumą, susirinkimas pra
deda svarstyti savo reika
lus. Pirmiausia prieinamo
je formoje ir katalikų dva
sioje buvę išdėstoma įvai
rių organizacijų reikalingu
mas ir nurodoma, kokiais 
įrankiais ir kokio tikslo sie
kia Liet. Kr. Dem. partija. 
Šios partijos kalbėtojas 

tikėjimą, rūpintis darbo 
žmonių gerove pilnoj to zo-
džio prasmėj, įrankiais 
Dievo ir artymo meilė, pa
sibjaurėjimas demagogija, 
kurią taip mėgsta ir musŲ 
ir rusų soeijalistinės parti
jos. Susirinkimas (turiu 
pažymėti gan skaitlingas) 
kalbėtojui pritarė delnų 
plojimu* Iš eilės ilgai kal
bėjo studentas E., daug pa
sišventimo ir darbo dedas 
krikščionių demokratų par
tijai, kuris išdėstė gyvai ir 
turiningai įstatų leidimo 
svarbą, nurodė, kas įstatus 
leidžia demokratingose ša
lyse ir aiškino, kad kiekvie
nas gerai tai įsidėmėtų ir į-
statų leidime Lietuvoje ga
lėtų dalyvauti. Krikščio
nims demokratams apsilei-
dus, gali jryrauti soeijalis

tai i r pasielgti panašiai, 
kaip Prancūzijoje, ty. pra
žudyti šalį. atskirdami Baž
nyčią suo valstybės, arba 
aiškiau sakant, už j ausda 
mi tikėjimo mokyti mokyk
lose. J ie gali uždaryti į-
vairius vienuolynus ar kon^ 
gregacijas, išmesti Kristaus 
paveikslus iš viešų vietų ir 
net pamaldomis laikyti ten 
rfuri gauti kiekvieną kartą 
valdžios tam tikrą leidimą. 
Tai visa Prancūzijoje tikė
jimo priešai Jvedė, kad ka
talikai buvo apsileidę; 
jiems subruadus jau buvo 
gervėlu i r teko savo tikėji
mą ginti net* kraujo liejant, 
mokyklas apkasais tvirti
nant. P a s i t i k ė j i m ą ėjo ūmi*. zgrrm** u*ejuiią. *yv . - , i^i i t i i^vmmrini i tn JU'J _ . 

Roūseau, ministefių pirmi
ninkas, Conib, taippat Ti -
• iani ir daug kitų, kuriuos 
pažymėjo kalbėtojas, pa
remdamas kiekvieną iįva-
dą statistikas žiniomis; Iš
aiškino, kaip reikia supras
ti tautifigumą, krikšeiontbf $ 
Ir demokratingumą partijos 
žvilgsnių. Xuro<lė į soci-

narių, užvildamj ir.suklai
dindami* juosi Iš kur gi tat 
atbudo pas jus tas ameriko
niškas patrijotizmasf 

Ne j ų s Lietuvos vargus 
sumažinsite. Jųs galite 
tik juos padidinti. 

Ne jųs šelpėte Lietuvą. 
Ją šelpė dori lietuviai tėvy
nainiai. Jųs savo surink
tus-" pinigus iš tulu*ių žniu-

jalistų partijų s i l p n ą s i a s ^ 1 1 0 ^ * ; ir dabar, 
vietas iiHtą reiškia Bažny
čios nuo valstvbes atskiri-
mas, kurį mūsų " soeijalis
ta i ' ' užslepia ir neaiškina 
liaudžiai, tik sako, kad ei
na prieš blogus kunigus. 
Kalbėtojas gi aiškino' Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos 
pavyzdžiais ir pabrėžė, jog 
vokiečių katalikai vaisiu-
gai kovoja ir reichstage tu-

. / • • • • ' • • — — n r • 

pie 90 atstovų,, nebijo jokiu 
nei kairiųjų, nei (Ješiniuju. 

Po ilgos ir turiningos kal
bos studento E., ėjo iš ei-
lės darbo, apyskaita nuo pat^ 
įsikūrimo dienos,. ,ty. kovo 
22 iki spalių 8 d. Iškar
to narių buvo maža, apie 
30, bet paskui: jų skaičius 
augo ir dabar yra virš 600 -
žmonių. Kodo, jog krikš
čionių demokratų partija fj 
ra daugumai atsakanti, nes 
Maksvoje j i skaitlingiau
sia. Iš apyskaitos matyti 
buvo, jog partija gyvenimo 
reiškinius vertino, atskirai 
dalyvavo rinkimuose į R.'" 
Li Seimą ir išrinko du at-' 
stovu. Kultūrinti nariams 
įr politikos sąmonei kelt! 
buvo daroma susirinkimų, 
kuriuose skaitė-pasakojo 
dienos klausimais, bėgamai1 

«< 
* * . - « . « * . • • * * 

AUGA "DRAUGO" ŠEIMYNĖLE 
fT jįiomis dienomis gavome vėl naują būrelį "DraUr 
go" žėrininkų. 10 pavienių asmenų (8 iš Chicago, HL, 
1 fS Chicago Heights, 111. ir 1 iš Mahanoy City, Pa.) 
ir vieną draugiją — L. Vyčių 6-tą kuopą iš Hartford, 
Conn. Valio Hartfordo Vyčiai! Tai pirmoji Vyčių kuo
pa, kuri atsiuntė mums savo šėrą. Dabar turime išviso 
144 šėrininkus pavienius asmenis ir 5 draugija*. Bet 
paklausykite, ką mums rašo vienas "Cicerietis: 

Oerbiamieji:— 
. i Prašau teisybės, Jus, garsindami visą Chicagą gre-

dedate ir perdidelę naštą. Mes galėtume lenktyniauti 
ta Cicero* darote mums perdidelę garbę, bet kartu už-
su bile kuria Chicagos parapija, bet mes juk negalime 
lyginties su visa Chicaga, kur yra bene dešimts lietu
viškų, parapijų. Todėl malonėkite garsinti Chicagos šė
rininkus pagal atskirų parapijų. ^ 

Su pagarba, A. Z. 
. 

• t 

• Teisinga mintis ir mielai pagal jos pasielgsime. Da
bar mūsų kolonijos skaičiumi savo šėrininkų šitaip eina: 

. 

Cicero, EI. 2J 
18-toji gatvė, Chic, IU. 15 
Town of Lake, Ohic, 111.10 
Bridgeport, Chic, 111 8 
So. Boston, Mass 6 
Brooklyn, N. Y. 4 

Montello. Mass. 
New York, K. Y 
Philadelphia, Pa. 
Waterbury, Conn 
Mahanoy City, Pa 

3 
3 
3 
3 
'6 

North Side, Chic, UI... 3 

Po du šėrininkų turi: Worcester. Mass., Pittston, 
Pa., JSheboygan, Wis., Eliaabeth, N. J., Cambridge, 
Mass., Baltimore, Md., Roseland, UI., Chicago Heights, 
111. Kitur tik po vieną šėrininką teturime. Ypač malo
nu matyti, kad sukrunta chieagiečiai dėties į "Draugo" 
bendrovę. Juk "Draugas" tai visųpirma jų miesto 
dienraštis. Tad jiems ir turi būti brangesnes. 

.. 
: — • — » i » • » » » » » » » » < 

kalavimai8 tr aisMno pa i t t 
jos pagrindus ar soeijalte-
mo esme, istoriją i r jo silp
nąsias puses; buvo dalima-
ma dovanai -laikraščių, ku
riems išrašyti nariai dėjo 
aukų; viso ' išdalinta virš 
3,000 egzempliorių. ' | ; 

Toliau kalbėjo kui-sistė 
B. apie moteries padėjimą 

nio, užtraukė "Lietuva, Tė
vyne musų. , , ' I š kiekvie
no akiii. buvo matyti, kad 
džiaugsmas jame verda ir 
širdis užsidegus karšta mei
le. | 
i Dar keletas kalbėjo, pav-

mok. B. sveikindamas par-
.tiją ir dalinosi jausmais, į-
gautais bebūnant šiame su
sirinkime. 

nuro-

. 

nių — panaudojote tur
būt tik. savo eicilikiškai 
politikai, nors ir rinkote 
neva tik šelpimo reikalams. 
Kur jūsų fondo apyskaitos. 
Ką, kur i r kada jųa sušel
pėte. Gal tik Bulotą, jam 
gerus "progomis" mokėda
mi, gal tik Žemaitę, josios 
raštus išleisdami. 

I r už ką kovojo jūsų ci-
eilikiški karžygiai Rusijo-
je? Ar už tautų laisvę, ar 
už paliuosavimą Lietuvos, 
už darbininkų gerovę! Ne! 
jie kovojo už savo pelnus, 
už šiltas vietas, už valdžią, 
už Lietuvos pavergimą sve
timiems anarchistams. Ūž 
tą viską jie žudė tūkstan
čių tūkstančius savo pačių 
brolių darbininkų, ^ kurie 
tik kiek kitoniškai' žhtfėjo į 

laisvės reikalus, negUslie^ > 
Neilgai įijs klaidinsite 

įmones. Darbininkai jau 
ima suprasti visas jūsų vi-
liugystes. l ie tuvia i darbi
ninkai, nepaisydami jūsų 
cicilikišku Jdiksmų —] iš
kovos Lietuvai laisvę. Jie 
iškovos laisvą darbininkiš
ką Lietuvą. Bet toje Lie
tuvoje jųs bijosite akių pa
kelti. Jųs busite paprašy
ti laikyties tvarkos ir ne
trukdyti rimtos pažangos. 
Į laisvą Lietuvą bus malo
niai priimtas tik tas, kas 
už josios laisvę kovojo. 
Laisvės priešininkams rei
kės tenai tūnoti pakam
piuose. 

Jei neišgalite bendrai su 
visa tauta kovoti už Lietu
vos laisvę^ tai bent nutilki
te, veidmainiai. • 

džius keletą pavyzdžių, 
kaip Fabiolą ir kitus, ir iš
dėsčius, jog krikščionybė 
išliuosavo moterį. 

Jausmingai kalbėjo ka-
reivis-invalidas Riauka a-
pie tautos vienybę ir tautos 
meilę, pažymėdamas daug 
pavyadžių. < 

Toliau studentas R. savo , 2) T a i ^ « . kongresas riš 
prakalboj trumpai istorijos 

ri savo skaitlingą centrą, a- [-politikos žvilgiu nupasa
kojo, kaip lietuvių buvo sie
kiama laisvės ir del jos gy
vybė aukojama, priminė 
užsienyje esančių lietuvrų 
darbus: Amerikos lietuvių 
katalikų ir tautininkų žygį, 
kurie įteikė ambasadoriams 
memorandumą (atskirai 
vifeni nuo kitų). Ten j ie iš
dėstė Lietuvos vargingą pa
dėjimą, reikalavo jai liėpri-
klausamybės. Toliau pa-# 

žvmėjo Šveiacrijos lietuvių 
darbus ir fStockholhio kon
ferenciją, aiškindamas, kad 
—lietuviai tiek gaus, kiek 
patys mokės iškovoti. Dėl
to kvietė visus persiimti 
Lietuvos i loprįklausomybės 
troškimų ir raginu grįsti į 
savo Tėvynę. 

Po studento Ii, Raibos, 
buvusieji sųsirinkhne Mask 
vos lietuvių į&oro nariai, 
vedami <zerb. Dr. Martino* 

daug peiktinų ir taisytinų 
ydy, apsireiškusių lietuvių 
tarpe i r ragino kovoti su 
apsileidimu. 

Galų gale buvo vienu bal
su priimta studento R. pa
tiekta šitokia rezoliucija: 

"Liet . Krikščionių^- De
mokratų partijos Maskvos 
kuopa visuotiname susirin
kime ^spalių 8 d., šių metų, 
išklausius pranešimo apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą ir ateitį, ir atsižvelgda
ma 4 ta> J°g : 

-JI) Vokietija leido sušau
kti Lietuvių Seimą Vilniu
je, tuo pat pripažino Lietu
vos klausimo svarbą; 

rūpintų tremtinių grąžini-, 
mu į Lietuvą; ,: 

3) kad kiekvieno lietuvio • 
šventa priedermė grįsti į 
Tėvynę. '* 

Kadangi jau buvo vėlu, ' 
susirinkimas nesuspėjos ap-" 
varstyti visų klausimų, ku-" 
rie buvo pasiūlyti ir liku^ 
sius klausimus atidėjo ki
tam visuotinam susirinki-
"nrui.rT> ' ."'• '•" r*>t'»< '; rjto»«P 

Iš šalies įsižiūrėjus į su-" 
sirinkusius buvo matyti ją 
pasišventimas obalsiams, 
kuris juos jungė. Te jun
gia skaitlingiausius tremti
nių lietuvio būrius krikš
čionių demokratų siekiai ir,^ 
atveda į Lietuvą, kame bu
tų įrašyta: Laisva Nepri

klausoma Demokratinga 
Lietuva. 

Pranas Andrulis. 

kariaujančiųjų valstybių ir 
intrauktų į jį tautų padėji-
mąj, 

3) Lieuviams svarbu tai
kos kongrese turėti "savo at
stovų; sr 

4) Tremtinių , grąžinimo 
klausimas į tėvynę reikia 
rišti neatidėliojant ir 

atmindama: 
1) kad Rusijos Lietuvių 

Seimas nusprendė: "Lietu
va privalo būti nepriklauso-

mmmm 

' . V a d a s " 

3,500 ŽMONIŲ SUSIRGO. 
— 

ma; »> 

2) Rusijos vyriausybės 
žodis Lietuvos klausimu nė
ra dar tartas, 

Nusprendė : 
13' kad R. L. Seimo Vvk-

• * 

donloji Komisija ar Vy
riausios Tautos Komitetas 
kuoplačiausia skleistų Lie
tuvos nepriklausomybės 
reikalavimą; 

2) kad Lietuvių Komite
tas Kares aukoms šelpti ir 
panašios organizacijos pasi-

Peoria, 111., vas. 23. — D v i 
dešimts penki šimtai žmonių 
čionai staiga susirgo, pajnz-
dami vidurių skaudėjimus. 
Spėjama, jogei tas bus nuo. 
vandens. Taip sako miesto 
sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. George Parker. 

Iš Springfieldo pakviestas 
valstijos analistas, kurs patik: 
rins vandenį, kuriuomi mies
tas aprūpinamas. 

Kaip kūdikių, taip senyves
nių žmonių gyvastys yra pa
žeistos. 

• • » i — I I 

Nulaužė.. medinę koją. 
• 

* 
• 

Ties So. Halsted gat. ant:, 
63 gat. automobilius perva-c: 
žiavo kokį tai M. Stumpę. Pa
sirodė, kad žmogui perlaužta 
koja, nes nepajėgė atsistoti. - ^ 

Šoferis su išgąsčiu puolėsi 
gelbėti nelaimingąją auka. 
Paaiškėjo, kad Stumpa nesu: 
žeistas, tik jam nulaužta... 
medinė- koja, kurią juk gali
ma pataisyti. 

Stocks ir Bandė Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews A Co., 
IO8JS0. LA SaUc st., uždėta 1900 m. 
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Žmogelis giriasi susiries
damas. 

Prieš kiek laiko buvo ra
šyta " D r a u g e , " kad čionai 
atsibastęs valkata koks tai, 
apsimetęs kunigu vaikščio
ja po stubas, ir renka pini
gus, kuriuos dalinasi su sa
vo vargonininku. Dėlto 
dalinimosi kilo.'lermas. Įsi
žeidė netik bambizas Straz
das, bet ir jo vargonininkas. 
Žinoma, apie ta dalinimosi 
neturto verta rašyti. Bet 
tas juk nėra ialaušta iš pir
što. Tiesa, dalinimosi nie
kas negali matyti , nes jei 
ir dalinasi kas pinigais, tai 
juk jokio reikalo nėra kam 
ten rodyties. I r prirody
ti tas nėra lengva. O ko 
negali faktais prirodyti, tai 
kadir butų tiesa, bet nuo 
skelbimo reikia susilaikvti. 

sj 

Bet su tomis paskalomis a-
pie dalinimąsi buvo, ta ip : 
Rimkus, atvažiavus Straz
dui \ Clevelandą, pristojo 
prie jo, kaipo vargoninin
kas. Karta jam priminus, 
kad nuo tokių Strazdų rei
kėtų pasisergėti, nes gali 
nesmagumų būti, J i s at-

irto, kad, girdi, "business 
is business. ir aš nepaisau, 
girdi, iš surinktų abiem 
"fiftv-fiftv" buna. , , I š "to 
užreiškimo ir kilo tas pas
kalas, žmonės juokėsi pa
matę Strazdą su jo vargo
nininku kolektuojant, dar 
sykį vienoj vietoj šeimi
ninkei "apšven t inus" su 
šluota (vietoj aukų) Straz
dą ir vargonininką, pasta
rasis pamatė, kad velniškas 
biznis nekaip eina ir mete 
vargonininkystę. Dabar 
nuėjo agentauti "Di rva i . " 
Vargonininko Rimkaus vie
tą dabar užėmė kitas, tūlas 
Zvkus. 

* 

Rimkutis gi dabar giriasi 
4Lietuvoje" ir "Dirvoje , " 

kad, j is "Draugą'9 patrau
kęs ant $75,000.00. Žmo-
geliau, žmogėliau, nei tu 
traukei ką į teismą, nei tu 
gali t raukti . Tad vieton 
gyręsis, agentauk sau svei
kas nezaležninkų organui 
" D i r v a i " i r dats all. 

Rods giriasi tas žmogus, 
kad jam jau peržema var
gonininkauti, "kaipo dailės 
s tudentui ." Nugi sveikas 
vargonininkavai ir turbūt 
dėlto giniesi dabar, kad pa
matei jau pervėlai, jog 
"peržema" vargonininkauti 
nezaležninkui-bambizai. 

Joks studentas, bet agen
tas yra i r tuo nėra reikalo 
girtis. Rods buvo jis nu
vykęs į Petrausko konser
vatoriją Bostone ir mėnesį 

^ pasimokinęs, jei gali šiaip 
^ f ^ t a i p jau nezaiežninkui pa-

dėti " m i š i a s " atkorkinti, 
tai jau ir giriasi "dailės 
studentu esąs ." 

Bambiza Strazdas patiko 
nelaimę. Atvyko iš Law-
rence, Mass. nezaležninkų 
" v y s k u p a s " Miekevieia ir-
dvi dieni čia laikė prakal
bas ir Strazdą iškeikė už
tai, kad jis nepriguli prie jo 
"vyskupystės ." Sulig Mic
kevičiaus, Strazdas esąs pa
skučiausias mulkis. Net | 

ir Strazdo laiškai Mickevi
čiaus atspauzdinti ir pa
skleisti. Vadinasi, pirtis 
jaują išvanojo ir šiai ne
smagumų pridarė. " D i r v a " 
jau irgi žiuri, kas čia tik 
bus su jos "gerbiamu kle
bonu," kurio biznis nusmu
ko. Dabar jau sarmata ir 
dirviniams Strazdą rėmu
siems. Strazdas pasiėmė 
kambarius ir parsitraukė iš 
kur-tai kokią ten mergą su 
vaiku. " D i r v a " sako, kad 
tai esanti Strazdo "pusse
serė su špokais..." Para-
pijonai jau Strazdo negalė
jo išmaitinti, o dabar dar 
Strazdienei su strazdžiukais 
pribuvus, bus kaput!... / . 

Visgi nezaležninkams 
reiktų patirti , su kokia ten 
merga tas bambizas gyve
na ir reiktų padaryti taip, 
kad jis tokiuo gyvenimu 
nepiktintų ilgiau vietos lie
tuvių. \ 

Bažnyčią rengiasi, ren
giasi pirkti, bet nėra už ką, 
ką buvo pažadėję tie jau 
atsisakė. Net 2,000 dole
rių vienas buvo pažadėjęs, 
kuris, sako, manęs, kad už 
tai Strazdas jį savo vika
ru padarys. Tuo asmeniu 
sako buvęs A. K-čius, vie
nas iš "D i rvos" leidėjų. 
Dabar vargiai jau duos. Tai 
Strazdas užpykęs užtai sa
vo pagarsinimų jau neduo
da "Di rva i , " bet socijalis-
tams siūlo. Žmonės kal
ba, kad ir "Di rvos" redak
toriai buvę pažadėję po 
šimtinę ant Strazdo bažny
čios reikalų; ar tas tiesa— 
nežinia. 

Daug juokų čia iš tų ne
zaležninkų ir kvailų jų rė
mėju. Bet tie juokai jau 
tuoj užsibaigs, nes perma
toma, kad tuoj pritruks 
bambizui iš ko pragyventi 
ir prisieis eiti kur į mainas 
anglių ševeluoti, nes nors 
kvailių žiopsotojų ir prisi
rinktų ant jo pamaldų ir 
pamokslų-blevyzgų klausy
tų, bet jei nebus aukotojų, 
tai gyventi pasibaig šaltinis 
ir turės liauti žmonės mul
kinęs, i K. S. 

WORCESTER, MASS. 
-

K. of. C. prakalbos. 
Mechanics Hali vasario 

17 d. įvyko Knights of Co-
lumbus (Kolumbo Karžy
gių) organizacijos skyriaus 
prakalbos. Labai daug 
žmonių prakalbose dalyva
vo, ko šis miestas niekuo
met dar nebuvo matęs. Sve
taine yra visam mieste di
džiausia. Tečiau prasidė
jus prakalboms į vidų jau 
nebuvo galima įsisprausti. 

Prakalbų tikslas buvo — 
surinkti didelę sumą pini
gų, kareivių reikalams, ty. 
pataisymui jiems pasilinks
minimo vietų ties la^oi^ais, 
parupinimo k t i g ų , laikraš
čių ir kitokių daiktų, kad 
kareivius apdrausti prieš 
nerimavimą ir nuobodumą. 

Kalbėjo vis augšti žmo
nės katalikai, nes minėta 
organizacija yra katalikiš
ka. Kalbėjo augščiausio 
teismo teisėjai, advokatai, 
pats valstijos gubernato
rius. 

» , I . ^ » I . • o • « • > *• 

Šita organizacija y ra nu
tarusi mūsų mieste surink
ti $40,000. Ligšiol jau esan
ti nurinkusi $12,000. 

Kalbėtojai daugiausia 
kalbėjo apie karę ir S. V. 
karės tikslus. Būtent, kad 
Suv. Valstijos stojo karėn 
ne su tikslu kokių ten už
grobimų, bet kad visas Eu
ropos tautas ir tauteles pa-
liuosuoti iįs po despotizmo 
ir autokratinės valdžios. 

Prakalbos pasibaigė ame
rikonišku himnu, kurį visi 
giedojo. 

V. ML C. Narys. 
Socijalistų prakalbos. 

Aną dieną čia įvyko ir 
vietos socijalistų prakalbos. 
Kalbėjo jiems ten koks jų 
šulas Smalstorius ar Sraa-
liorius. Visokių niekų pri-
tauzijo apie karę, katali
kus, tikėjimą, Bažnyčią ir 
apie patį nusidėvėjusį sa
vo socijaližmą. 

Cicilikėliai net lupas pa
kabinę klausėsi savo "ora
tor iaus" ir never kritikuo
ti, nes kritika butų labai 
negražus iš jų pusės pasiel
gimas. 

Viln. Dzūkelis. 

Tveriasi bolševikai. 
Vietos socijalistai jau 

taip nusidėvėjo, kad nei pa
tys nebežino, kam jie gali 
tikti. Atgyveno jie savo 
dienas, su socijalizmo sva
jonėmis nieko gera nepešė. 
Tatai sugalvojo tverti bol
ševikišką kuopą, ot tokią, 
kokias šiandie turi rusų 
bolševikai. 

Ką jie mano atsiekti taip 
besiorganizuodami, nesu
prantama. Tik žinoma, kad 
tokiuo , pasielgimu galės 
lengviau Dėdei Šamui pa
vesti savo kailį išdirbti. Pa-
žangiuoja, mat, jie pasiva
dindami bolševikais. 

Išeina iš mados tarp lie
tuvių lietuviškas socijaliz-
mas, i m s ^ a l a s ir bolševi-
kizmą. Gi cicilikai kaip bu
vo, taip ir pasiliks Lietuvos 
išgamomis. 

V. D. 

ATONIG 
^s^smj^sassaBni 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias raistat tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus. 
tos vidurių ligos paeina 11 negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama pas 
visus aptlekorius. 

Lietuvos ir Amerikos vė
liavas. Susirinkimą atida* 
rė P . Jusis, T. fondo; sky
riaus pirmininkas. 

Pirmiausia išrinkta susi
rinkimo valdjfba- Pirm. 
H. Labanauskas^ rast. J . 
Kudirka, ižd. P . Jusis. 

Laike susirinkimo visų 
vienbalsiai išnešta sekanti 
rezoliucija: 

1) Kad Lietuvai pagei
daujama noprigulmybė 

2) Kad gerbiamam Pre
zidentui Suv. Valstijų butų 
daugiau painformuojama ą-
pic lietuvių siekį ir norą. 

3) Kad lietuviu visuoti
nas seimas yra būtinai, rei
kalingas. , J !l 

4) Kad reikalinga shjsti 
delegatai į busimąjį lietu
vių visuotiną seimą. 

Delegatai į lietuvių sei
mą, kuris atsibus kovo 13 
ir 14 Ncw Yorkė, N. Y., iš-
rinkta šie t Juozas Kudirka, 
ir Andrius Kvederis. Ap
mokėjimui delegatams ke
lionės, išrinkta du kolekto
riai R. Balauskas ir J . Dru-
ktenis, kurie eis per lietu
vius rinkdami tam tikslui 
aukas. Ant vietos sumes
ta suvirs $80.00. i 

Susirinkimas užsibaigė 
su Lietuvos himnu. Entu-
zijastiškas rankų plojimas. 
Visi šaukė: Lai gyvuoja lai
sva ir neprigulminga Lietu
va! , 

Raitininkas. 

Stebėtinas Išpardavimas čystos vilnos Dresiy Utarnin, Žiūrėki t į P a n . 
' i r a š t 

HALSTED. 20I>1 STS *"° 
CANALPORT AVE 

STEMPU 
DYKAI PANEDELYJ 

Ats inešk i t savo Knygutę 

$1 (mokėjimui Rakandų Išpardavimas! 
Panedelyj, Utarninke, Seredoj ir Ketverge 

Jn» mokėsite 1 dol. iškalno ant kiekvieno rakando kok i jus Išsirinksite ir mes pasiusime tų f įustj namus 
—likusius jus išmokėsite mažomis savaitinėmis ar mėnesinėmis mokestimis. Prie šio išpardavimo mus nie
kas neverčia, yra tai mušu liuosos valios jums pasiūlymas, kuria nutarėme metai atgal, tas mums pagclb-

ruii mūsų rakandu prekystės. (10 ŠTAMPŲ PANEDĖLIUI, ATSINEŠK SAVO KNYGUTĘ). sti išplėtojimui mūsų 

Pi Įmokėjus, pasius jum šic 
Y I Celonial knygyno $ 1 4 . 9 5 Celonial knygyno 

Įmokėjus gau
si šitą didelę Co-
lonial formos Ko

modą, Amerikoniško 
ąžuolo, su dide- $ Q QQ 
liu zerkolu * 3 . » 0 

Į m o k ė j u s g a u s i g r a ž i ą s u 
lenkiamą sofą, ruda skūra ap

mušta, rėmai ąžuoliniai $ 2 9 5 0 
Materaeas tai lovai $3.60. H»«-»/-^w 

Įmokėjus bus pasiųstas ju ms didelis 
1100.00 vertės 8 šmotų Parloro siutas maho-

gany ar skrobliaus medžio išmušta $ 6 9 flfi 
Ispanišką ruda skūra «PU^.IT 
_^»_-^^ .^_— 
Exminster Divonai, labai Aksominiai Kerpėtai — 
geri šilkinės išvaizdos, didumo 9x12 pėdų, geroa 
paskutinių modelių ir rūšies, "gražaus fasono 
spalvų, didumas 9x12 specijaliai šiame išpar-
pėdų, specijaliai davime 

$26.50 • $19.75 
i ' 

EXTRA! Partoro supamoji ke-| 
dė, sėdynė ir užpakali 

padalintas ąžuolo ar mahogam 
pabai- 52.50 

KENOSHA, WIS. 

Visuotinas lietuvių 
susirinkimas. 

Vasario 10 d. Šv. Petro 
parapijos svetainėje atsibu
vo visuotinas Kenosha lie
tuvių susirinkimas, sušauk
tas vietinio Tautos Fondo 
skyriaus. 

Įžangoje vietinis parapi
jos choras padainavo ame
rikonišką himną. Laike 
himno dvi lietuviškai apsi
taisiusios mergaitės laike 

A B ESI GIEDĖJES? j 
Kad žmogus gali pasigražinti amo 
•«lda Ir įgyti i lgus plaukus. Prisius* j 
• tampą ir ganai visas informacijas. 
DISTRIBUTOR f or WBLBERT OO. 
41 Vine Street, Mostelio, Maas. 

VIENA IS ARŠIAUSIU LIGŲ 
1201 W. 47th St., Los Angele*, Col., 

Spalio. 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia Ir nerviškumą, a i ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagal
bos nebuvo: aptlekorius man patarė 
kamėginti kun. Koenlgs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiemą aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenlgs Nervine. Aš 
dabar jaučiauosi labai sveika. 

Mrs. M. E. Kratz. 
Gera knyga apie Nerviš
kumus ir sampells vaistų 
siunčiamas. Neturtingiems 

ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. FATHER 
KOEnitf, Fort Wayne, Ind. nuo 1876, 
o dabar per 
KOENIG MED. OO.. Chicago, DJ. 

62 W. Lakęs St., arti Dearbpm 
Parduodama po $1.00 už vien* bute l i 

o 6 už $5.00. 

DYKAI! 

^ • • • " • • • • ' » ' - — - - — - - • , « w 
Telefonas: YARDS 1546 

W. J. STANKŪNAS 

Geriausia Eldridgc 2 
špulių siuvamoji maši
na, nereikia privinloti, 
specialiai Šia- $ 4 2 5 0 
me pardavime * 

Granu* Siuvamoji Ma
šina gvaran- $ 1 6 . 7 5 
tuota po ^ 

$1 ĮMOKĖJUS 
GAUSI GERĄ 

SIUVAMĄ , 
MAŠINĄ. 

Singer, rVhecler & Wll-
son Domestlc ir White 
siuvamos mašinos, bis-
k*. naudotos, pagal jū
sų pasirin- $ 2 6 . 5 0 
kimo T 
Eldridge l engva i Siu
vamoji mašina $ 3 7 . 5 0 
gvarantuota 

PEČIAI 
STEWART COMBI-

NATION ANGLIŲ IR 
GAZO PEČIUS 

Gali but permainytas nuo| 
anglių ant gazo trumpu lai
ku, labai parankus pečius, 
šiame išpardavime po 

$69.00 
Balto enamelio $7 daugiau. 

MENINE 
n 

Marinė MOKYKLA 
Jei nori creitai ir pasekmingai išmokti Angli-

kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk matų 
Įmokykla. Apart Anglų kalbos, čia mokinama; 
Uetnvių kalbos S.V.Isi arijos Laiškų Rašymo 

S.V.Valdybos Prieky bos Teisių 
S. V.Pilie tybės Gramatikos 

etikos GeofrafijM Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir RIGH SCR00L Kanų. Gyve 

Inaneins toiiau mokiname per laiškas. Vi 
UetaviAkaL 

American Coilege Preparatory School 
13103 S. HALSTEO S T . CHICAOO lu_ 

KAMPAS 31-MOS IR RALSTED GATVIŲ 

PUSBALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

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

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

servatorija. 
Frank Bagdžiunas, 

Direktorius 
3343 South Union Avenue 

—a 
F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

105 W. Monroe, Oor. Glark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

C??!^^*. Į*Ą± , 
Gyv.: SI 12 South Halsted Street 

Telefonas: YARDS 239* 
> * • • • • ' 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
tkl $25 siutai Ir overkotai, nuo 
$7.50 lkl 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

r 
Visai mažai vartoti siutai ir 

overkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.50 Iki $4:60. Valkų 
siutai nuo $2.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperal. 

ATDARA KASDEEHA 
Nedėliomis ir vakarais. 

S. OORDON, 
1415 S. Halsted St^ Chicago, DL 

SC#3SS'«SESiSS&>9SS3 
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I J O S E P H O. WOLON 1 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 224 National Life Bldg. 
29 So. LaSalle St., 

Vakarais 1566 Milwaukee Ava. 
Central 6290 

Rasldence Humbuld 97 
CHICAOO, ILL. 

7iHiimnuniitituiniiHifHHni»imintirti7i 

PEARL QDEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuris gra-
jija kone erti ną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
msrikojs. Mss galima jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47th St., Chicago, 111. 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šermenų 
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikšeioji-
mų. 

Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais^ su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos. 

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI. 

Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tuino, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, 01. 
X — — - •f* 

atfjjfto 

DIDŽIAUSIA 

KRAUTUVE 

LIETUVIŠKA 
Į 

CHICAGOJE 

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir n«* ^| 
mokantis visokius š o 
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikalifikus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis

ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P . KAZLAWSK1 
4632 a ASHLAND AVE., CHICAOO, ILL. 

TELEPHOITE DROVER 7S09 
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų. 
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5K T 
PROTOKOLAS, 

LABD. SĄ-008 CRKTRO 
MKTHTIO SUSIRINKIMO. 

Susirinkime (30 sausio) ati
darė senasis pirm. A. Bruožis; 
maldę atkalbėjo kapelionas} 5000. 
kun. M. Krušas. 

1. Susir. atidarytas 7:30 v. 
vakare, atsilankė 31 delega
tą^ įš kuopų ir katal. draugi
jų. 

2.- Protokolas praėjusio 
p r i e š m e t i n i o s u s i r . p a r s k a i t y -

tas ir vienbalsiai priimtas. 
3. Perskaičius protokole, iš

šaukta naujoji valdyba. Seno
ji valdyba, garbingai užleis
dama vietę naujajai vald., bu
vo pagerbta už jos nenuilstan
čiai pasišventusį pasidarbavi
mą Baudai našlaičių praeity 

Arkivyskupo išrin! U delega
cija iš sekančių asmenų: kun. 
M. Krušas, And. Bruožis ir 
kum Al. Skrypko. -y 

8. Nutarta atspausdinti 
naujų konstitucijų skaičiuje 

9. Loto laimėjimui laikas 
apribuota prieš adventus. Ir 
laimėjimui dieną nutarta pa
garsint laikraštyje ** Drau
ge'*. Teirautasi apie ineigas 
už parduotus loto laimėjimui 
t i k i e t u s . P a s i r o d ė , k a d t i k i e -

tų parduota apie už $150.00. 
Tada aukotojas viršminėto 
loto kun. M. Krušas patėmijęs 
parmažai naudos iš $150.00, 
kadangi lotas randasi geroje 
vietoje ir yra vertas šiandien 
tarp $600.00 ir $700.00, pava
da sugrąžint tikietų pirkė-
jams pinigus, o lotą palaikyt 

šeštadienis, vasario H i / 

mm—m 

P A I N - E X P E L L E R 
tai kiekvienos še imynos geriausis draugas , kur is 
t ikrai pagelbi nuo visokių kentėj imų ir ^kausmų. 

mgs Dabar t ines gyvenimo apl inkybės pr iver tė m u s pa-
I H| brangint i iki 35 centų m a t ą buteliuką ir iki 65 centų 

d ide l į 
Pi lnai t ikėkite, kad gausi te visada U senai išbandytą 
gyduolę -tokio pa t g e r u m o ir -pagelbingumo. Nes i 
duoki te apgau t suklas tuotais vaistais , pa rduodamais 
uz pigesne cienią. 
Sia s e n į t ikrą gyduolę gausi te visuomet tok iame 
pakelije, kaip ,eia parodyta . P i rkdami žiūrėkite, k a J 
butų an t pakelio ženklas „ I N K A R A S " i r ž o d i s 
„ L O X O I - , 0 o taipgi mušt) pavardė. 
T ikras i s P A I N - E X P E L L Ę j R I S pa rduodamas v i sose 
ąptiekose. Galite "gauti i r t iesiog iš mųs . P a t a r i a m e 
pirkt buteliuką už 65 centus , nes j a m e yrą gyduolių^ 

dvigubai daugiau, ,negu už 35 centus . 

F. A D . RICHTER A C O . 
7 4 - 8 0 W a s h i n g t o n S t r e e t , N e w Y o r k 

4. Iždininkas kun. A. Sta- i ateičiai. Bet ant galo nutarta 
niukynas, neturėdamas lai
ko ilgiau s, paprašė pavelyt 
jam išduot atskaita, kuri bu
vo tilpusi " D r - g o " num. 10 
1918 m.; kun. Stariiukvno 
(iždininko) atskaita pilnai su-

pavaryt platesnę agitacij?} 
pardavojimui tikietų ir laikas 
laimėjimo loto paliktas prieš 
adventus, 

10. Paveikslo Švene. Šeimy
nos laimėjimui laikas nutarta 

tiko su knygų peržiūrėjimo po Šv. Antano dienos, 
komisijos raportu ir su tiipu- j 12. Lenktvniavimui gauti 
sia atskaita " D r - g o " 10 nu- naujų amžinų garbės narių iš-
meryje. Atskaita iždin. ir rinkta agitatoriai. Agitato-
knygų peržiūrėjimo komisijos | riais išrinkta kun. Paškaus-
buvo išduota iš \4m 4-riu nu-1 kas, kun. F. Kemėšis. 
tų, (nuo susitvėrimo šios Lab
daringosios Sąjungos), kuri 
vienbalsiai buvo priimta ir iž
dininkui, kun. A. Staniuky 
nui, išreikšta augs ta pagarba 
už jo pavyzdingą knygų vedi
mą. Atskaita laikraštyje ne
bebus paantrinta, ę 

5. Bus sutaisyti vakarai su 
puikiu programų visose kolo
nijose naudai našlaičių, ku
riuos išpildys Centro išrinkto
ji komisija; dienos jų surengi
mui sekančiai bus sutvarky
tos. 1-mos kuopos parapijoje 
po Velykų, 2-ros kp. parap. 
dar nėra žinios, 3-ėios kp. 
parap. 24 d. vasario m. 1918 
m., 4-tos kp. 19-ta d. gegužės, 
5-tos kp. parap. dar nėra ži
nios, ti-tos kp. parap. 22 d. 
gruodžio m. 7-tos kuopos dar 
nežinia, 8-tos kuopos dar ne
žinia. Surengimui puikaus vei
kalo, kuris bus panaudotas vi-
sose kolonijose su tinkamu 
pamarginimu pavesta komisi
jai, susidedančiai iš sekančių 
asmenų: Jonas Petraitis, 4549 
So. Talman ave., Juozapas 
Juzaitis, ^ 5 8 So. Fairfield 
ave., ir Jieva Žiiaitė. Komisi
ja turės tų visa darbų vykin
ti išvien su vietinėmis kuopo
mis, duodama laiku žinių kuo
poms. Apgarsinimus kuopos 
pačios atspauzdins savo lėšo
mis; gi veikiančioji komisija 
priduos parengtus. 

6. Surengti viešų tag-day 
pasirodė, kad negalima gaut 
leidimo iš valdžios del karės 
laikų. 

7. Del rinkliavos kiekvie
noje kolonijoje našlaičių nau
dai, vietoje prie bažnyčių 
durų, nutarta surengt tokių • skis, 4409 So. Fairfield ave. 
rinkliavų viduje bažnyčių kas 
metai Šv. Antano dienoje, kai
po šios sąjungos globėjo. Ga
vimui leidimo nuo Jo. Mal

io. Rinkliava ant Šv. Ka
zimiero kapinių atidėta. 

19. Raportai kuopų ir ka
tal. dr-jų: 1-ma kuopa pui
kiai darbuojasi našlaičių naii-
dai. Turinti jau 12 garbės na
rių (įmokančių po $100.00 
centro iždan, naudai našlai
čių). 2-ra kp. nepasirodė 
šiandien. 3-čia kp. turi viso 
narių 174. Amžini garbės na^ 
riai jau tilpo "Dr-ge" , pinigų 
per praėjusį susirinkimą in-
ėjo $11.80, dabar ižde randa
si $125.10. Valdyba 3-čios kp. 
pirm. P. Čekanauskas, rast. 
J. Ogintas, iždin. A. Valan
čius. Raportas 4-tos kp. Už lo
to tikietus surinkta $120.00. 
Raportas 5-tos kp. nepasiro
dė. Raportas G-tos kp., dai-
buojasi labai gerai ir gavo 
pelno nuo koncerto našlaičių 
naudai $341.45. Patarta toks 
pat pasidarbavimas ir "vi
soms kuopoms. Raportas 7-tos 
kp., darbuojasi. Narių iš viso 
turi 144, amžinų garbės narių 
turi 2, pinigų praėjusiame su
sirinkime inplaukė $118.70, 
dabar ižde randasi $120.12. 
Valdyba: pirm. A. Cibulskis, 
2349 So. Oakley ave., rast. M. 
Česnavičius, 2247 So. Oakley 
ave., iždin. J. Palionis, -2328 
\V. 22nd PL Raportas 8-tos 
kuopos. Darbuojasi gerai. Tu
ri išviso 100 narių, 5 garbės 
narius. Prisirašė praėjusiame 
susirinkime 4 nariai, pinige 
tą dieną inplaukė $22.15, da
bar ižde pinigų randasi 
$39.01. Valdyba. pirm. p-lė 
Petronėlė Jovaišaitė, rast. Jo
nas Petraitis, 4549 So. Tal
man ave., iždinin. Juoz. Vai-

634 W. 35th st., Jonas Joku 
bauskas (1135 N. Mozart st., 
ir J . Baltutis, 4617 S. Hermi-
tage ave. 

16. Nutarta per laikraščius 
atsisaukt į visas katal. drau-

-

gijas, gyvuojančias valstijose: 
Illinois, Micliigari, Indiana ir 
Wisconsin, kad jos padėtų in-
gyt našlaičiams katalikiškai 
lietuvišką prieglaudos namą. 
Atsišaukimas palikta rašti
ninkui J. Šliogeriui. 

17. Uždarytas susirinkimas 
10:15 vai. vak. 30 d. sausio 
1918 m. su malda, kurią at
kalbėjo kun. M. Krušas. 

Jul. Šliogeris, 
Centro Raštin., 

1424 So. 56 Ct., Cieero, 111. 

•' DRAUGO' S K A I T Y T O 
JAMS ŽINOTINA. 

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

15. Naujų kuopų tvėrimo 
komisija pasižadėjo pasidar-
buot ateityje. Komisija iš se
kančių asmenų: V. Balanda, 

GERBK KAS YRA TO 
VERTAS. 

Kodėl tūkstančiai žmonių 
turi daugiaus užsitikėjimo 
Trinorio Amerikoniškam Ęli-
xire Karčiojo Vyno, kaip kad 
kitose pilvo gyduolėse! Dėlto 
kad jie žino jog Trinerio A-
merikoniškas Elk i ras yra 
vertas to užsitikėjimo. Jis 
gelbsti t ikrai ir greitai, Mr. 
Jurgis Papu gyvendamas 
Salem Ohio, kentėjo pilvo 

.skausjįuą per, trį*įmetus. Da
bar jo laiške rašytame sausio 
27, 1918 jis sako: Esu visai 
sveikas, bet vien tik ačių Tri
nerio Amerikoniškam Eiba
rui . ' ' Laiške vasario 14, iš 
Columbus Ohio, Mrs. Kulmin-
hof rašo: "Acių Viešpačiui, 
dabar esu sveika; viena bonka 
Trinerio Amer. Elbtiro Kar
čiojo Vyno pagelbėjo man." 
Jųs galite jį gauti visose vais 
tinyčiose. Kaina $1.10. Šį šal
ta žiema privertė daug žiū
rėti gyduolių nuo nusišaldy-
mo. Tokiuose apsireiškimuose 
ir kaip tai išsisukimuose, reu
matizmo, neuralgijos ir tt. 
Trinerio Linimentas geriausia 
gyduole. Kaina 35 ir 65c. Vai-
stinyčiose, per paštą 45 ir 7oc. 
Jos Triner Išdirbėjas Che'nuo-
tas, 1333—43 So, Ashland 
ave., Chicago, 111. (Apg.). 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD 
MINISTRACIJA. 

* 
Waukegan, HL 

Aleks Jankauskas — pirm, 
919 — 8th S t , 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

r 
Ant. Bakšys — iždininkas, 

1339 So. Victoria St. , 
Pranas Bujanauskas, — or

gano priž., 1112 — 10 St. 

Or. A. R. Blamenthal 0. D. 
"T « Aktų Specialistas 

P a t a r i m a s Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 i i ry to iki 9 

vai. vakare . Nedėl ioms 9 iki 12. 
464t 8. Ashland Ave. K a m p . 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 

Telefonai : McKINLEY 67«4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GTOO VISOKIAS LIGAS 
8467 « 0 . W E S T E R ! f BJDVD. 

K a m p a s W. S 5-tos gatvės. 

WM&*&M*X&& vm&*&%9$t*$ 
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DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
9587 So. B r o a d w a j 

ST. LOUBS, MO. 
Telefonas— Bell Sidney 401 

Kinloch Victor C98 
Gyvenimo vie ta : 

8287 P I LASKI S T R E E T 
Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 18 ry to 
iki 13 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliorais 10 Išryto iki 12 piet. 

Iii 

EETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra ta i vienintele l ie tuviška muzikoe m o k y k l a Suvienytoee Val

stijose, kur ioje m o k i n a m a skambin t i p ianu, mandol ina , gi tara, «nu l -
kųoti , va rgonin inkavimo, dainuot i ir grot i a n t pučiamųjų, ins t rumen
tų, teori ja , ha rmon i j a ir maiartkos istorija. 

Ger iausias l a ikas mokin t i s muzikos , tai j aunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite va ike l iams duot i proga . Už m a ž a u imokėsnį , turėsi te 
didele nauda . Užsirašyki te tuoj . — Kainos mūsų pr ie inamos. Del 

% platesnių žinių a te ik i te ypat iškai a r b a rašyk i te : 

f A. S. POCIUS 
1 3259 S. Halsted S t Tel, Canal 2122 
ę A n t t r e č i ų L u b ų 

m K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Mtorto Drover 5 0 5 i CHICAOO 

P h o n e Cicero 252 

DR. A. P. GUESKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 S t , K a m p . 49 Av. 
CICERO, I U J . 

Valandos : 0 A M. iki 9 P . M. 
Apa r t nedėlios 

>«• ' • ' 

DR. J. KŪLIS 
i 

u 

E X T n A 
ik aut vieno mėnesio. 

per manę užsirašys 
Draugą" ant vienų metų, 

tas gaus šias dovanas: 
1. Braižinėliai 45c. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Kares baisenybės 

Lietuvoje 20č. 
4. Tiesos žodis soči 

jalistams 10c. 
0. Kopernikas 08c. 
6. Apsvarstyk 08c. 

V I S O J p l . l o 

Pinigus siųskite "Money 
Orderiu11 ant šio antrašo: 

A. Dūda, 
2069 W. 22 St., Chicago, Dl. 

LIETUVIS GYDYTOJAS I R 
'CHIRURGAS, 

S259 So. Hals ted St., 
Chicago, III. 

Gydo visokiaf. l igas moterų 
i r vaikų. 
P r i ė m i m o Valandos : nuo 9 ry to j 
iki 12; 2 iki 9. Nedėliomis: 
n u o 9 iki 2 po piety; nuo 6 ' 
v. iki 8 v. 

Tol] Prospec t 486§—7906. 

Dr. J. M. BLUM 
Lic tuviš -Rusas Gydytojas- i r 

Ch i ru rgas . 
Specijalistas akušeri jos , mo

terų ir vaikų, chroniSkų, ner -
viSkų i r | veneriškų ligy. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
1 K a m p . 51 ga t . " 

CHICAGO. \ 
VALANDOS: 10—12 ryto 1— 
—3 po pietų ir 6—8 vaka re . 

Nodėlloms, 10—12 ryto. 

'-. • 

VIENAS Iš GERIAUSIU! 

KIEKVIENA MOTERIS 
PRIVALO TURĖTI. 

Sani tary Spray 

ir va r t e t i pager in imui aavo sveikatos. 
Gydytojai p a t a r i a }a- var to t i . Mūsų 
san i ta r i ška "Spray syr inge" y r a pa 
da ry t a iš geriausio vandens roberio. 
Mes gvaran tuo jan ia j a a n t vienų 
metų. Siųskite $1.25 per expreso a r 
pkčto "Money Order" , o mes pris iu
s ime ją jums , ir * užmokės ime per 
s iunt imo lėšas. Jei nebusi te užganė
dinti, sugraž inki te j a tuojaus . Ne
var to ta , o mes sugražins ime jūsų į-
m o k ė t u s pinigus. 

T H E H Y G I E N I C CO. Desk 9 
71 E . 53rd St., Chicago, 111. 

DR, P, ŽILVITIS 
S m 
m 

LIETUVIS GYDYTOJAS o 
TR CHffiUKGAS 
Gyvenimą vieta ^ 

1Ž08 SO. HALSTED S T R E E T o, 
xeL urover «v f 

OFISAS:-
2S5» So. Lcavi t t St. 
* « 

VAJL.: 4—8 vakare , nedėl io
mis 18—12 ry te . 
Tel. Canal 4046, Chicago, 111. 

% 

o. 

rBY6To^?y»-^iro^i^i^¥^¥o^irr?rrc 

» ™ 

P b o n e Canal 1678 

—aS 
I 

JEOLANIS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So . L e a v i t t M . 
CHICAGO, ILL. 

- W 

Dr. G. M. GLASERI 
P r a k t i k u o j a 26 meta i 
Gyvenimas ir Ofise-s 

3149 S. Morgan St., k e r t ė 32 st. j 
Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų i r Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

ikj 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vdk. Nedėl io
mis vaka ra i s ofisas uždarytas . 

Te lephone Y a r d s 687 

^£^^*^S*3^*£^'«%SS^^3SSt<-^:*^*-! 

— — — • • ' » 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos : nuo 9 ry to iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutar imą. 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
a r t i 47-tos Gatvės 

( . ; . » < » « » » • > » « • • • > » < » • . » » » » — — 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama.: angl iškos ii l ie tuvis , 

kos kalbų, a r i tmet ikos , knygvedys-
tės, stenografi jos, typewri t ing, p i rk -
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli t i-
kinės ekonomijos, pilietystės, dail ia-
rašyseės. 

Mokinimo va landos : nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Hals ted St., Chicago, III. 

P-Ie E. G, MAKAR 
f USB MOKYTOJA 

4515 So. Wood St. 
" Duoda lekcijas skambin imo 
: p ianu paga l su ta r t i . 

. 

1 • 

Gaut i garsai darb% ir 
daugiau pinigų. 

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trimerių, r a n k o 
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preaerių 
ir siuvėjų elektros mar i 
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis a r b a va 
kara i s Lengvi mokeadiai. 

Specialiai kursa i mer- m 
glnoms formų ki rp ime v 
pr i ta ik inimą i r siuvime v 
— $16.00. 

D u o d a m a diplomai. 
Pa t r enos da romos pa 

gal Jųsų mierą — bile 
stailės a r b a dydžio, iš 
bile madų knygos. / 

MyvSTER DESIGN1NO 8CHOOL 
#. F . Kit8n1<^a, Perdė t ln l s 

118 JT. La Šalie ga tve . KambarytT 
416-417. P r t e t City Hali. . | 

nr i . • 
—— m^ m*m i5« • ^9' 

» 

Kviečia prisidėti £rie jos su šėrak, vieno šėro kaina — 10 dol, vienai ypatai parduodama 
5 šėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus 

& EE ^BSS ^ •""• ' • f " " " ' ' *'— ' W * ' ' ' S 

*>i"V"'••!• JJ 'j.x.j>ujoii.wm.iįUjL. v- ^ ' ' ' 

rublįus parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu 
skelbiama yra laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adresu: 

UTHUAN1AN DEVEL0PMENT CORPORATION 
3 3 0 F1FTH AVENUE, NEW YORK, N. Y 

• 

• 
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CHICAGOJE. 
ROSELAND, ILL. 

Visuomeniškas lietuvių 
—. . . susirinkimą*. 

Mėtos Tautos Fondo 67 
skyrius vas. 17 d. sušaukė 
visuomenišką lietuvių susi
rinkime Visų Šventų para
pijos svetainėje. Susirin
kimą su malda atidarė ger
biamas klebonas knu. P . 
Lapelis. Vakaro vedėjais 
išr inkta: K. Klimavičius 
pirm., J . Ramanauskas raš
tininku. 

Pirmi, gražiai pa ka 1-
bėjo kun. Lapelis apie šios 
karės baisenybes ir Tėvy
nės Lietuvos vargus. 

Ponas J . J . Stonkus aiš
kino apie Lietuvos laisvės 
reikalingumų ir kokia tenai 
tur i but valdžia. Kalbėto
jas pažymėjo, kad Lietuva 
ateityje turi but respubli
ka, kad tikėjimas nebūtų 
varžomas, kad šalis butui 
apsaugota nuo svetimų ša
lių kapitalistų. Pono Ston
kaus kalbų publika sutiko 
delnų plojimu. 

Paskui dar kalbėjo pp. 
Pi vari unas, Šlikas ir kiti. 
Visi jie pri tarė respublikai. 

Pagaliaus susirinkusieji 
didžiuma balsų nubaiŠavo, 
kad laisva Lietuva po karės 
paliktų respublika. 

Prisiminta Visuotiniu 
Seiman atstovų siuntimas. 
Išr inkta keturi atstovai: p. 
J . J . Stonkus, kun. P . La-
polis, K. Paukšt is ir R. 
Sabonienė. Kelionės lėšas 
atstovams parūpins tam ti-
kroį^koTaįaija, kuri taj» ti
kslui nuskirta. 

Baigiant susirinkimą, p. 
Stonkus padavė sumanymą 
parinkti ąjakų Lietuvos lai
svės išgavimo reikalams. 
Susirinkusieji sumanymų 
priėmė ir surinkta |85.50v 

Aukos pavestos p. J . J . 
Stonkui, kuris jas pasiųs 
Tautos 'Fondo iždan. 

Aukojo $2.00 kun. P . La
pelis. 

Po $1.00: J . J . Stonkus, 
M. Kraujalis, J . Jurgait is , 
&. Raėkauskis, A. Matulio
nis, J . Adomaviėia, K. Da-
nupas, J . Mockus, J . Nezel-
skis, J . Karpauskis, J . Ric-
kas, P . Staskauskis. 

Po 50c.: A. Likesa, K. 
Paukštis , J . Banevičia, A. 
Bičiūnas, K. Venckūs J . 
Pečiukaitis, J . Bumblaus-
kis, V. Petkus, A. Laučys, 
A. Jucius, J . Leleika, K. 
Butkus, K. Mikutis, 

$1.88 M. ŠHkas. 
Smulkių aukų $3.12. 
Ačių geros širdies lietu-

tuviams! 
Tėvinainis. 

PRANEŠIMAI. 
EXTRA SUSIRINKIMAS. 

CICERO. ILL. 

Fėrai parapijos naudai. 
Čionai visi veikia. Neužsi-

leidžia kitiems ir parapijinės 
mokyklos mokytojos, seserys 
Nazarietės. Jų energija neiš
semiama. Kiek jos visoms 
draugijoms yra pageibėjusios 
surengti vakarus, tlupi Įgy
damos programas iš mokyklos 
mokinių. Jos keletą vakari] 
yra surengusios parapijos 
naudai. Didžiausią pelną vis 
atnešdavo. Vėliausiai, tai pa-
nedėlio, vasario 18 d. vakare,, 

Bridgeportas. 
Moterų draugijų doniai. 

. . Nedėlioj, vasario 24 d. 2-rą 
valandą po pietų, įvyks Šv. 
Jurgio par. didžioje svetainė
je extra susirinkimas visų 8v. 
Jurgio parapijos moterų ir 
mergaičių draugijų kaip tai: 

©yvojo Rožančiaus dr-jos, 
Nekalto Prasid. Mot. Sagos 
1-mos kps., Šv. Onos dr-jos, 
Šv. Petronėlės Rožancavos pa-
šalpinės dr-jos. Malonėkite vi
sų draugijų nares susirinkt 
kuoskaitlingiausiai, nes yra 
labai svarbių reikalų del ap 
tarimo. 

Virš minėtų draugijų 
VALDYBOS. 

CICERO, ILL 
Blaivininkų susirinkiman. 

Cicero lietuvių Blaivininku 
37 kuopa tiirės savo svarbų 
susirinkimą vasario 24 d. pa
rapijos svetainėj, 12:30 dieną. 
Visi nariai kviečiami susirin
kiman, prašomi atsivesti ir 
norinčius įstoti kuopon. 
N J. Z., rast. 

Labdarių susirinkimas. 

Cicero lietuvių Labdarių 3 
kuopa vas. 17 d. turėjo su
sirinkimą, kurs puikiai -pavy
ko, nes kuopon įstojo keletas 
mūsų nenuilstančių veikėjų: 
Pranas Zdankus, J. Brazaus
kas, A. Pavilionis, B. Balčiū
nienė ir A. Čekanauskienė. 
Pastaroji pastojo garbės nare. 

Dabar vietos Labdarį n 
kuopa tikrai pakils. 

Narys. 

Vakaras Labdarybės naudai. 

Vasario 24 dienų Ciceroje 
bus gražus vakaras labdary
bės naudai. įvyks Šv. Antano 
parap. svetainėj. Prasidės 
7:00 vakare. Bus lošimas. Loš 
Chicagos Teatrališkas Kliu-
bas "Lietuva". 

Visi lietuviai kviečiami at
eiti vakaran, kurs rengiamas 
prakilniais tikslais. 

Šilą vijas. 

Nepaprastas Darbininkų susi
rinkimas. 

Visi nariai bei narės L. D. 
S. 49-tos kuopos meldžiami 
pribūti kuopos nepaprastan 
(cxtra) susirinkiman, kuris 
atsibus nedėlioję, vasario 24, 
pirmų valandų po piet, Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Svarbių, neatidėliotinų rei
kalų yra aptarti. -

Pr. Zdankus, pirm. 

surengė fėrus parapijos nau
dai. Dirbo kiek galėjo. Prigel-
bėjo mokiniai ir mokinės. 
Ypatingai mergaitės pasirodė 
darbščios. Visur tik judėjimas 
ir krutėjimas buvo. Pelno iš 
to bus nemenkai. Vis seserys 
dirba su vilčia, kad pastatys 
vienų augštų ant bažnyčios del 
mokyklos. Galima užtikrinti, 
kad bus joms ir parapijonams 
džiaugsmo, kuomet jų viltis 
išsipildys. 

Pr. 

Seimo reikalais susirinkimas. 

Utarninke, vasario 26, 7:30 
vakare, Šv. Antano parapijos 
svetainėje įvyks Cicero lietu
vių visuotino seimo komisijos 
susirinkimas. Taigi visų Cice
ro draugijų atstovai ir atsto
vas, ir kurios draugijos prie 
komisijos prisidėjo, idant jų 
pirmininkai ir raštininkai at
silankytų. Daug bus tartasi 
kaslink "siuntimo kuodaugiau-
siai delegatų ^š šios apylin
kės į Amerikos Lietuvių Vi
suotinų Seimą New Yorkan. 

C. L. V. S. Komisija. 
— « — i . i 

Laisvės komisijos susirinki
mas. 

Čionykštė Laisves komisija, 
kurion ineina visi nariai bei 
narės, buvusios Ktft. Spaudos 
Savaitės komisijos, laikys fe
bai svarbų susirinkimų pano-
dėlio vakare, vasario 25, 
Sv. Antano paf. svet. Taip-pat 
kviečiamos katalikiškų drau
gijų valdybos dalyvauti susi
rinkime. Daugiausiai bus 
svarstyta apie atsibusiančių 
Lietuvių dieną, kovo 4 d. 

Pr. Zdankus, rast. 

T0WN OF LAKE. -
Extra susirinkimas. 

Vasario 24 d. atsibus ne
paprastas susirinkimas Dr-
stės Šv. Stanislovo V. ir K., 
prie Šv. Kryžiaus parapijos. 
Susirinkimas prasidės 6-tą v. 
vakare, paprastoj svetainėje. 
Visi nariai teiksitės tan sust-

V 

rinkiman atvykti, nes turime 
labai svarbių reikalų nutarti. 

A. J. Kareiva, pirm., i 
F. Baubą, raštininkas. 

IŠ NORTH SIDE. 
šv. Mykolo Ark. dr. susirin

kimas. 

Šv. Mykolo Ark. dr-ja vas. 
J 7 d. turėjo mėnesinį susirink-
kimą. Nutarė siųsti atstovus 
Visuotinan Lietuvių Seiman 
New Yorke. 

Šita draugija turi 175 na
rius, tatai išrinko 3 atstovus 
į Chicagos lietuvių ; katalikų 
visuotiną susirinkimą. 

Kas link siuntimo atstovų 
seiman dar nieko nenutarta. 
Tik nuskirta iš 12 narių ko
mitetas, kurs po Chicagos lie
tuvių visuotino susirinkimo 
atlaikys savo susirinkimą ir 
galutinai aptars atstovų siun
timo reikalą. Šitas komitetas 
yra įgaliotas nuskirti kandida
tus į atstovus be "dr-jos susi
rinkimo. • 

P. S. 

mm m 
Labdarių vakaras. 

Labdaringosios Sąjungos 2 
kp. rengia gražų vakarą, kurs 
įvyks vasario 24 dieną. Bus 
prakalbos, deklamacijos ir ki
tokių indomių kąsnelių. 

Vakaras įvyks Visų Šventi] 
parap. svetainėj. Vakaro pel
nas skiriamas našlaičių nau
dai. 

Vakaran visi lietuviai Šir
dingai kviečiami. 

Vakaro rengėjai. 

$3.50 ĮDEDA 
FEDERAL 
CLEANER 
Į JŪSŲ NAMUS 
Ju» paatebesite tuojaus 
švarumą kurio nebuvo 
pirmiau. 

LAIKYKITE 
ŠVARIAI 

Elektra valomas namas 
yra visuomet daug svu-
ramia. Nei jokios dul
kės, kampuose —j di-
vonai geriau išlaiko. 

Federal Cleaners yra 
lengvi vartojimui ir ne
brangus. Kaina $32.50, 
galima nusipirkti ant iŠ 
mokesčio Common-
wealth Edison Compa-
ny, jeigu norima. 

2,000 FEDERA-
LU KUPONU 

dykai su kiekvienų Fe
deral ų Clcanor sia, sa
vaitė. l 

Tel. Amdolph 1280 
Locaf 2JQ muSų repre-
zantantas pas Jus at
silankys. 

ELECTRIC 
SH0P 

72 WEST ADAMS ST 

•s 

>Urt/ferFEDWAL DIVIDEND 
COUPOMS ®¥ea WHh PUROįJSES 

ST LEADJN6 MERCHANTS 

I I I I. • I • * — 

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip 
guzikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių ^ažnytinių parė-
įų, rūbų, karūnų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
antspaudų, ir tt. Darbą daro
me artistiškai ir atsakančiai. 
Užsakymus priimame iš visur 
ir teisingai išpildome. 

Reikale, prašome, kreipties 
prie tikros lietuvaitės. 

T. I. ANDRUSZEWICZ 
ir OO., **• 

1908 W. Division st , 
Ohicago, m s 

m 

• • 

z ^ i j J k • mm0*fmn 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiems savo prieteliams patariamo skaityti 

ir platinti mūsų išleistas knygas. 
Užsisakant knygas visad reikia, pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
Išporkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

• • 

-

• -

• • 

i 

No. 5. Anykščių šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 6 . . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. Sv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušęelė. Dramatišką vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. GurkUutes Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32 

No. 26. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalis 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 34 , 

No. 45, Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai . . .* 

No. 60. Komeclijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Panišė U. GurkHutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meiiodrama dviejo
se dalyse, € aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

Ho. 

No. 

85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

87. Brailincliai. Tai labai jdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chicago, 111. 1915 m 

00. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. ?,Z 

96. Hucklcberry Finuos. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią apysaka, 
kalba lengva h* kningos intalpa inte
resuojanti, vert* Jonas Kmttas . . . . 

88. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. TO . i . . . . 

108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 6« 

108. Lietuvos Vyčių D vanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, 
nusl. 28 

"' tfo. 

No. 

No. 

No. 

No. 

\ 
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No. 

BS 
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No. 
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No. 

No. 
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.10 

.10 

.10 

.10 

.25 

.80 

.15 

.10 

.15 

.15 

.10 

.20 

.19 

.45 

.05 

< 

.75 

.25 

.?0 

.10 

No. 

No. 

110. OMveris Twistas. Tai viena iš ge
riausiai* nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kuria myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
•Jlsi gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi (1.90 

115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pusi. 
<* ^ . • < 

ISO. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 05 25 

Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 30 

180. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon r 
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
2 G-2 9 1911 /m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 * Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 v .10 

162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. .25 

164. Lictuvių-Lenkų Lnija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
1918) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 26 

169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K 
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 75 

178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jallstų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 . . . . .10 

176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 - 75 

183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis "Laida III. Graži pilna f 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 .* . . 50 

190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
^Ceresija ir mirtis. Parašė F. V. ir 

osis Didžios vertės knygutė . . . . * . . .05 
184. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 

Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė ' pažinimui kas tai yra tie 

• mūsų lietuviškieji socljalistal bei 
"cicilistai". Su paveiks la is 10 

108. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi dajugelj paveikslų mūsų A 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza- ** 
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių Ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd 50 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

310. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina .perskaityti .20 

222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 15 

ii 

.05 

.25 

.16 

.25 

19 

40 

.20 

.93 

.20 

.85 

.86 

.25 

.85 

.25 

No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa* 
minkiėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltlmoros Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina tr'jmpus klausimus ir atsa-
kimus pri lauktus pradedamlemslems 
skyriams. Kaina 

No. 265. Krikščioniška Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, š itame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus Išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m., 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
' paraš6 kun. A. Guillois, vertė kun. 

A. Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjlmus laisvamaniu ta
me dalyke. PusL 156 

No. 270 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems J pirmąJ4 išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. I i i 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

No. 292. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti Ir platinti šią knygelę . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiouas 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir NanJ-
{statymo. Parašė kun. 1. ftuzler. 
Kieto popero apdarais J . . . . 

No. 815. Vaikų, žvaigždutė. Bendorlaus. 
dalis I, kieto poperos apd 

No. 316. Vaikų žvaigždutė dalis U. kietais 
apd 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimoklni-
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 

No. 360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių isigyti. Boston. Pusi. 
12$ 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) I Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
t) Ar yra Dievas? Pusi. 11 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) Revolincijonieriij tarpr, pu*!. 10 , . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 1* . . . . 

No. 384 Ketvirtoji Skaitymų ktttiaft. I'u3l. 
186. Su paveikslais, audimo a;»4. . . 

Litbuania and the Autonomy of Polanri wlth 
a map.,-'by- J. Gabrys. Paris 
rys* ATcir is* • • • # •••« • • • • • • • • • • • • 

A Skctch of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Albam Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Ša
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 

No. 373 įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratinėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo \adovelis. 
Pusi. 409. Audeklo apdrcrals . . . . . . 
Popiero viršeliais 

No. Apmąstymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku-
relės apdarais 
Juodais audeklo apdaro i* 

Xo. C 2 • l a t v i s l*i:U;lLLii L ie j imo kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 

No. 863 Didesnysis^Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

No. 393. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 
Mažesni po ». 

šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popicrų laiškams rašyti, pas Tėvui, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — S už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi, 82 

MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė dąl visų, graži popera*lr 
aiškios raidės. Pusi. 894. Poperos apd. .88 
Baltais kauliniai apdarais $1.60 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 249. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose . ' . . . 
Baltos skurelės apdaruose , . 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kUkinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki $1.50 

škaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir S v. Juozapo su maldelėmia u* vie
ną nuo 2c. iki r~r 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 
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6 D R A U G A S šeštadienis, vasario 23 d, 

> 

•H 
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CHICAGOJE 
.:•: 

Šeštadienis, vasario 23 d. i v , Petras Danį. (Kvartai d.) 
Sekmadienis, vasario 24 d., šv. Modemas. 
Pirmadienis, vasario 25 d., ftv. Moti o jus ap. 

CICERO, ILL. 

"Naujienų" vergui J. A. 

"NanjiomiT vergas per ša
po šlamšta išvadina manę 
ĮftelftglOBft, OŠ tai, kad aš ap
ariau " D r a u g r " ;»(> nuia. 
įpie atsibuvusį 7 vasario so-
kįjalist\} susirinkimą. Aš nesi-
teisinsiu. Visuomenei yra £e-
ria žinoma, kad kas nešoka pa-
?al socijaliątų muzikos, tas yra 
u smerkiamas. Tik noriu pa-
•odyti visuomenei vietos so-
ijalistu silpnumą. "Naujie-
mM vergas rašo, kad aš mela-
rau, kad minėte vakarą suren
gė soči jai istai. Neva surengus 
:okia ten Chieagos Lietuvių 
)arbininku Tarvba. Taigi 
:lausimas, kas ta Taryba 1 
Ir ne socijalistų lizdas. O mu-
u soeijalistai vieni niekados 
esnrengia vakaro. Vis kad 
urengia ką, tai su kitu pa-
elba, vietos soeijali^tų kuo-
>oj nėra tiek nariu ir spėkų, 
ad galėtu vieni surengti va-
;arą, bet visgi jie patys pro-
rame dalyvauja ir vadovau-

Tol i aus minėtas vergas ra-, 
i, kad aš melavęs apie filn-
aieio užsipuolimą ant kata-
ku veikėju ir jo kalba nc-
nvusi revolineijoniška.' Tur 
ut minėtas vergas miegojo 
10 laiku, kada (Jrigaitis sa
iko šiais žodžiais: kada dal
ininkai susiorganizuos, tuo-
et atsirūgs visiems, kimi
nus, taip kaip šiandieną Ru
joj. Toliaus tas pats mažai 
rotaujantis žmogelis vėl 
an prikiša, kad aš melavęs, 
g policija išvaikiusi susi
nk imą. Tai ką tas reiškia, 
ad policija sustabdė vakarą 

neleido daugiaus soči jai iš
ims nei išsižiot. Yadinas, pa-
ū soči jai istų išeina: Jei po-
[*monas su kočėlu į galvą ne-
įvė, tai ir neišvaikė; ką čia 

besakyti. Juk socijalistams 
s išrodo juodas baltu, o bal-
,s juodu. 

J. Mozeris. 

IET. DARB. SĄJUNGOS. 
KUOPOMS. 

W E S T F U L L M A N , ILL . 

•Hv. Pe t ro ir Povylo lie
tuviu parapijoje kai-kurį 
laika klebono vietą buvo 
užėmęs eerb, kun. Urba . 
(Uvh. klebonas N. Lukošius 
buvo sudirgęs ir išvažiavęs 
čydvt ies . ' 

P rae i ty sekmadienį j;o 
pamokslo kurt. Urba para? 
pijonims pranešė, jogei j is 
parapi ja j au apleidžiąs, nes 
parvažiuojąs jii buvęs kle
bonas kun. N. Lukošius.^ 

Kun. Urba gražiai at^i-
sveikino su paraįujonimia, 
padėkojo už gražu susiklau-
svma. 

\V< st Pul lmano lietuviai 
su dideliu džiaugsmu sutiko 
savo mvlima kleboną* kun. 
Lukošių. 

•r 

J . Stonkus. 
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Viena Puikiausių 4 Aktų Komedija M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242-44 W. 23rd pi. 

Pradžia 7 v, v, Įžanga tik 25 ,35 ,50 ir 75c Yypatai 
•--i* V&s-*.<£ 

R E N G I A 

Sus. L. R. K. A. 85 ir 39 Kuopa 

NEDĖLIOJĘ, VASARIO 24,1918 

Gerbiamieji: — lietuviai ir lietuvaitės, reikia pasakyti fcad ko
medija "VAC.TS" yra neišpasakytai gražį ir indomi. Tas : ta i /liudija 
ja loŽint pirma kartą ant Town of Lake, nes jinai taip žmonėms pati
ko, kad turiame ja antru kartų atkartoti-lostl Vaidins vėlgi tie patys 
artistai-mėgėjai, kurie yra labai atsižymieji savo gabumais ir gyvų 
nudavymų. Taipgi bus pfidėta ir kitokių labai indomių pamar<;iinmii 
antraktuose. Tatgi visi gerbiamieji lietuviai ateikite ant minėto 
vakaro, o teatras tai tikrai visiems patiks. 

Kviečia S. L. R. K. A. 85 ir 39 kuopų, 
RENGIAMOJI KOMISIJA. 

m • • r a c u "nr^T 3E i i r i — ^Ei ^ 3a 
a D R A U G O " Ė M Ė J A M S 

Ž I N O T I N A S 
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Gali pritrukti duonos. 

Cliioagoje, kaip jau kelis 
kartus buvo minėta, trūksta 
duonkepykloms miltų, taigi 
pritruks ir duonos. Kad tas 
tiesa, tai liudija faktas, jogei 
vietos maisto administratorius 
išanksto gamina pri^mon<'<. 
idant del duonos stokos užbė
gti galimoms gyventojų riau
šėms. 

Jis tatai sutvėrė iš kelių pi-
lieėių komitetą, kurio pareiga 
bus neprileisti prie galimų 
riar.šių. Paaiškėjo, kad dešim
čiai miesto distriktu gali pri
tink ti duonos. 

Tuo tarpu nepramatoma, 
kad veikiau butu galima iš 
kur nors sulaukti miltų atga
benamo. 

Be kitko paskirta komite
tas, kurs prižiūrės bėdines-
niems gyventojams duonos 
padalinimą. 

Daug šilčiau. 

Išnaujo baltis susmuko, šil
tesnis oras, žinoira, ims t :r-
pinti užsilikusį sniesją. Chier.-
gos priemiesčiuose prisibijo^ 
ii!:i potvir.io. 

I^liuosavo iš kalėirmo. 

atsi 
ts nedėlioj, 24 d. vasari*), 
18. Šv. Jurgio parap. sal$, 
t-ra ir Auburn a ve., ant tre-
£ lubų, 4 vai. po pietų. 

Visos kuopos malonėkite 
isiusti savo delegatus. 

M. L. Gurinskaitė,-
< L D.1 S. Apskr. Rast. 

I M - I • • !• • • I I • ! ••! • • • • — • • • • • • . • • I M U „ 

Ir vėl pasirodo plėšikai. 

IŠ Joliet kalėjimo paliuo-
T . T. , . . 1 0 . suotas buvęs Chieagos ser-
Liet. Darbininkų Sąjungos e 

, .v. • • i • • žentas detektivas vVaUe-
pskneio susirinkimas atst- ; . . . . , , . . . 

O Brien, kur prrmai l:a!/;:-; 
man buvo pasmerktas už kon
spiracijas. 

- ^ : 
VIeško katino. 

Izabelės ir Annos Patton 
kažkas pavogė brangintiną 
katiną. Kel i ' deteKtivai ieško 
katino.' Sakoma, katinas esąs 
vertas 50 tūkstančiu dol. 

Dienrašti "Draugą" už
sirašiusiems . skaitytojams 
išnešioja-šie asmenys: 

Town of Lake: "Drau
go ' • administracija—1800 
W. 46th St. 

Biidgeporte: V. Balanda 
3230 Auburn Ave. 

Brighton Park: P. Jure-
vičia 4440 So. Maplewood 
Ave. 

18 gatvė: A. Dargis 726 
W. 18th St. 

West Side: P. Šliogeris 
21C9 W. 23 PI. 

North Side: A. Nausieda, 
1S56 Wabansia Ave. 

R oseland: K. Bičiūnas, 
10753 Peny Ave. 

Kensingtone ir West 
Pullmane B. Paplauskas 
10828 Edbrcke Ave. 

So. Chicago: J. Cheruski 
£834 Marąuette Ave. 

Buruside: S. Ažuk^s 8374 
Birghoff Ave. >'J 

67 gatvė: Juo3. Kabelis, 
C8?S So. Maplewood Aye. 

Atlantic: Teo Dappas, 
4510 Fifth Ave. 

Negaudami laikraščio 
malonckibe kreiptis pas virš 
minutes žmones. Jeigu jie 

3IL ::ytu jūsų reikalavi-
L , *:.l tupjaus praneškite 
mi as. o mes žinosime kaip 
pa;̂  ŷti. Iki šiol mes bu-
vc:r. pasitikėję išnešioto
ją::, bet dabar esam priver 
sti reikalauti nuo pačių iš-

I r.e.;xtojti, kad jie atkreiptų 
gerfeu domą ant išnešioji
mo, kitaip už kiekvieną ne
gavimą, turės jie mums iš
duoti skaitlių. 

"DRAUGO" ADM. 

Istoriškas TEATRAS 
" Š V . C I C I L I J A " 

Scenoje statoma 4-riu veiksmų dram$ i 
Programas parodo persekiojimus krikščionio, Ryme' 232 metuose po 

Kristaus gimimo 
—Parengtas— 

L I E T U V O S VYČIŲ 2 4 - t o s K U O P O S 
Nedelfoje, Vasario-Feb. 24, 1918 

Š v . J u r g i o P a r a p i j o s £ v e t . , 32 p i . i r A u b u r n Av; 
PRADŽIA 7:00 vai. vakare - JŽANGA 35, 60 ir 75c. 

Apart to kulbės žinomas kalbėtojas J. POŽKA. 
P R O G R A M A S 

Programa iSplldys Liet. Vyčių 14-tos kuopos Dramatiškas Skyrius. 
VEIKIANČIOS YPATOS: 

Fabijus, turtinjras rymėnas a . Mikalinnas 
Cicilija, jo duktė C. Filipavirinte 
Konstancija, jų auklėtinė p . Urbonaitė 
Valerijonas, jaunas turtingas rymėtis s . Pauruzas 
Sempronius, jo brolis '. . . . . A. Valonis 
Ąlmachius. Rymo valdonas . . . . / . . . . . . J. Poška 
Maksimus, kareivis jo pavaldinis s . Cibulskis 

Aniolaa g. Radaevičluttė 
Tarnaitės, pasekėjai, vaikai, mergaitės, muzikantai, keletas ift 

minios, elgetos kareiviai ir tt. 
DALIS PELNO SKIRIAMA L. R. K. L. SĄJUNGAI 

širdingai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, ne vien, kad 
pasigerėsite puikiu perstatytimu, kokio dar ant Bridgeporo neesate matę, 
Ir prie to dar paremsdte prakilnu labdarybės darbą. 

8u pagarbai , LIETUVOS V Y « U 24-ta KUOPA. 

TURIU ©VI GAI.E1UJAS Telefonaa Tar ta S164 

Z. K. URBANOWICZ 
Fotografijų Įstaiga 

fotografijos Grupę, Vestuvių Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Spec i ja l i šknmas . 

Nuimame Fotografijas vakarais 

ir negiedriose dienose. 

4852 Soųth Ashland Avenue, —:;—;:— Chicago, DL 

Pristatome J visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9571 

MILDA FLORIST 
JOS. F . RASZINSKIS, Sav. 

Gyvos gėlės: BUKIETAMS, VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir Lt. 

3112 8 0 . HALSTED ST. Netoli 31 gatvės, 

ocao 

N 
jifiiisiiiiiiiiiffisiififisiffffiiiisiiiHfiiiiiriiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiitiiiffiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin 

I Ugnis ir Vagys s 

Cliicagoję išnaujo ima vei-
;i aufoiuobiliniai plėšikai, 
e apiplėšia praeivius. Poli-
ja kasdien šimtus intaria-
ų sugaudo ir suima. Bet ar-
ausių l>anditų nepasiseka 
įtverti. 

WAUKEGAN, ILL. 

REIKALAUJA. 
RErKALINGAi-^Iietuvaitė pardavė

ja, virš 16 metų. Atsišaukite tuo-
jans: Talmait Ave. Store, 263? VV. 
4?th St . i'hicago, '111. 

PAIEŠKOJIMAI 

Kovo 24 d., rytoj, 1:00 po 
etų, vietos parapijos svetai-
^ į^TK8 Waukegano lietu-
ų katalikų visuotinas susi-
nkimas. Kviečiami visi lie 
tviai kuoskaitlingiausiai su 
rinkti. S. Gadeikis. 

Pjieškau savo pusbrolio Mečislovo 
Gair.aliauskio paeina iš Kauno gub., 
Raseinin pavieto, Varnių parapijos, 
Codolių sodžiaus apie 15 motų kaip 
apleido Lietuva. Visa laikų, gyveno 
F'hiladelphijos mieste, atgal ką,-
liata metų su juo susirašiau, jis 
dirbo' cukraus dirbtuvėje, pastaruo
ju laikų nieko* apie jį nežinau, jis 
pats ar kiti praneškite šiuo ant
rašu : 

VALERIJA KROMELlEXfc, 
( P o tėvais V. Gcntveiiuiitė) 

4541 S Hcrmitage A v e , Chieapo, m . 

Paieškau savo tėto3 Kotrinos 
Aniylis. paeina iš Kauno g-ub., Bett-
calos parap. Pamukio kolionijos. Jau 
senai kaip Amerikoje. Pirm 6 metų 
gyveno Brooklyne, N. T. Dabar gir
dėjau kad gyvena Michigan v.usU.įo-
je, bet nežinau kokiame mieste. Ji 
pati ar ka3 ją žino malonės praneš
ti S!uo adresu: 

ANTANAS U'RMINAS, 
1627 N. Paulina St., Chicago, i H. 

ANT PARDAVIMO, 
P e r s i d u o d a B u č e r n ė ir O r o c e r n ė , 

turi būtinai parduoti iki nedėliai. 
Biznis senai gerai išdirbtas ir geroj 
potogioj vietoj. 

4522 So. HONORE ST., 

Parsiduoda lalKii didelė groser-
nė, gero^ vietoj. Geri rakandai, sei
fas, vogos vertės $80, cash registrus 
\crt<ti $90 ir f vairus groserci. Parsi-
diioda už pigią kainą — $800.00. 
Priežastis pardavimo — .sav.. išva
žiuoja ant iarmii. 

A. IU RDŽIUS, 
1G2 Van liuren St., Nc\vark, N. J. 

Sunaikino Milijonus Dolicrių praeitais metais, idant S 
apsisaugojus nno tokių nelaimių yra tai vienatims bu- 1 

= das: PASIDĖTI PINIGUS į gerą, tvirtą, VALSTIJINE = 
= BANKĄ. ^ | 
= = 

• Hitas bankas kurio čia paveikslėlyj matote yra tai = 
vienas iš didžiausiu ir stipriausių bankų ant Bridgeporto. I 

3 nuošimčius moka už padėtus pinigus. | 

Jjj Duoda paskolas ant namų mieste Chieagos. * m 
S Persiunčia pinigus į visas pasaulio dalis ir abelnai i 
• atlieka visokius bankinius reikalus. = 
s ' \ < S 

Lietuviai gyvenanti kituose miestuose, norėdami i 
| pasidėti pinigus šioje bankoje, arba turėdami kitokius | 
| reikalus rašykite laišką, o gausite atsakymą su pilno- | 
| mis informacijomis. ' | 

(CENTRAL MANUFAGTURIN6 DISTRiGT BANK f 
I (A STATE BANK> | 
| 1112 West 35th St., netoli Morgan gat Chicago I 
| Banko Turtas Virš $ 3 , 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 f 
S Bankas atdaras kasdieną nuo 9 ryto Iki 4 po piety = 
| ' SUBATOMIS YAKARAIS nuo 6 Iki 9 valandai | 

K a l b a m a L i e t u v i š k a i . | 
lilllllllllllllllIIIIIIII!IIIUIIIII!llllllll!IIIIII||||||||||!llll|||Hllllllllllllllllllllllllllllllli= 

LmiliANIANR'CALUANCEofi 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. I 

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

M N 

Parsiduoda Barbern^ ir Pull-
Room, galima pirkti viską, sykių ir 
atskirai ar tiktai pull rooni ar vie
ną barbernė. Atsišaukite tuojau?;: 

1248 VV. IHth St., 
Phone Gana! 47 3T. 

Parsiduoda Grocerio krau
tuvė, visko pilna. Lietuvių ap
gyventoje vietoje, gerai ' iš
dirbtas biznis senoj vietoj. 
Esame priversti parduoti del 
susilpnėjimo sveikatos. 

W. MISEVICZ, 
4637 So. Paulina st., 

iiiiiiiiiiiiimmiiiiiniui!iiiiiiiii:inii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiu} 

| Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? i 
Tegul Kvorka padabina Jūsų na- i 
m a Pas mUs galima gauti visokių 5 
naminių radankų k. t. = 

rakandu pečių, divonų, siuvamų | 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas 1 
pas mus gaunama. | 

Kuomet jum prireikės ko prie | 
,..„-., , t namo kreipkitės prie = 

WŠm PAUL KVORKA I 
1551-53 Chicago, Avenue | 

Chicago, UL Arti Ashland Ave. | 
Telefonas Monroe 2500 I 

i 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien fru esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo.apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

> MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

Home Blend režimij 
pardavėjai ir daugr kran 
tuvių parduoda ta f.jfig 
kavą po 3 0 c 19c a 1 b. 

S V I E S T A S 
aeto-

52c 
Geriausia smeto 
nė, negru 
lite grautl, sv 
kur jua gra-

Rlešučių Sviestas 
Labai geras po 

COCOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-2 sv. 

PUIKUS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

ppd 
= 5PAKHLING CNIVERSTft s 
35 "<* 85 
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WEST SIDE Į 1644 W Chicago a.13102 W. 22nd s t 
1378 Milvraukee a. 
2054 Milwaukeea. 

1886 Blue Is landą 


