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VOKIETIJA PRIIMA AMERI
KOS TAIKOS PRINCIPUS 

BET TURI SAVOTIŠKUS 
IšROKAVIMUS 

LIETUVAI IR KURŠUI BUS 
LEISTA APSISPRĘSTI 

AMERIKONAI KRAUS 
TOSI IŠ MASKVOS. 

Persikelia jie į Samarą. 

LIETUVA TURĖSIANTI 
SAVYVALDĄ. 

Priima prezidento Wilsono 
taikos pepėdes. 

True translation filed with the post-
mater at Chicago, 111., on February 
27, l(Fl8, a s reąu ired by t h ė a c t of 
October 6, 1917. 

Amsterdam, va s. 26. — 
Oentrales valstvj>ės ir vėl 
pažadėjo duoti savy valda s 
(ne neprigulmybę) Lietuvai 
ir Kuršui, kaip apie tai pra
nešė parlamente vakar Vo
kietijos kanclieris von Her-
tHng. 
- Centralhi valstybių vei

kimai rytuose, pasakė kan
clieris, bus pasekmingai pa
baigti ir jie duos gerus vai
sius, surištus su padaryta 
laika su Ukraina, J is pažy
mėjo : ' 

"Mes neturime sumanv-

glijos karės reikalavimai 
yra tiesiog imperialistiniai. 
I r todėl, kada Anglija kal
ba apie žmonių apsisprendi
mo teises, jinai nemano tų 
pačių apsisprendimo prin
cipu pripažinti Airijai, 
Kgiptui ir Indi jai ." 

Belgijos reikale jis pasa
kė: "Mes privalome apsi
saugoti nuo pavojų, kokie 
pramatomi priešininkų ma
chinacijose: Jeigu pasiūly
mai ateis iš Havre, mes tų 
pasiūlymų nepriimsime. 

"Tuo tarpu aš esu pasi
rengęs pripažinti, kad pre
zidento Wilsono pranešimas 
iš vasario 11 dienos nužen
gia maža žingsnį ligi galu
tinosios santarvės." 

Užgina priešininku 
laimėjimą. 

"Pasaulis pasiilgęs tai-
mo įsigyventa Estonijoj ar-Įkos," tęsė kanclieris, "bet 
ba Li^ni jo^." 

Kanclieris pasakė, kad 
centralės valstvbės paliuo-
suos Lenkiją iš savo nuo
žiūros ir leis jai įsisteigti 
neprigulmybę. 

Toliaus grafas von Hert-
ling taip kalbėjo r 

"Aš galiu fundamentaliai 
sutikti su keturiais princi
pais, kokie, prezidento Wil-
sono nuomone, gali patar
nauti pažiūrų susimainy-
muose, ir kuriais prez. Wil-
sonas užtikrina, kad tai yra 
papėdė, ant kurios galima 
pradėti diskusuoti apie ge-
neralę taiką, 

"Vientik vienų-viena pa
sarga yra reikalinga šitam 
saryšyj. Šitie principai vi-
supirmu tegu bus ne tik 
Suv. Valstijų prezidento 
priimti, bet visų šalių ir 
tautų pripažinti. 

Piieštariavimas 
Vokietijai. 

"Tečiau tasai siekimas 
dar neprisiartino. Dar ne
gyvuoja arbitracijos teis
mas, įsteigtas yisų tautų 
vardan teisybės palaikyti 
taiką. 

"Kuomet prez. Wilsonas 
sako, kad vokiečių kanclie-1 zoniškumo balso. 
ris kalba į plataus pasaulio 
tribunolą, turiu pasakyti, 
kad tasai tribunolas tai tik 
prieštariavimas. Aš pats 
pirmutinis išreikšeiau savo 
džiaugsmą, jei toksai tribu
nolas nors dalimis gyvuo
tų." 

Toliaus kalbėdamas kan
clieris pažymėjo, jogoi An-

priešininkų šalių vyriausy
bės išnaujo dar labiaus už
sidegė karės pagieža. Te-
ėiau tenai, Anglijoj, kiti 
balsai girdžiami; yra viltis, 
kad tų balsų skaitlius pa
didės. 

"Šiandie pasaulis atsisto 
jo prieš galutiną nuospren
dį. Arba mūsų priešininkai 
tegu nuspręs stoti taikon— 
jie žino, kokiomis taikos są
lygomis mes apsiimame tai-
kinties — arba tegu jie tę
sia šitą beprotišką savo 
kriminale laimėjimo karę. 

"Mūsų žmonės ir toles-
niai su mumis laikysis, bet 
pralietas kraujas, pasididi
nanti agonija ir žmonijos 
skurdas sukris ant galvų 
tų, katrie atkakliai atsisako 
išgirsti išminties ir žmoniš
kumo balso. 

"Taikos lūkestis visam 
rvtiniam karės fronte šian-
die praktiškai kaipir pasie
kė savo tikslą. Pasaulis, 
ypač neutralis pasaulis, 
klausinėja, kuomet ous ati-
darvta durys visuotinai 
taikai. Bet Prancūzija, D.* 
Britanija ir Italija nei ne
mano klausvti išminties ii* 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. v 

Washington, vas. 26.—At
liktą galutinas prisirengi
mas visus amerikonus, gy
venančius Maskvoje, nu
kraustyti į Samarą, už 500 
mylių į rytus riuo Maskvos. 
Nemanoma, kad vokiečiai 
galėtų paimti' Maskvą, bet 
dei visako iš laiko apsidrau
džiamą. 

Suv. Valstijų generalis 
konsulis iš Maskvos val
stybes departamentui pra
neša apie tuos persikėlimo 
pasirengimus ir pažymi, 
kad Maskvoje yra visi ame
rikonai sveiki ir geram sto-
vyj. . 

Be šito departamentas 
gavo žinią iš vas. 23 d., jo
gei Rumunijos premjeras 
pasirengęs keliauti Buka
reštan ir tenai konferuoti 
su vokiečių užsienių reikalų 
mimsteriu Dr. von Kuehl-
mann ir Austrijos užsienių 
reikalų ministeriu grafu 
von Černių taikos reikale, 
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NUSKANDINTA BRITĄ 
NIJOS LAIVAS. 

* ( 
True translation filed with the po*t-
master at Chic&jro. 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

New York, vas. 26. — 
Nardančioji laivė nuskandi
no Britanijos prekybinį lai
vą Philadelphian, 5,120 to
nų intilpimo, prigulėjusį 
Leyland linijos kompanijai. 

Philadelphian su prek'? 
mis plaukė į Britanijos yu-
kraščius. Šitą uostą apleido 
vasario IX d. Gi sutorpeduo-
tas vas. 21 d. 

Šitą žinią čia patvirtino 
Leyland linijos ofisas. Bet 
smulkesnių žinių trūksta. 

Philadelphian buvo pa
dirbdintas 1891 metais. 

50 AMERIKONE APLEI 
DO PETROGRADĄ. 

Iškeliavo jie visi į Siberiją. 

True translation filed with the post-
mater at Chicago, 111., on, February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917, 

Petrogradas, vas. 25 (su
vėlinta). — Praeitą naktį 
specijalis traukinis apleido 
Petrogradą išvažiuodamas į 
Siberiją su 50 amerikonų, 
tarpe kurių yra ambasados 
nariai ir miktarinis štabas. 

Tuo pačiu traukiniu iške
liavo 40 japonų ir keliolika 
kinų ir sijamų, 102 ameriko
nai dar pasiliko Petrograde. 
Tarpe pasilikusių yra 20 
moterių ir 4 vaikai. 

Praeitą naktį dirbtuvių 
švilpynės pažadino Petro
gradą, pranešdamos gyven
tojams, kad vokiečiai inėjo 
Pskovan. Tas paskatino 
žmones pradėti kasti apka-
sus aplink miestą ginti sos
tinę nuo vokiečių. . 

Kareivių ir darbininkų 
taryboms Petrogrado dis-
trikte per telefoną vidunak
čiu pranešta, jogei mažas 
vokiečių būrys užėmęs 
Pskovą ir iš ten einąs ant 
Petrogrado. 

Kuoveikiaus išleista pa 
rėdymas mobilizuoti darbi
ninkus ir visus tuos, katrie 
stovi už tarvbas. Atlikta 
automobilių a'ekvizicija. Ši
tais «utomo>M!fais per visą 
naktį po miestą važinėjo 
kareiviai ir raudonoji gvar
dija, kurie buvo pasiųsti į 
įvairias geležinkelių stotis. 

VALO ILLINOIS VAL 
STUOS SOSTINĘ. 

BAISI VĖTRA PALIETĖ 
NEW YORKĄ. 

Daug žmonių sužeista; pa
daryta dideli nuostoliai. 

Springfield, 111., vas. 27. 
Čionai policija uždarė duris 
taip vadinamų "minkštųjų 
gėrimų" užeigų, kadangi 
jose buvo pardavinėjami 
svaigalai, o juk miestas yra 

New York, vas. į 26. — 
Šiandie per New Yorka 
praūžė baisi vėtra. Vėjas 
putė su 80 mylių smarku
mu. Žmonės gatvėse tiesiog 
buvo verčiami nuo kojų, 
Daug namų stogų nuplėšta. 
Daug dirbtuvių kaminų nu
versta. Iškabos nudraskyta. 
Praeiviai paliko bejėgiai, 
kuomet vėsula pagaudavo 
jų skrybėles. 

Dvi mergaitės ties didžiu
liu Woolworth bustu vėsu-
los parversta ir smarkiai 
sužeista. Daugeliui sužeis
tųjų pagelba buvo suteikta 
artimiausiose ligoninėse. 

Vidumiestyj vieno trijų 
augštų namo visas prieša-
kis suniužginta. 

Daug žmonių sužeista vi
sose miesto dalvse nuo su-

w 

bįrėjusių langų stiklų, nuo 
krintančių iškabų. Vėsula 
buvo taip pašėlusi, kad 
trumpam laikui mieste vi
soks judėjimas buvo susto
jęs. 

Prieš vėtrą praeitą naktį 
smarkiai palijo, paskui oras 
pragiedrėjo ir antgalo, štai-

Vokiečiai netoli Petrogrado 
BOLŠEVIKAI KAIP KATRAM PAPUOLĖ BĖ6A 

IS SOSTINĖS 
' — r 

Bolševikai nesulaukia nuo vokiečii] atsakymo 
RASI, PETROGRADAS j BOLŠEVIKAI APLEIDO 

JAU PAIMTAS. 

Bolševikai nešinasi iš 
sostinės. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Washington, vas. 26. — 
Čia kas valanda laukiama 
žinių apie Petrogrado puo
limą (o gal dabar vokiečiai 
jau ir paėmę), nes vokiečiai 
galvatrūkčiais briaujasi 
pirmyn. 

Šiandie vėlai vakare val
stybės departamentas pa
skelbė, kad gavęs nuo savo 
ambasadoriaus Francis kab-
legramą iš Petrogrado. 
Kablegramoje sakoma, kad 
bolševikai priėmę vokiečių 
taikos sąlygas, bet vokie
čiai to nežiūrint briaujasi 
pirmyn. 

Ambasadoriaus Francis 

PETROGRADĄ. 
Persikraustė savo militari-

nėn stovyklon. 
True translation filed with the post-
master at Chicago, m., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 26.—Bol
ševikų vyriausybė savo ofi
są* iš Smolny instituto, Pe
trograde, perkraustė į savo 
militarinę stovykla, anot 
pranešimo iš Petrogrado į 
Exchange Telegraph. 

£oj militarinėj stovykloj, 
sakoma depešoje, miesto 
darbininkai laiko masinius 
susirinkimus, nešioja rau
donas vėliavas ir organizuo
jama tolesniai kariuomenė 
kovoti prieš vokiečius. 

BOLŠEVIKAI LAUKIA 
VOKIEČIŲ ATSAKYMO. 

kablegrama buvo išsiųsta 
ga padangėms apsiniaukus, I v akar,po pietų ir pažymėta, 
pakilo vėtra. 

Dideli nuostoliai padary
ta telegrafų ir telefonų 
kompanijoms, nes išvartyta 
daugelis stulpų, sutraukyta 
vielos. 

-

GANA MINIAI DANG 
STYTIES IŠTIKIMYBE. 

Taip tivirtina gubernatorius 
Lowden. 

" sausas.'' 
\ 

Užgina Alzaso klausimą. 
" Talkininkai vis dar lai

kosi savo nuomonių, už ką 
jie kariauja. Visų pirmu jie 
sakosi kariauja už Alzas-
Lorraine, kurias norima pa
vesti Prancūzijai. Bet aš 
nieko negaliu pasakyti tam 
reikale, kaip tik pažymėti, 
jogei tarptautiniam supra

time nėra jokio klausimo, 
kurs galėtų palytėti Alzas-
-Lorraine. 

"Vakar apturėta žinios, 
kad Petrogradas priėmė 
mušu taikos sąlygas ir pa
siuntė savo atstovus į Brest-
-Litovską tolesnėn taikos 
konferencijon. Galimas dai
ktas, kad tenai bus apkal
bamos smulkmenos. Bet 
svarbiausieji taikos posmai 
jau pripažinti. 

"Taikos pageidavimą 
mielai išreiškė patys rusai; 
mūsų sąlygos priimtos ir 
todėl taika bus padaryta 
trumpu laiku.'' 

Parlamentas pravedė vy
riausybės pasiūlymą, kad 
visi vyrai* gimę 1869 ir 1870 
rrfetais turėtų tuojaus but 
paliuosuoti iš karės frontų 
ir pasiųsti namo. Taippat 
visas landšturmas, kurs bu
vo pašauktas tarnybon su 
karės pradžia, irgi turi but 
pasiųstas namo. 

Tai pirmieji žingsniai iš
valyti mieste visokius slap
tus su svaigalais urvus. 

VOKIEČIAI KO 
LENKOVIČ VOLYNIJOJ. 
True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October «. 1917. 

Berlynas, vas. 26. — Vo
kiečių generalis štabas šian
die paskelbė, kad gen. Lin-
singeno kariuomenė, vei
kianti Volynijoj, po mūšio 
paėmė miestą Kolenkovič. 

JAPONAI PULSIS PRIEŠ 
SIBERIJĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October €, 1917. 

Harbin, vas. 26. — Iš pa
tikėtinų versmių gauta ži
nia, jogei Japonija yra nu-: 
sprendžiusi trumpu laiku 
įsibriauti į Siberiją. Taip
pat yra žinių, jogei japonai' 
ilgas laikas rengęsis tai pa
daryti. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Springfield, UI., vas. 26. 
— "Minios valdymas nebus 
pakenčiamas visoj valsti
joj, lygiai kuomet tokia mi
nia veikia prisidengdama 
ištikimybe šalies vyriausy
bei,' • pasakė vakar guber 
natorius Lowden atviruoju 
pranešimu į visus Illinois 
valstijos taikos valdinin
kus, ypač į visus demon
strantus, kurie nerimauja 
patrijotizmo vardu. 

VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO VENICE. 

Miestas apgriautas; 2 žmo
gų nužudyta. 

kad vokiečiams nuo Petro
grado tepalikę tik aštuonios 
valandos kelionės. 

Be kitko ambasadorius 
pranešė, jogei jis apleidžiąs 
tuojaus Petrogradą, iške
liaudamas į rytus. 

Londonas, vas. 26.—Šim
tai ir tūkstančiai jurininkų, 
kareivių ir civilių susispie
tė į geležinkelių stotis Pet
rograde ir didžiausioje pa-
siauboje stengiasi pasprųsti 
iš sostinės pirmiau, kol už
plauksią vokiečiai, anot de-
pešų iš Rusijos sostinės. 

Kronštadte ir Gelsingfor-
se jurininkai susispiečia į 
tvirtoves ir į laivus". Sovie
tas įsakė garnizonams su-
plaišinfi laivus, jei vokie
čiai tęs savo ėjimą pirmyn. 

Iš Rygos fronto, Revelio. 
Walk, Wenden ir iš kitur 
kareiviai suplaukė Petro-
gradan. 

-

— Boston, Mass., vas. 27. 
— Čia ruošiasi streikan 
gatvekarių darbininkai. 

Bet tie nesiskubina 
daryti taiką. 

True translation filed wiMi.JJtM" post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October «. 1917. 

Londonaa, vas. 26. — Be
vieliu telegrafu paskelbtam 
rusų oficijaliam pranešime 
sakoma, jogei bolševikai 
dar negavę nuo vokiečių 
atsakymo į rusų apsiėmimą 
priimti vokiečių taikos są
lygas. 

Oficijalis pranešimas pa
tvirtintas premjero Lenino 
ir užsienių reikalų minist 
rio Trockio parašais. 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĘ 
PSKOVE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 26.—Anot 
depešos į Exchange Tele
graph, bolševikai po mūšio 
gatvėse atsiėmę nuo vokie
čių šitų užimtą miestą 
Pskovą, gulintį už 175 my
lių nuo Pe'trogrado. 

Vokiečiai Pskovą buvo 
užėmę vakar. Raudonoji 
gvardija visur sulaiko vo-

ėjimą pirmyn. 

f 
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— St. Louis, Mo., vas. 26. 
— Keliose didelėse, krautu
vėse sustreikavo patarnau
tojai. 

True translation filed with the post-
mater at Chicago, 111., on February 
27, 1918, as reąuired by the act of 
October S, 1917. 

Rymas, vas. 26. — Sek
madienio naktį priešininkų 
lakūnai bombardavo Venice. 
Pamesta 27 bombos pačiam 
mieste, 30 bombų Mestre ir 
5 — Castelfranco. 

Venice 2 žmogų nužudyta 
ir 9 sužeista; Mestre 3 žm. 
nužudyta. Visi civiliai. Nuo
stoliai paviršutiniai. 

RUOŠKIMĖS | POLITIŠKĄJĮ SEIMĄ HEW YORKAN 
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtumto luomo, lyties ir 
įsitikinimų. 

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. Oentralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

Seimas atsibus MADISON SQUARfc GARDEN 
TEATRE, kampas 27 GAT VĖS ir MADISON A VE. 
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TEMPIA JIE TEMPIA, BET 
NIEKO IŠ TO NEBUS. 

» • 

Pradžioje karės mūsų li
beralai laisvamaniai pabėgo 
nuo vienvbės su katalikais 
tautos reikaluose, nusekė 
paskui socijalistus į New 
Yorko seimą, tikėdamies 
šiuos įsikinkyti į savo veži-
mą. Bet kada tai nepasi
sekė, kada prireikė daryti 
savo trečią seimelį ir steig
ti net du nauju savo rūšies 
fondu — jų laikraštis "Lie
tuva ' su pasididžiavimu 
užreiškė: varysime, girdi, 
lenktynes su klerikalais, 
Žiūrėsime, kas daugiau su
rinks Lietuvai. 

Kokios gi pasekmės i 
Juos aplenkė net soeijalis-
tai, surinkdami pusantro 
karto tiek į savo fondą, 
kiek jie. Gi apie katali
kus nėra ko nei kalbėti. 
Šie penkis syk tiek surinko 
į Tautos Fondą, negu lais
vamaniai į savo fondą. 

Mato, kad lenktvniu neiš-
laiko, kad apreiškė savo 
silpnumą ir kad gelbėti sa
vo situaciją — štai jau ant
ri metai, kaip gieda naują 
giesmelę — sulieti fondus, 
arba jeigu ne — tai pa
naikinti juos visus, o įstei
gti vieną naują — bet val
dyti pinigus turėsią lygiai 
— 'Margus su lvgiais." Y-
patingai del to savo karšto 
troškimo gelbėti savo lais
vamanišką unarą — jie ir 
seimo reikalavo. 

Kol tam seimui nebuvo 
kito reikalo, kaip tik šis 
laisvamanių troškimas — 
tol katalikų visuomenė sei
mo idėjai nepritarė. Kada 
atėjo momentas seimo rei
kalingumo (po kalbų mūsų 
prezidento ir Anglijos 
premjero) — tuomet kata
likų visuomenės atstovai 
pirmi pakėlė inicijatyvą 
seimo sušaukimo. Ačių 
Dievui, susitarėm bent mes 
su liberalais laisvamaniais 
(nors ir ne su visais) ir 
šaukiame seimą bendrai. 

Bet liberalai vis neišsiža
da savo svojonės — panai
kinti Tautos Fondą su jos 
šimtu su viršum skyrių, su 
jo milžiitiška organizacija, 
su išdirbtais veikėjais ir iš-
iimiiiKiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

"DRAUGO" ANKIETĄ. 

dirbtu žmonių duosnumu. 

savo pasekėjus n u 
šmeižkite, meluokite — iš 
to vis kas nors pasiliks. 

Taip ir "Nauj ienos" el
giasi. 

Primelavo apie Vilniaus 
seimą, apšmeižė vyskupą 
Karevičių; šmeižia ameri
kiečius seimo rengėjus. Da
bar gi suskato šmeižtį 
"Draugą. ' ' K 

1) Girdi, " D r a u g a s " gi
rias kaizerinę . politiką. 
" D r a u g a s " tik gynė vysku
po Karevičiaus gerą vardą 
nuo cicilikų šmeižtų. 

Supraskime cicilikų dorą. 
Kadfa vyskupas Karevičius 
reikalauja iš vokiečių val
džios Lietuvai neprigulmy-
bės, tik paduodamas jiems 
viltį (savo vien vardu), jog 

remsis 

Pagullaus pardavfc Ue 
tuvį Vokiečiams-

Savo tikslams atsiekti jie L i e t u ^ r e m s i s ( w o u l d 
mkinko i darbo mečius iš j k a n ) ^ ^ Vokietija, ne-

Su šiuo numerįu paskuti
nį sykį garsiname mūsų tris 
klausimus del Lietuvos at
eities. Susilaukėme nema
ža atsakymų. Kas dar ne 
prisiuntė — pasiskubinkite 
kuogreičiausia tai padaryti, 
kad galėtume netrukus pa 
garsinti ankietos pasekmes. 
mMHHiiHiuHMHUiHiHmiiUHmiHimm Drauge išspausdintos 

Europos (Inž. Naruševičių, 
Joną Žilinską), jie .stato vi
sokius projektus, jie apsi
meta baisiai bepartyviškais 
ir Lietuvą begalo mylin
čiais. 

Vieną projektą Tautos 
mezliavos P. Norkus pas
kelbė "Vien. Liet ." Anot 
jo, įsteigimas tokios bend
ros mezliavos, bendro fon
do esąs vyriausias Seimo 
uždavinys. Visus esančius 
fondus esą galima nuvaryti 
gulti, 

Kitame numeryje mes 
pakalbėsime plačiau apie tą 
projektą. Iš liberalų laik
raščių matyt, kad tas pro
jektas yra jų bendrai išdir
btas ir k a d už jį jie seime 
stipriai varysis. Kol kas 
mes pasakysime tik tiek. 
Jeigu liberalai nori dirbti 
su mumis vienoje įstaigoje 
šelpimo ir politikos reika-
laia — jie maloniai kviečia
mi yra dėties prie Tautos 
Fondo. Tautos Fondo kon
stitucija nestato tam jokių 
kliūčių. 

Nors sykį gi tegul jiems 
pasidaro aišku, kad katali
kų visuomenė tai nebe kū
dikis; nei cackomis, nei gra
žiais žodeliais jos nebepa-
viliosi. Pačios pastangos 
tai padaryti rodo arba per-
didelį naivumą mūsų libe
ralų, arba jų atkaklų norą 
erzinti katalikų visuomenę. 

MELAGIŲ DĖDĖ. 
Tas melagių dėde — tai, 

"Nauj ienų" redaktorius. 
Jis pasirodo esąs labai ga
bus mokinys to senio pran
cūzų bedievio, visų bedie
viu tėvo Yoltaire'o, kursai 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

Vakarykščiame numery
je Įvyko dvi stambios spau
dos klaidos:. 

1) Darbininkų rezoliu
cijose 12-ame punkte iš
spausdinta : Amerikos lie-
tuviai turi vieną bendrą 
Tarybą... Turėjo gi būti: 
turi. turėti vieną bendrą Ta-
Vybą.... 

2) Pastaboje "Naujie
noms' išsausdintą; Norime 
išreikšti tam laikraščiui už 
gerą sužadinimą katalikų 
visuomenės. Turėjo gi bū
ti: norime išreikšti padėką 
tam laikraščiui už gerą su
žadinimą katalikų visuome
nės. Tose pačiose Darbi-
ninkiį/ rezoliucijose įvyko 
dar keletas ir mažesnių 
klaidų. Tos rezoliucijos su 
dapildynlais bus dar sykį 

gu Rusija — tai jis, anot ci
cilikų — kaizerio bernas, 
tautos išdavikas. 

i 

Kada Leninas ir Trockis, 
cicilikų sėbrai, jau atidavė 
kaizeriui Lietuvą ir didelį 
šmotą Rusijos — jie neišda-
vikai, jie mylimiausi bro
liai. Ar gi neišgamos tie 
mūsų cicilikai* 

2) "Nauj ienos" sako, kad 
mes stovime už Vokietiją. 
Bjauri melagystė. Mes 
stovime prieš militarišką 
Vokietiją, prieš bolševikiš
ką Rusiją, prieš endekišką 
Lenkiją, prieš mūsų cicili-
kus, prieš "Nauj ienas ," 
prieš visus melagius ir me
lagių perėtojus. 

3) "Nauj ienos" sako, 
kad " D r a u g a s " piešia "Vo
kietiją, kaipo " artimiausį," 
"šviesiausi" ir "tvarkiau
s i " Lietuvos prieteHų. Vėl 
bjauri melagystė. "Drau
g a s " sakė, kad, norėdamas 
iš kaimynų ko nors mokin-
ties, vokiečių neaplenksi: 
jie artymiausi (kaipo kai
mynai, o ne širdies artimu
mu — supraskite gi cieili-
kai), jie stipriausi, šviesus, 
tvarkingi, bet niekur nebu
vo minėta apie jokią prie-
telystę. Mokinties galime 
ir iš priešininko. Iš Vo
kietijos mes, žinoma, dau
giau galėsimo, pasimokinti, 
negu iš Rusijos* 
4) "Draugas , " anot "Nau

j ienų" esąs monarchistų 
apgynėju. Gerai, kad dar 
nepasakė — šalininku. Tad 
klausykite, cicilikai': /"Drau 
g a s " yra šalininkas demo
kratinės respublikos. Bet 
kada jus norėsite iškarti vi
sus monarchizmo šalinin
kus — tai " D r a u g a s " pa
duos sumanymą, kad jus į 
cypę visus sukimšus. 

Dabar matote, "Naujie
n ų " redaktoriaus "teisin
gumą" ir jo sielos "skais
tumą." 

Rusų socijalistai, anot te
legramų, trumpai derėjosi 
su vokiečiais Lietuvos par
davimo reikale. Jei soci
jalistai ligšiol Lietuvos ne
buvo pardavę, matyt, reika
lą trukdė, kad daugiau pel
nyti. 

Ar daug socijalistai pel-
nė parduodami LietuvaJ 
Kiek to pelno teko ir lietu
viškiems socijalistams, šian
die' prisikibusiems prie ru
sų socijalistų? / ' 

Yis tai klausimai, į ku
riuos nelengva atsakyti. 
Kaip vokiečiai nepasakys, 
kiek jie socijalistams užmo
kėjo už Lietuvą, taip soci
jalistai nepasakys, kiek jie 
p eini j o. 

# / 

O koks mokytojas, tokie 
ir mokiniai. Jus, vaikai, 
tai darykit, kaip dėdukas 
daro. 

Naujienų" koresponden
tas žino, jau, kad reikia 
meluoti ir meluoti, kįek tik 
makaule išneša., 

Pavyzdžiui 45 numeryje 
tūlas neva Šv. Jurgio " P a 
rapijomis" parašė kores
pondenciją apie parapijos 
santįkius pusės skilties di
dumo. Jisai ten mini še
šis neva faktus, ir visi tie 
" f ak t a i " aleį vienam, tai 
iš piršto išlaužti prasima-

Rusų socijalistų radikalų 
galimas- veidmainingumas 
rimtai apkalbamas anglų 
spaudoje. Jau seniau bu
vo pranešta, kad vokiečiai 
yra papirkę rusų socijalistų 
vadovus, kad šitie Rusiją 
pagrobtų į savo rankas ir 
visoj šalyj palaikytų anar
chiją, idant duoti vokie
čiams progos sustiprėti 
prieš talkininkus. 

J ie davė progos vokie
čiams ne tik sustiprėti, bet 
dar leisti užimti grasiausias 
Rusijos provincijas ir ant 
galo priimti tiesiog pažemi
nančias kiekvieną tautą vo
kiečiu taikos sąlygas. 

Kaip tai staiga viskas at
simainė socijalistuose. Se
niau jie už savo paskleistą 
obalsį " ta ika be užgrobimų 
ir be karės a įyg in imų" bu
vo pasirengę^rodios, pagul
dyti galvas. Gi šiandie su
tiko taip, kaip jiems padik
tavo vokiečiai. 

Galimas daiktas, kad tai 
bus-bendrieji rusų socijali
stų su vokiečiais pienai. 
Šiandie jie savo šukavimais 
pasistatyti prieš vokiečius, 
galimas daiktas, tik prisi
dengia, kad ne taip vaiskiai 
jų tą niekšystę pamatytų 
pasaulis. 

. t 

Je i šiandio Amerikos lie
tuviškieji socijalistai, kaip 
pašėlę šūkauja prieš "kle
rikalus," tegu pirmiau jie 
dirstelia į savo sėbrų rusų 
darbus.. Ne "kler ikala i" 
nori pavesti vokiečiams 
Lietuvą. Tai jau atliko lie-

\ 

tuvišk^, socijalistų sėbrai 
rusai, kurių pravedamu 
" r o j u m " mūsiškiai raudo
nieji negali atsidžiaugti. 

U£ ąųksą socijalistai pa
sirengę perduoti kadir savo 
tėvą ir motiną. Tai ką čia 
jiems gali reikštf karės nu-
t.eriota Lietuva, 

Kiekvienam dabar bus ai
šku, kad lietuviški socijali
stai tik todėl savo veidmai
ningą trukšmą pakėlė prieš 
"klerikalus," kad tuomi 
pridengti savo sėbrų rusų 
nedorus darbus. 

Kuomet rusai socijalistai 
atliko su vokiečiais trans
akciją Lietuvos reikale, ir 
mūsų socijalistai ima ap
rimti sakydami — Lietuva 
pavesta vokiečiams... 

* 

Kas čia nežinos socijalis-
tų veidmainybės. Karės 
pradžioje ir paskiau mūsų 
socijalistai galvas dėjo už 
vokiečius. Kaipgi, juk vo
kiečiuose yra socijalizmo 
lopšys. Socijalistai viso
kiems šios šalies vyriausy
bės parėdymams priešinosi, 
jei tie paliezdavo vokie
čius. 

Bet štai šiandie jie ėmė 
staiga is pašlijo priešin
gon pusėn. Aišku, jie taip 
padarė, kad to reikalavo 
rusų socijalistų interesai, 
kad užmaskuoti jų pasielgi
mą su Lietuva. 

Dabar lietuviški socijali
stai, be abejonės, tars : 
"Tuščia jos tos buržujų tė
vynės. Ten mūsų tėvynė, 
kur galima mulkinti nesusi
pratusius darbininkus ir ši
tuos materijaliai išnaudo
ti M 
i i . 

Taip jie yra visuomet sa
kę, ir vėl pasakys, ' ' 

• 

• • 

X) Parapijonys kaltiną 
kun. Vaičiūną už nerangu
mą kovoje su cicilikais. 
Kun. Vaičiūnas atsiprašęs 
parapijoms už tą nerangu
mą.. Kvailas prasimany
mas. Nieko panašaus nė-

"Naujienų" mokiniai, ra buvę. 

nyraai. 

2) Bažnyčias bokštas nau
jas esąs pastatytas. Nie
ko panašaus nėra padaryta. 

3) Nutarta esą iš bažny
čios skolos atmokėti šįmet 
septynis šimtelius. Girdė 
jo skambinant, tik nežino 
kurioje bažnyčioje. 

4) Velykinėa-kortelės $m-
brangę nuo 6.00 iki a00. 
Du doleriai esą ant kokių 
ten "pašlinų." Begėdiš
kas melas. Kortelės nieko 
nekaštuoja. Parapijos mo
kesnis to^s pat kaip ir bu
vęs — $6.00 metama. 

5) Draugijos ūkusios 
liuosos nuo velykinės išpa-

: • 

RAŠYKFTES į "DRAUGO1 

BENDROVĘ. 
) Kapitalas padidinti nuo $25000 iki $50,000. 

NUTARTA: „ . ^ m && <fc įj(t00. 

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

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.Qfr Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
^ šiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" neri pasistatyti lietuviu centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

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

46th Street, Chicage, Hl.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

• • 

| Gerb. kun i 
j priėmime. 
I 
P# — i r 

\ 

•• 

l 
Kuponą* ušairalymui "Draugo'' Bendroves šėru. 
DRAUGAS PUBLISHING OOMPAJfT, 

1800 West 46th Stveet, 
9LGO, ILLINOIS. 
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vynėii, Rur raudonieji žy
dai baigia griauti šalį. Taip 
butų buvę ir broliui lietu
viui išeiviui siaučiaut ten 
lietuviškiems sužydėju
siems raudoniesiems, pil
niems sugedimo ir ištvirki-
mo. 

1 

Matote, kaip socijalis
tams rupi lietuvio darbinin
ko labas. /Jei rusams so
cijalistams nebųtų pasise
kę Lietuvi] parduoti, bet 
paimti ąavo "globon," tuo
met, žinoma, mūsų raudo
nieji butų galvatrūkčiais 
dūmę Lietuvon ir ten butų 
pradėję pragaištingą darbą, 
Kas ten prieš kares vesu-
lį atsilaikė, butų sunaikinę 
socijalistai. Lietuva butų 
paplukusi kraujuose. Au
gi apsimoka rusui tėvynai
niui šiandie grįžti savo tė-

žinties. Kaž koks drąsuo
lis tai iškovojęs. Patvirku
sių kudiiko plepalas. Kaip 
buvo, taip ir pasiliko. 

6) Nedėlios vakare buvę 
rodyti krutamieji paveiks
lai apie Kristaus Kančią 
" i r šiaip tūli žmonės su ra
gais.' ' 

Nieko panašaus nėra bu-
bę. I r čia prasimanymas, 
Kristaus Kančios paveiks
lai bus ten rodomi tik ver
bų nedelioj. 

Koks redaktorius — to
kie jo ir korespondentai. 

"Nauj ienos" uždėjo me
lagių mokyklą. Ligšiol 
jums, matyt, gerai sekėsi, 
liet ar ne laikas butų nu
stoti lietuviams tą keistą 
mokyklą remti. Kitaip to
kie laikraščiai gali visą mū
sų padorią tautą paversti 
melagiu tauta. 

Sveikoji lietuvių tautos 
kuuo dalis, ty. lietuviai ka
talikai darbininkai, kitaip 
sakant, lietuvių katalikų vi
suomenė, kurią socijalistai 
pravardžiuoja *' klerikališ-
ka , " nuo karės pradžios su 
atsidėjimu darbuojasi už 
Lietuvos laisvę ir nepri-
gulmybę. Šita tautos da
lis, kaipo nepalyginama di
džiuma, nesigaili ir aukų ir 
truso, kad išgauti Tėvynei 
neprigulmybę. Visuome
nės veikėjai tam tikslui ne
sigaili nei savo menko tur
to nei sveikatos. t 

Katalikiška visuomenė 
griežtai priešinga, kad Lie
tuve patektų rusų socijalis
tų arba prūsų junkerių gloT 
bon. Jinai reikalauja lais
vos, krikščioniškom ir nepri-
gukningos į i e tuvos , kur 
darbininkui butų apdraus
tas būvis. Kuomet tai bus 
atsiekta, tą pati lietuvių 
tautos sveikoji dalis nu
spręs, prie ko Lietuvai dė
ties prekybos, pramonės ir 
kitokių reikalų žvilgsniu. 

Lietuvių visuomenę suda
ro žmonės darbininkai. Ne-
prigulmįngosios krikščioni
škos Lietuvos pamatau tai
gi pirmiausia ir statoma 
darbininkų gerovė. 

Ve ko tie taramįeji "kle-
r ikala i" nori ir už ką jie 
d*frbuo jasi. ^ 

Omega, 

LIETUVIAI VVASHING 
TONE. 

^ — 

Pastaruoju laiku į L. I. 
Biurą Washingtone atsilan
kė vienas po kito keletas 
lietuvių čia gyvenančių, iš
reikšdami savo džiaugsmą, 
pamatę vietinę mūsų įstai
gą L. I. B. Sužinota, kad 
Washingtone atsiranda ne
mažas būrelis lietuvių. Pa
sitarta ir nuspręsta susiži
noti su visais, kad sudaryti 
susirinkimą. Pirmas toks 
susirinkimas atsibuvo nedė
lioję, 24 vasario, L. I . B. 
kambariuose. Buvo iškel
tas klausimas, kaip galima 
butų naudingiau praleisti 
Tautos Keną. , • 

L. I. B. savo keliu rengia
si prie milžiniško darbo su 
paskaitomis įvairiuose ame-
rikoniškųose rateliuose, 
taipgi universitetuose. Tam 
tikslui turiine pasižadėjimą 
rėmimo nuo žymių ameri
koniškų organizacijų Su
spėta užinteresuoti keletą 
žymių vietinėje visuomenė
je žmonių, žurnalistų ir u-
niversitetų profesorių, ku
rie nemažai galės prisidėti 
prie užmanyto darbo. • 

L. I. B. Raštinė. 

=H? >^*m 
Steoks Iv fionds Perkami ir Parduo
dami veiklos darbas. Andrnvf & Co., 
109 So. I * Salfe h$m »****• IW» "«• 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

• 

Komitetas A. Grebelis iš 
Roselando. Lai jūsų drau
gystė (L. D. K. Gedimino) 
išrenka gerą lietuvį ir n u 
siunčia jį delegatu į New 
Yorko seimą. Tuomi j i ge
riausia ir išrįš seimo klau
simą. 

Gi viešame mass-mitinge 
socijalistai jums neduos ta
me klausime gerų patari
mų. 

Jūsų atsišaukimo negar-
sįsime. ^ 

» — 
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Lietuviai Amerikoj e 
ELIZABETH, N. J. 

—— ' 

ėmė ir pasiųs Tautos Fondan 
— Lietuvos laisvės išga
vimui. 

Vyeiųi 52 kuopa surengė 
graži] vakarą, kurs įvyko 
lietuvių parapijos svetainė
je. Programa susidėjo iš 
lošimų, dainų, deklemaeįjų. 
Programa atlikti buvo pa
kviesti iš Newarko, N. J., 
29 kuopos vyčiai-artistai. 

Gerb. kun. Daniunas bu
vo vakaro vedėjas. J i s ati
darė vakarą ir pakvietė ar
tistus mėgėjus pildyti pro
gramą. Pirmiausia pasa
kė deklemaciją viena vytė 
iš Nevvarko. J ą patiko 
gausus rankų plojimas, di
delės ovacijos. 

•Paskui sulošta veikalėlis 
11 Kat r iu tė . ' ' Sulošta labai 
gražiai. . 

Šv. Pet ro i r Povylo para
pijos choro vedėjas J . Ste
ponavičius paskambino ant 
pijano. 

P- lė M. Baubliute padai
navo tris daineles — " Siun
tė mane motinėlė, ' ' "Tems
ta dienelė'• ir "P laukia sau 
laivelis." P-lė M. Baub
liute tui i labai gražų balsą. 

A. Medzvieokis ir p-lė M. 
Baubliute padainavo duetą. 

Vietos vyčių kuopa sulo-
M "Mat , ko reikia." Loši
mas išėjo labai dailiai. 

Žmonių buvo daugelis. 
Visi pavyzdingai užsilaikė. 
Vakaru pasiganėdino. Žo
džiu tariant , vakaras buvo 
labai gražus. 

Gra ius vakaras. 
Vasario 10 d. vietos Liet. Į Už tai tegu bus didelė gar

bė Šv. Kryžiaus Atradimo 
draugijos nariams, kad jie ne
pamiršta savo Tėvynės likimo 
ir rūpinasi jos aeliimi. 

Hitą draugija gerai ^gy
vuoja, jos reikalai gražiai, 
tvarkingai vedami. Geistina, 
kad visi vietos lietuviai liata-
lakai jon įstotų. Dabar yj>a<v 

yra sumažintas įstojimas. Ta 
tai gera proga lietuviams 
darbininkams. 

Draugija susirinkimus turi 
kas mėnuo pirmą ne^ėldienį 
po lo-tos dienos Šv. Petro ir 
Povylo svetainėj, kampas 123 
gat. ir Emerąld a ve. 

Štai pavardės, katrie auka
vo: v 

Po $1.0Q: K. Zuba, A. Vai 
nauskis, J. Gruzdis, P. Jak
ais, J. Kilas, P. Žukas. 

Po 50c: V. Urbanovi<% J. 
Kaveekis, L Samolioneš, A. 
Statkus, D. Mildenas, F. Ge-
niotis,\J. Balčiūnas, A. Vale-
sunis, A. Dvielis, J. J. Ston
kus 60c. dapildė. 

Smulkią aukų surinkta. 
$5.90. Viso $18.00. 

Tėvynainis. 

BETHOVENO 
Muzikos Konservatoriją 
Tra tai v i enutė le lietuviška musikos mpkykl* &ųvięjaytp#e Val

stijos*, kurtąja mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, asrmonija Ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis musikoa, tai jaunoaa dienose. Tėvai 
nesigailėkite valkeliams duoti proga. U i maža užrnokėsnj, turėsite 
didele nauda. Užprašykite tuoj. — Kainos mušu prieinamos. Dfl 
platesnių žinių ateikite ypatiškal arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 

Ant trečiu Lubų 

stovas į visuotiną lietuvių 
seimą New Yorkan. Atstovas 
yra p. Vincas Bunta. Lietuvių 
kareiviams, tarnaujantiems 
S. V. kariuomenėje, nupirkti 
knygų paskirta $10. 

Kuopa turės didelę pramo
gą gegužės 12 d., š. m. Apie 
tai plačiai tartasi susirinkime. 

Šita 51 darbininkų kuopa 
auga savo narių skaitliumi. 
Nes kuopon priklauso dauge
lis vietos vyčių ir parapijos 
choro giesmininkų. 

Susirinkimas pradėtas i p 
pabaigtas su malda. 

Avinėli*. 
i 

HOMESTEAD, PA. 

REIKALINGI AGENTAI. 

Reikalingi visose lietuvių 
kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. (Jeras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfiejd ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jį 
galite gauti "Draugą" pavie
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti tą patį dienraštį. 

T " • ' • ' 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

BPRmaFIBLD, U.L. 

Ten buvęa. 
. . i • . . 

1 1 • i • 

IŠ WEST PULLMAN, ILL. 

Nauji lietuviai "biznieriai". 

Šitas miestas vadinasi 
"sausas", nes perniai piliečių 
balsavimu panaikinta visi sa-
liunai. Panaikinus viešuosius 
girtybės urvus," kaip bematai 
atsirado slaptieji saliunai, ne
dorybių urvai. Seniau miestas 
buvo Mšlapias", bet dabar jis 
tris kartus labjaus slapesnio, 
nes tris kartus draugiau atsi
rado slaptų saliunų, kur dau
gelis lietuvių posenovei gir
tauja ir praranda ne tik už
darbius, bet ir dorą, kurios 
negalima susigrąžinti už jo-

Šv. Kryžiaus Atr. dr-jos susi
rinkimas. 

Šv. Kryžiaus Atradimo <lr-
ja andai turėjo priešmetinį 
>usirinkimą. Apsvarsčius dr-
jos reikalus, buvo renkama se 
kantiems metams valdvba. kius pinigus. Indomu dar ir 

Prakalbos. 
Kas iš vietos ir apylinkės 

lietuvių nori sužinoti apie da
bartinį Lietuvos padėjimą, 
ateikit į prakalbas kovo 3 d., 
1018 m„ 2:00 po pietų, bažny
tinėj svetainėj. 

Kalbės gerb. kun. Strima-
vičius, vos nesenai atkeliavęs 
iŠ Lietuvos. Nuo ja bus gali
ma daug ką naujo išgirsti apie 
nukentėjusią Šios karės metu 
mūsų brangią Tėvynę. Nes 
kun. Strimavieius Lietuvoje 
vokiečių buvo suimtas. 

Tuo pačiu laiku ir tą pa
čią dieną šios koiionijos lie
tuviai turės Šv. Kazimiero 
dienos apvaikščioįimą. 

Prakalbas ir apvaikščioji-
mą surengia vietos Taut< 
Fondo skyrius. 

J. J. G. 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotal, ver
tės nuo $30 Iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $$6. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai ir overkotal, nuo' 
$T.5o iki 18 dolertų. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertes nuo $26 iki 
1*6. Dabar $5 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.54). Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-
liso* Ir Kuperal. 

ATDABA KAĘĮMTKNA 
V !f edėUomis ir vakarais. 

1415 S. Halsted 9L, ChlcafO, III. 

Pirmininku išrinktas p. J. J. 
Stonkus, vice-pirm. p. J. Zu
ba, prot. rast. A. Narbutas, 
fin. rast. p. F. Geniotis, iždin. 
tas pat paliko — p. Jonas 
Mechius. Reikia pasakyti, kad 
iždininkas yra geras, teisin
gas vyras ir senai jau jis dr-
jai tarnauja. Kiti valdybom 
nariai paliko tie patys, kokie 
buvo pernai. 

Senas i > pirmininkas p. 
A. Statkus paaiškino susirin
kusiems visuotino seimo rei
kalą. Plačiau apie tai paaiš
kinti pakvietė p.. J. J. Ston
kų. Šis nurodė reikalingumą 
dalvvauti visuotinam seime 
New Yorke. Visv nutiko ir 
atstovu išrinktas p. J. J. Ston
kus. 

Paskui p. J. Kilas padavė 
sumanymą, kad Šv. Kryžiaus 
Atradimo dr-ja prisidėtų prie 
lietuvių dienos paminėjimo 
Šv. Kazimiero dienoje. Ponas 
J. J. Stonkus nurodė reikalin
gu daiktu prisidėti. Nariai 
pritarė. Kadangi tam tikslui 
nenorėta imti aukų iš iždo, ta
tai susirinkime padaryta ko-
lekta ir surinkta $18 aukų. 
Tai bus draugijos narių auka 
lietuvių dienoje. Lietuvių 
dienos koraisijon nuskirta pp. 
J. J . Stonkus ir S. Aukštuolis. 
Šita komisija tas aukas pfi-

tas, kad tarpe tų slaptu* sa
li imus užlaikančių yra ir lie
tuvių katalikų. 

Ką tie žmonės mano, va
rydami tokį -nedorą "biznį" 
— negalima suprasti. Tik tiek 
suprantama, kad jei jie užsi-
imdinėja tokiais darbais, jei 
jie girdo savo tautos brolius, 
veda juos nedorybių keliais, 
juos išnaudoja, daugiau jie 
nėra katalikai krikščionys. 
Tik tuomet jie galės pasiva
dinti ir įgyti kataliko var
dą, kuomet paliaus vedę ir 
užlaikę slaptas girtybės įs
taigas. 

Laikas butų lietuviams su
siprasti. Mesti tuos naujos 
mados "biznius*' ir imties 
prakilnesnių užsiėmimų. Pa
tartina tokiems naujiems 
"biznieriams'} ir šitiems pri
jaučiantiems uėsisakyti gerą 
laikraštį Ir liuosu laiku skai
tyti, šviesties, bet neužsiimti 

i 

girtybės platinimu ir girtuo
kliavimu. 

r Vieversėlis. 

CLEVELAND. OHIO. 

• • • ar 3* 

L. D. S. kuopos susirinkimas. 
Lietuvių Darbininkų Są

jungos 51 kuopa čia turėjo 
susirinkime. Daug svarbesnių 
reikalų aptarta. Išrinkta at-

SVARBUS PRANEŠIMAS IS BRIGHT0N2PARK! 
šiuoml pranešu visiem tautiečiam, 
kad aš užsiimu su paprakais, veseli-
jomi»» krikštynomis ir 1.1. Užlaikau 
pirmos klesos automobilius. Taipgi 
Užlaikau ir expresą. Atlieku darbą 
geniausiai ir pigiausiai. 

A. GRIGALIŪNAS 
4434 S. Falrfield Av„ TEL. McKINlEY 5)48 Chicago 

• • • • • » • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Atskayk j tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į 

"DRAUGAS" 1800 W, 46th Street, Chicago, III, 
* » • — — — • — " ~ — / 

1, Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės 
— neprigulmybės? ^ 

•v 
2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į naują, uniją (i 

vien^ valstiją) su Lenkija? 

• • • • • • • • • • • • • • • 
3. Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ar res

publikos (kaip Amerikoje), ar konstitusijinės mo
narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang
lijoj)? 

Vardas, pavardė 

Adresas 

. 

* • • • • • • • • • • • * • * • • • • • • # • • • • 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 

• • 

Visiems sayo prieteliams patariame skaityti 
Ir platinti mūsų išleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numeri ir var4ą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
ižperkant money order arba registruotam o laiške. 
Mažiaus dolerio galimą giųjsti krasos Ženkleliais. 
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Noi 5. Anykščių šilelis* Ą. A. YyskUDO Ant. 
BaranauBkio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių p<?e«J>o|i. PųaJ. l t . . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, Iii. Šv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M, Gustaitif, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pual. 82 

No. 25. 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. 24 

No. 4$. 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 
tinkan^įs scenai . , . . 

No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas. 
Dy# kūmutės. Dvi aesųtės ir Girtuoklė 

•su Blaivininku. Parašė Ų. Gurkiiuto, 
Gražus, lengvi veikalėliai, "pusi. 34 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės, Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is, 

' Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. 
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Pr«so. Ver

tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižinėliai. .Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

dė. Cnicago, 111. 1915 m. 
No. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 

Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kntw£utė. Pusi. 82 05 

No. 95. Huckleberry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią, apysaka, * 
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas 

No. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . . 

No. 10S Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. -Knvgelė apra-
šp,nti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 56 . . . . . . , . . . . . . 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovai lė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Pu '.zvs veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiek^ enas, jauni
kaitis bei mergaitė prival > įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, 
nusl . 28 

No. 110. Oliveris Tvvistas. Tai viena Iš ge 
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurių myli senas ir 
jaunas, ,biednas ir thrtuolis; neapsi
ves ! gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi $1.00 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išlaido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis l ie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

No. ISO. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz

de l ia i . 191T m. 
No. 160. Lietuvių Tautos Memorijaias. P a 

rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvuaiam liepos 

-> 11-2 9 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilke» 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugrusients, 112 p . 

No. 1S4. Iiictuviu-Lenku Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su 
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis. 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 

No. 168. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srpvės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 178. Pažinkime soeljalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus '( 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida IDI. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 ^ . . . . . 

No. 180 Teisybės vjfraan. Jonas Husas jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 

Yosis Didžios vertės knygutė 
N o . ' 194. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 

Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra t ie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 

' "cicilistai". Su paveikslais 
No. 188. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re

dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na^ Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je.* č ia rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio gričio-
įe privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais $1.00 
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No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas .Oi 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . , .25 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas* da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina /rurrr is klausimus Ir atsa-
klmus pritaikytus piudedamiemslems 
skyriams. Kaina 18 

No. 285. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, š i tame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesnlems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . .25 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė. l » l l m.. 
pusi. 26 , i§ 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. v Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus Jrankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PusL 156 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems j pirmąja 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. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šių knygele . . . . 

No. S05. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apjL . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir NauJ-
Įstatymo. Parašė kun. 1. duster. 
Kieto popero apdarais 

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

No. 816. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
k ų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys-

, ten. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 105 

No. 860. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Jsigyti. Boston. Pusi. 
1*0 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui i 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 82 
c ) Žmoniškumas ir vergiją, pusi. 18 
d) l Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. l't 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) RevoliOcijonierių tarpe, p:sl . 10 . . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

No. 8^4 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pus). 
186. Su paveikslais, audimo apd. .» 

Lltliuania and the Autonomy of Poland with 
a map., by J. Gabrys. Paris 
r j s . xd* 15. • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • 

A Skėteli of t'l/e' Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris , . . . . 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 84.00. Viena knygelė 

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

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

No. 373 Hadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 78 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratinėjl-
mo būdas. Pusi. 68 audeklo vtršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo* vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais $1.09 
Popiero viršeliais . . . . .76 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi pe 500 pusi. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais 2.00 

N o . B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku-
relės apdarais 
Juodais audeklo apdarais 

-

! 

.U 

26 

86 

.85 

.26 

25 

I 

-
.25 

.08 

.08 

.05 

.05 

.05 

.06 

.05 

.05 

.05 

81.00 

.10 

.10 

.10 

4 

• • 

50 

1.00 

.60 

25 

.16 

•• 

.75 

.40 

.20 

.75 

.10 

.75 

.50 

.06 

.25 

.€0 

.76 

.40 

.15 
,10 

.18 

.10 

.50 

' No . &r2 Maiasi? Hr.tr»IU.ų ukčjauo kate
kizmas. Pusl.% 48 audeklo apdarais 

No. 863 Didesnysis Katalikui tikėjimo ka-
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

fto. 303. Trečioji skaitymui knyga, P u s i 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiar gilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 

šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai s u mal-
""• da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvais, bro
lius, sesutės, pačia ir kitus, paauk
suotos — 3 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 . . . . . . 

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

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. PusL 394. Poperos apd. 
Baltais kauliniai apdarais 31.58 

N o . B 7. Breviorclis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 848. 
Kaina, poperos apdarais 

'~ Skuros minkštuose apdaruose . ; . . 
Baltos skurdės apdaruose 

; No . B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa 
% ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au 

dėklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais i 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva 
rantuotų nuo 15c. Iki 

„15 

60 

.45 

.75 

.65 

.48 

.60 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai šj knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 

"DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street, 
• • • • • • • • Į I • , . I I I , | | , , i i . 
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f 
i iškaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa

saitėliais ir be pasaitėlių po 
Paveikslėl ių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 

20 Į i r 3v- Juozapo su maldelėmis ue vie-
f ną nuo 2c. iki 
I Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 

.15 (didumas 14X20). Kaina už vieną . . 

PUBLISHING CO. 
:-: Chicago, Illii 

11-58 

.18 

• 1% 

rdEE- •' o »• mm 
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VYČIŲ REZOLIUCIJOS. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio rezoliucijos Vi
suotinam Amerikos Lietu

viu Poetiškam Seimui. 

Liet. Vyžių Ch. Aps. su
sir inkime vasario 24 dieną 
svars ty ta V. A. L. Pol Sei
mu reikalai i r pr i imta t o 
kios rezoliucijos: 

I . Visuot inas A m e n k o s 
Lietuviu Pol i t i škas Seimas 
pasaulio domai tu r i apreik
št i : 

1. L ie tuva tu r i būt i ne-

PATARIA VALGYTI KIAU
ŠINIUS, BULVES IR ŽUVIS. 

Maisto administracija Chi
cagoje pranešė gyventojams, 
kad jie maistui dabartiniais 
laikais daugiausia naudotu 
kiaušinius, bulves ir žuvis. Ir 
paskelbė, kad jinai todėl šitų 
produktų ir kainas sumažina. 
* Kiaušinių tuzinas, dabar yra 
pigesnis 10c. Tai todėl, kad 
didelė daugvbė kiaušiniu at-
gabenta Chicagon. 

(Iražesnis ir švelnesnis oras 
prisideda prie bulvių papigi
nimo. Atšilus, Wisconsino ir 
Michigano farmeriai buvo pri-p n g u l m m g a valstybe. 

• rt T . • u x- I versti daugeli savo laikomu 
2. L ie tuva tur i būt i su - ! , _ . .„ , ' . _, . * 

bujvių išgabenti į artimiau-vienyta jos etnografinėse 
ribose, ta i yra , tu r i būt i 
sujungta Didžioji i r Ma
žoji (arba P r ū s ų ) Lietu
va į viena kūną. 

3. Lietuvos valdžios 
formą nus is ta tys p a t y s 
Lietuvos piliečiai, susi
r inkę i Steigiamoji Susi
r inkime, sušauktą visuo
tinu, lygiu, teisiu i r slap
tu balsavimu. 

4. Visuotinos Taikos 
Kongrese privalo daly
vaut i Lietuvos atstovai. 
I I . Aiškesniam parody

mui, kokios valdžios formos 
lietuviai siekiasi, Seimas 
privalo apre ikš t i : 

1. Lietuvoje tu r i būt i 
įvesta demokrat inė res
publika. 

2. Visiems , pilname
čiams Lietuvos gyvento
jams, neatsižvelgiant į jų 
tautybę, tikybą, lytį 

šias turgavietes. Tas bulves 
jie per žiemą išlaikė duobėse 
laukdami kainos pakilimo. 

Priemoninio blešinaitėse 
pieno išdirbėjai taippat atpi
gino tą savo produktą. Jie pi
giau tą pieną pardavinėja 
krautuvėms, taigi krautuv
ui n kai turės pieną pigiau par
duoti suvartotojams. 

Pagaliaus maisto adminis-

Vakar Chicagoje įvyko sky
rimai kandidatų į aldermanus. 
Tšėjo kuone tie patys* dabarti
niai aldermanai. Visa rinkimų 
batalija dabar įvyks balan
džio pradžioje. Vakar kiekvie
na partija nuskyrė savo kan
didatus. Balandžio pradžioje 
susirems tarp savęs partijos. 

Indomu tas, kad publika 
labai mažai interesuojasi r ln : 

kimais. Didžiuma piliečių už
imti karės reikalais. Šituo ap
sileidimu, žinoma, yra kam 
naudoties. 

Juo naudosis soči jai istai. 
Nors tai tuščios jų pastangos, 
bet jie visur lenda per peilį. 
Taip ir šįmet socijalistai savo 
kandidatus pastatė net visose 
wardose. Vakar, žinoma, tie 
jų kandidatai be opozicijos iš
ėjo. J ie butų visi išėję kad ir 
be jokio balso. 

Kas kita bus jiem^ linki
mais, kuomet prisieis stoti' 
politiškan mūšio laukan su se
nomis partijomis. 

Bet jie naudojasi feiekviena 
proga. -

Parankininkas negauna 
parankos. 

Telefonas: McICINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WESTER1C BLVD. 

Kampas W. S 6-tos gatvės. 

A B E S I G I R D Ė J U S ? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti i lgos plaukus. Prislųsk 
štampą ir gausi Tisas informacijas. 
n iSTRIBUTOR for WILBERT CO. 
42 Vlne Street, Moutello, Mass. 

m— 
Phone Canal 1678 

JEDUNIS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL. 

ĮS» » — » » » » » » » » » i ~-fc 

\ / 

Profesijonalį parankini nką 
Kyman Galowitz suareštydino 

traeija tvirtina, kad jinai su-ljo žmona už šeimynos nenžlai-

-••.• • • » « 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTIBTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatves 

M=J 

| J O S E P H 0 . WOLON | 
- LIETUVIS ADVOKATAS Ę 

]- Kamb. 324 National Life Bldg. 
E 29 So. LaSalle S t , 
= Vakarais 1586 Mllwaukee A ve. 
2 Central 689« _ 
L Rasidence Humbuld 97 E 

CHICAGO. JLL. E 
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NESLĖPK SAVO SUTAUPYMU 
2 ^ 

Name, kadangi yra baisu patrotyti juos, jei 
yra sunkiai uždirbti per ilgą laiką. Na
mas nėra vieta laikymui sutaupytų pinigų 
kadangi lengvai juos gali ugnis sunaikinti 
arba vagįs pavogti. 

Bankas Yra Vienatine Vieta 
—t-. 

dėjimui taupumo, vienok reikia tėmyti ant to, kad Tavo sunkiai už
dirbtas skatikas, butų padėtas tvirtam ir tikram banke, kuri yra pa
sitikini. 

Peoples Stock Yards State Bank 
Didžiausis Bankas po kontrole Illinois Valstijos šalimiestyj, su turtu 
pervirš 7 milijonų dolerių, yra tikriausi vietą sudėjimui Tavo su
taupytų pinigų, del to kad mūsų bankoje deda pinigus VALDŽIA 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ir MIESTAS CHICAGO, - taipgi tūk
stančiai vertelgų ir darbininkų. 

Neatidėliok, bet pradėk dėti savo sutaupintus pinigus kuogrei-
čiausiai — šiandien. Mokame 3 nuoš. metams sudėtiems taupiaiirmi. 
Galite pradėti su vienu doleriu. r N 

mažvsianti kainas ir žuvims, 
taip kad ir šitos butų visiems 
labiaus prieinamos. 

Mergina Plotka pateks krimi
nalistų suolan. 

Oliieagoje viena lonko ar tai 
rėkė mergina, Pauline Plotka, 
nesenai mižudo jauną gydyto-
ją apskričio ligoninėje, Dr. 
Jiudra. Koronorio teisme mer
gina buvo išteisinta. 

Bet prokuroras Hoyne nu
turi būti suteiktos lygios sprendė tos piktadarybės ne-
piliecio teisės. . I praleisti be nieko. Nors koro-

a Laisvė tikybos, saxi- n e r i s B * TToffrhaTi griežtai už
neš, žodžio, susirrakitnu. į s t o j o už Plotka, kad jinai 

4. Laisvė visoms tau- l h u l u paliuosuota, tečiau pro-
toms š v e n t i savo taut i - į**"*** kategoriškai pranešė, 

kad Plotka turi sėsti krimi
nalistų suolan ir atsakyti už 
žmogžudyste, nežiūrint koro-
nerio teisėjų nusprendimo. 

kymą. 
Suareštuotas Galowitz sėdi 

kalėjime, nes negauna paran
kos. J is pats visas laikas iiž 
kitus galėdavo padėti po 15 
tūkstančių dol. arba ir dau
giau parankos. Gi dabar už ji 

> 

niekas nededa. 
i 

Vaikų prieglaudoje 
difteritas. 

niu gyveniniu. \ 
Žodis. Išrodo, kad lietu

vių tautos l ikimui butų 
daug pelnyta, jei Seimas iš
rastų budus ir kelius išga-

\ j m u i Suvienytų Valstijų 
valdžios aiškaus i r viežo pa
skelbimo nusprendžio Lie
tuvos atei t ies klausime. 
Šios šalies valdžios, kurios 
priešakyje stovi garbingas 
žmogus-demokratas — pre
zidentas Woodrow Wilson, 
žodis tu rė tų intekmę į ki tas 
valstybes. Lenkai , s taty
dami savo busimai valsty-
bei pamatus , inima ir Lie
tuvą. Kol dar nei viena 
kar iaujančių pusių neužtik
rino lenkams tokiu a r kito-
kių rubežių, mažiau y ra 
keblumų gaut i valstybių 
pripažinimų lietuvių teisių. 

LABD. SĄ GOS CENTRO 
SUSIRINKIMAS. 

/ 

Iš laikraščių leidėjų 
susirinkimo. 

Praeitą savaite Chicagoje 
įvyko amerikoniškų dienraš
čių leidėjų sąjungos metini* 
suvažiavimas. Pravesta rezo
liucija su reikalavimu, idant 
kongresas panaikintų savo 
pravestą laikraščiams kroso* 
' z o n ų " (juostų) sistemą, ka
dangi toji sistema, ypač ka
rės metu, šaliai labai nenau-

Vaikų prieglaudoje mieste-
lyj Lake Bluff, kur randasi 
160 vaikų, staiga apsireiškė 
difteritas. 13 vaikų jau susir
go. Prieglauda todėl liko at-
vieneta. Jon neįleidžiami pa
šaliniai žmonės. 

Dr. A. R. Biamenthal 0 . D. 
Aklų Specialistą* 

Patarimas Oykai 
Offlso Adynos: nuo 9 Iš ryto iki 9 

vai. vakare. Nėcf^Roma 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 

PEOPLES 
STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES 
DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VAL° 

STIJINIS BANKAS VAKARUOS I U 0 GYVULIŲ SKERDYKLŲ 

Vėl vaikų paralyžius. 

Ciiioagoje ilgas laikas nebū
vi girdima apie vaiki} para-
lyL'nus ligą. Bet andai ta li
ga i iaujo apsireiškė. Susirgo 
8 runesių Edith Peterson, 
1534 Highland park. 

dingą. 

Liet. R. K. Labd. Są-gos 
Centro susirinkimas įvyks se-
redoje, 27 d. vasario šių m. 
Dievo Apveisdos parap. svet. 
18 ir Union gatvės, 7:30 vai. 
vakare. Malonės visos kuopos 
ir katalikiškos draugijos pri
siusi skaitlingai savo delega
tus. Girdėtis nekurios kuopos 
turi labai gražius sumanymus į elymus ir tt. O juk taip netu 

Xew Yorko dienraščio Post 
atstovas Charles Johnson pa
sakė, kad už laikraščių siun
tinėjimą užmokesčio padidini
mas nuo 50 ligi 900 nuošim-
čhi, nekuomet nebuvo prakti-
kuojamas mokesčių istorijoj. 

Tokia augšta mokestis, jo 
nuomone, turi atsiliepti ne 
tiktai į išleistuvių iždus, bet, 
kas aršiausia, milijonai žmo
nių neteks pigesnių, prieina
mų laikraščių. 

Tokiuo būdu milijonai žmo
nių neskaitys laikraščių ir jie 
nieko nežinos apie laisvės 
borulsus, apie karės bėgį, ka
reivių stovį, vyriausybės parė-

naudai našlaičių; todėl tikima
si šiame susirinkime.. daug 
naudingo darbo, ir dėlto rei
kalingas skaitlingas. būrelis 
ir patarėjų. Tikimasi atsilan-

rėtų but. 

kys nevienas ir iš mūsų veikė
jų kunigų. 

Centro VALDYBA. 

PAIEŠKOJIMAI 
Paleftkau savo pusbrolio Mečislovo 

Oamallauskio paeina Iš Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Varnių parapijos, 
Godelių sodžiaus apie 15 metų kaip 
apleido Lietuvą. Visa laiką gyveno 
I'hiladolphijos mieste, atgal ke-
liata metų su juo susirašiau, jis 
dirbo rukraus dirbtuvėje, pastaruo
ju laikų nieko apie jį nežinau, jis 
pats ar kiti praneškite šiuo ant
rašu: s* 

VALERIJA KROMF.MFNft, 
(Po tėvais V. Gentveinaltė) 

4541 S Hermi tago Ave., Ohicago, Hl. 

Paieškau savo tetos Kotrinos 
Aniulis, paeina iš Kauno gub., Beti-
galos parap. Pamukio kolionijos. Jau 
senai kaip Amerikoje. Pirm 6 metų 
gyv no Brooklyne, N. Y. Dabar gir
dėjau kad gyvena Michigan valstijo
je, bet nežinau kokiame mieste. Ji 
pati ar kas ją žino malonės praneš
ti šiuo adresu: 

ANTANAS LUKMINAS, 
162*7 N. Paulina St., Chicago, 111. 

REIKALAUJA. 

71 Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0N1KAITIS 
G Y D . A # * _ 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ IJOAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, BLL. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P . G U R S K I S 
DBNTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 A T . 
CICERO, ILti. 

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

^uA^&tatAAatatAtaAatgA&i 

DR, P, ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 1 o 
• ' 
0 Gyvenimą vieta 
O S20S SO. HALSTED STREET 

TeL Drover 717t J 

OFISAS: o 
' 2S5» So. Leavitt St. * 

VAK: 4—8 vakarą, nedėilo- a 
mis 10—12 ryte. m 

2 Tel. Canal 4t46, Obleago. HL J 
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NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 

TUOJAU reikalingas VARGONŲ siijsti ir štampomis. 
rKAS. Sąlygos geros. Valyti baž-! NINKAS 

nycHos nereikia. Kreiptis pas: 
KUN. J. MISIUS, 

Box 253 E l ^ S W O R T H , PA. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai didelė groser-

nė, geroj vietoj. Geri rakandai, sei
fas, vogos vertes $80, cash registras 
vertės $90 ir {vairus groserei. Parsl-
daoda už pigią kainą — $800.00. 
Priežastis pardavimo — sav. išva
žiuoja ant farmu. 

A. BURDŽIUS, 
162 Van Buren St., Newark, H. J. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

Amerikos Lietuv. Mokklya 
Mokinama: angliškos ir lietuvis-

kos kalbų, aritmetikos, knysrvedys-
tėa, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnoą istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystėa, dailla-
rašyaeės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

-Gyvenimas ir Ofisas 
S149 S. Morgan St., kerte »2 st. 

Chicago, 111. 
8PECIJAIJSTAS 

Moterišku, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligtj. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 13 iki 2 po piet 
Ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersnj darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

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

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

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

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

MASTER DESIGHIHG 8CHOOL 
J. F . Hesnk*k«, Perdėtinis 

118 H. IM Baile gatve. Kambarys 
418-417. Prieš City Bali. 

P U S B A L S I O SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi į 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą 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. 

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

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 

S 3E 
Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. G ūgio 

KAINA 15 c. 
r. 

KANČIA V. JĖZAUS arba apmąstymai ant kiekvienos 
dienos per GAVĖNE. / 

KAINA 40c. 
PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK

SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms 
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai. 

KAINA 40 c. 

"DRAUGO" BENDR. KNYGYNAS 
40 1800 West 46th St., Chicagt), UI. 

BE H 

eHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiHiiiiniiiiiHiiiiiniiiiiui 

ERNEST VVEINER 1 
1 DRY GOODS 1 
| 1800 W. 47th Kampas Wofd Gatves | 
S Mes Duodame DubeltiTas Štampas Ketverge Ir Sibateje i 
| . . Pilna Linija Vaikučiu. Apredalų, Firankų, Blanke- = 
E tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. | 

I Plunksnos 
1 Svaras 49c. 

Plunksnos = s 

49c. Svaras i 
| L I E T U V I Š K A K R A U T U V E | 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiE 

IIENINE 
IR 

Vakarini MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, įkaityti ir rafiytf, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama: 
LUtnvių kalbos S.VJsrjriK>s LaiSkų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teisi 
"otfnų n S. V.Pilietybes Gramatikos 

ritmetikos Geografijos Retorikos, Ir tt 
GRAMMARlr HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 

ins toliau mokiname per laiškus. Viskas 
inaraa lietuviškai 

Anirican College Preparatory School 
Į3103 S. HALSTED ST. CHICAGO ILL.J 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Home BIcnd vo?.imų 
pardavėjai Ir dau# krau 
tuvių parduoda tą nn#Q 
kavą po SOc JL %j*C 

S V I E S T A S 
Geriausia įmeto-
nė, negu 
lite gauti, sv 
kur jus era- 51c 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 . 
bent kokia, I U i ! 
1-2 »•. ' ^ M 

PUIKUS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

47c 
WEST SIUTE 

1378 Milwaukeea. 
2054 Mihvaukeea. 
1054 Milvvaukee a. 
1510 W. Madison 
28S0 W. Madison 

1644 W Chicago a. 
1886 Blue Is landą 
2612 W. North a.„ 
1217 S. Halsted st 
1832 S. Halsted st 
1818 W. 12tn st. 

2102 W. 22nd st. 
SOUTH 8H)E 

3032 Wentworth a 
3427 S. Halsted st 
4729 S. Aahlanda. 

MORTH SEDE 
401 W. Divlslonsl a0 W. Norta a. 

40 Lincoln «v. 
3244 Lincoln av. 
8411 N. Clark st. 

file:///jmui

