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VOKIETIJA IR LIETUVOS SUSTOJĘ BBIOVCSI Į 
RUSIJĄ, 

NEPRIGULMYBE 
Austrai atsisako kariauti 

Bolševikai galvatrūkčiais 
ginkluojasi. 

prieš rusus 

LIETUVA—NEPRI 
GULMINGA. . 

Apie tai praneša vokiečių 
laikraščiai. 

True translation filed with the posrt-
master at Chieago, 111., on March 1, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, vas, 28. — 
Laikraštyj Berlin Tagliehe 
Rundschau parlamento at
stovu centro lyderis Ma-
thias Erzberger rašo: • 

"Pern ia i išreiškiau savo 
idėją, kad Lietuva turi but 
tie tik autonominė, bet ne-
prigulminga valstybė, amži
nam sąryšyje su Vokietija. 
Lietuva išreiškė eielą eile 
noru, kad atsiekti tą tikslą. 

"AJŠ pažymiu, kad Kaimo 
Vyskupas, sulig mano pa
tarimo, buvo iškeliavęs pas 
gen. Ludendorffą vyriausio-
jon karės stovyklon, kur, 
diskusijų metu, Įvyko pilna 
nutartis Lietuvos neprigul-
mybės žvilgsnio." 

AUSTRAI ATSISAKO 
KARIAUTI. 

True translation fded with the post-
master at Chicagro, 111., on Mareh 1, 
191 S, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

PETROGRADAS, vas. 
28. — Austrai atsisakė ka
riauti prieš rusus ir briau-
ties Volinijon, anot prane
šimo iš Žitomiero. 

Vokiečių ir austrų vadai, 
pabūgę to austrų atsisaky
mo, Dubno fronte sutraukė 
200,000 vokiečių kariuome-
nes. 
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NOBMALIS VOKIEČIŲ 
VEIKIMAS RUSIJOJE. 

True translation filed with the post-' 
master at Chicago, 111., on March 1. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vokiečiai naudojasi dide
liais grobiais. 

Londonas, vas. 28. — Vo
kietijos armija gavo įsaky
mą sustoti briovusis Rusi
jos gilumoln, anot Petrogra-

BOLŠEVIKAI KEIKIU VOKIEČIŲ SOCMUSTUSffi, r s s & Š į j g 
komp. Korevspondentas apie 
tai iš tikrų šaltinių gavęs 
informacijas. 

Kuomet praeitą savaitę 
bolševikų vyriausybe apsi
ėmė pripažinti vokiečių siū
lomas taikos sąlygas, rusų 
armijų vyriausias vadas pa-
'klausė vokiečių, ar jie 'su
tinką tuojaus sudėti ginklus 
ir sulaikyti savo briovimą-
si. 

Bet rusų vadas negavo 
atsakymo ir vokiečiai brio-
včsi vis toliau. 

Depeša iš Petrogrado 
trečiadienį skambėjo, kad 
geri. Hoff man n, vok i eč n i 
militarinis atstovas Brest-
-Litovske, atsakė pagaliaus 
bolševikams pažymėdamas 
kad vokiečių veikimas prieš 
rusus taip ilgai nebus sulai-

'kytas, kol nebus paradais 
patvirtinta talkos sutartis 
ir kol bolševikai neišpildy-
sią sutarties reikalavimų. 
Bolševikai ginkluojasi prieš 

vokiečius, 
l iaudies komisarų tary

ba, abot Reuterio depešos iš 
Petrogrado, išleido dar vie
ną į gyventojus atsiliepimą, 
kuriuorm skatinami darbi
ninkai stoti prie ginklų. 
Atsiliepime sakoma, kad 
įsibriovusieji Busijon vo-' 
kiečiai areštuoja darbinin
ke ir kareivių tarybas, šau
do suimtuosius raudonosios 
gvardijos narius ir Ukrai
noje ginkluoja vokiečius ir 
austrus nelaisvius. Prokle-
macijoje dar pažymima/ 
kad kariuomenė fronte jau 
telkiasi krūvon ir priešina
si briovimmsi. 

Pabaigoje sakoma: 
4 * Šitam bepamatuotam ir 

beširdžiam susirėmime pra
lietas kraujas tegu krinta 
ant galvų vokiečių spcijali-
stų, katrie leidžia vokie
čiams darbininkams būti 
Kainais ir Judošiais. , , 

VAŽIUOJANTIEMS Į 
SEIM4 PER CHICA-

GĄ PR AHJSŠIMAS. 

VOKIEČIAI TURI VILTĮ 
VISUOTINOJE 

TAJK&Jfc. 

, 

Chicago i Lietuvių Drau
gijų delegatai į Seimą, 
kad butų pigiau ir pato
giau % 'nuvažiuoti, sutarė 
važimėti visi kartu, tuo 
pačiu traukiniu. Visi, ku
rie važiuosite per Chica-
go ir norėsite pasinaudo
ti atpigintais tikietais, 
tuojaus praneškite šiuo 
adresu: 

SEIMO KOMISIJA. 
3230 AUBURN A VE., 

CHICAGO, ILL 

Traukinys išeis iš Chi-
cagos panedėlyj, 11 d. ko
vo, apie 10 vai. ryto. Iš 
kokios stoties — praneši
me vėliau. 
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ANGLAI LAIMĖJO 
DVIEJUOSE UŽ 
PUOLIMUOSE. 

K Prezidento WILsono taikos 
principus pagirią. 

-rr-

Paėmė nelaisvėn 12 
vokiečių. 

VISI AMBASADORIAI 
APLEIDO PETRO

GRADE. 
True translation filed with the post-
master at Chicago, TU., on March 1, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas (praneša 
Cbic. Daily Ne\vs korespon
dentas) vas. 28. — Visos 
talkininkų ambasados ap
leido Petrogradą. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
nariai taippat apleido mies-
Tą. 

BOLŠEVIKAI SUSIRĖ 
Mfi SU RUMUNAIS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 1, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berne, vas. 28. — Besara
bijoj tęsiasi mūšiai bolševi
kų su rumunais, anot pra
nešimo iš Viennos. Smar
kiausi susirėmimai seka 
aplink Kišenevą. 

True translation filed with the post-
raaster a t Chicago, III., on March 1,, 
1918, as required by the* act of Oc-
t o b e r 6. 1 9 1 7 . 

Berlynas, vas. 28. — Vo
kiečių militarinis veikimas 
šiauriniam rusų fronte seka 
normaliai, skelbia vokiečiu 
generalis štabas. 

Kitas estų pulkas pats 
pasidavė vokiečių nuožiu-
ron ir komandom 

Minske vokiečiams teko 
50,000 šautuvų ir 2,000 kul-
kasvaidžių. 

NĖRA ŽINIŲ NUO AM 
BASADORIAUS. 

True translation filed wi?h the post-
master at Chicago, UI., on March 1, 
1918, as reąuired by tho act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, vas. 38. — 
Negauta daugesniai žinių iš 
Petrogrado nuo ambasado
riaus Francis, išėmus pir-
mesnius pranešimus apie jo 
pasirengimą apleisti rusų 
sostinę. Sekretorius Lans-
ing sako, jogei yra gautos 
tik neoficijalės žinios apie 
sostines apleidimą. Tai vis
kas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 1, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

True translation f|Wfl \vith the post-
master at Ohicagoį UI., on March 1, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, vas. 2fcL — 
Vokietijos kanelieris^fegy-
nė pasklydusias kalbas, kad 
Vokietijos tikslas isigyvon-
dinti Estonijoj ir Livonijoj, 
rašo Frankfurter Zeitung. 
Kitaip manymas — tai esąs 
blogos valios darbas. Toliau 
sako: 

"Turėtų but pagaliau su
prasta, jogei nėra pamati
nio skirtumo tarp kanclie
rio ir prezidento Wilsono 
opinijos, ir taikos derybos, 
paremtos prezidento Wilso-
no principais^ gali but tuo
jaus diskusuojamos. Svarbu 
yra tas, kad prezidentas 
/priverstų skvo talkininkus 
pripažinti tuos principus. 
Talkininkai su savo pienais 
yra bevilčiai, gi prezidentas 

inas ir patsai nėra 
liuosas, tuo tarpu tautų są
junga kuri galėtų pasiūlyti 
taiką, kol-kas negyvuoja. 
Yra tečiau truputis vilties, 
kad kanclierio atsišaukimas 
bus pirmas žingsnis prie ge-

PROHIBICIJOS PASEKMES 
Ateinančio balandžio mėnesio 2 dieną Chicago.je 

piliečiai pirmu kartu gaus progos balsuoti už saliunų 
panaikinimą mieste. Gaus gyventojai progos nubalsuoti 
svaigalų Mausime taip, kaip jau daugel kituose mies
tuose, valstijose padaryta, kur panaikinta ne tik saliu-
nai, bet uždrausta svaigalų gaminimas ir pardavinėji
mas. Todėl ateinančiais balsavimais ir lietuviai piliečiai 
galės atiduoti savo balsus prieš svaigalus, kurie šimtus 
ir tūkstančius mūsų brolių šiandie veda pragaištin. 

Panaikinus Chicagoje saliunus. čia ir lietuviams už
tekės skaistesnė saulutė. Įvyks kitokie laikai, gražesnis 
gyvenimas, padidės lietuvių taupumas ir atsiras dau
giau pinigų kaip nuosaviems, taip tautos reikalams. 

Kad saliunų panaikinimas arba prohibicija atneš 
žmonėms, ypač darbininkams, išganingas pasekmes, šitą 
paliudiją čia paduodamas faktas. 

Mieste Denver Colorado valstijoj, yra tik pora 
metų, kaip pravesta visuotina prohibicija, ty. didžiuma 
piliečių balsų uždrausta svaigalus gaminti, pardavinė 
ti ir vartoti. ''Old Time Printers' Ass'n," Chicago^e, j 
direktorius, William C. Hollister, laišku paklausė laik- } 

*• 

ANGLAI BOMBARDUO 
J A VOKIEČIŲ PO 

ZICIJAS. 

Londonas, vas. 28.—''An
glų kariuonĮenė praeitą na
ktį atliko pasekmingą už
p u o l i m e ^ A e š priešininko noralės 
apkasus ant Greenland aug-
štumos, šiauriuose nuo upės 
Sc-arpe," sakoma karės ofi
so pranešime. "Mos pa
ėmėm 12 vokiečių ne laisvių 
ir vieną kulkasvaidį. 

4 * Anglų ir škotų karei
viai taippat užpuolė vokie
čių pozicijas pietinėj Hout-
holst miško • dalyj ir atgal 
su savimi parsigabeno 12 
nelaisvių i r 3 kulkasvaij 
džius. 

* * Priešininko a rti lelija 
veikė Havrincourt miško 
apylinkėje ir pietuose nuo 

14 voMečių lakstytuvų 
numušta. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 1\\., on March 1. 
1P18, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, vas. 28.—Bri
tanijos lakūnų veikimo va
kar dienos oficijalis prane
šimas skambą; 

"Keturios tonos bombų 
pamesta ant didelio šoninio 

upės Scarpe. Artilerija [geležinkelio ties Courtrai, 
abiem pusėm veikė ir * H geležmkelįų susijungimo 
tuose nuo Ypres. 

Suareštuotas tarptautinis 
plėšikas. 

II 

RUOŠKIMĖS j POLITIŠKĄJĮ SEIMĄ NEW YORKAN 
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtumb luomo, lyties ir 
įsitikinimų. - , 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos, 
skyriai, kliubai — po 1 nuo 60 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. 

Seimas atsibus MADISON SQUAR& GARDEN 
TEATRE, kampas 27 GAT VĖS ir MADISON AVE. 

Kazokai karės frontan. 
Nauja bolševikų armija 

pasekmingai organizuoja
ma, Exchange/ Telegraph 
depešoje sakoma. Kazoku 
pulkai iš Petrogrado siun
čiami ant Pskovo, ir kiti 
pulkai, suformuoti i š .mai
šytų kareivių burių, jau 
marsuoja karės frontam imti Vitebską, sutiko stiprų 
Daugelis burių jurininkn 

nujos* Moterims, vaikams 
ir invalidams leista iškeUau-
ti iš Petrogrado. 

Chicago je suareštuotas tarp
tautinis labai pavojingas plė
šikas Harry Mattliews, kurs 
visoj šalyj, net ir Kanadoj per 
keturis metus buvo ieškomas*. 
Jisai yra apiplėšęs daugelį 
traukinių ir kitokią prajovu 
išdirbęs. 

"Pranešimai, kad Pskovą 
yra atsiėmę rusai, apturėta 
iš Lugos, kurs yra dar rusų 
rankose. 

"Atsitikimai liudija, kad 
vokiečiai yra nusprendę 
atakuoti Petrogradą. 

Vokiečių ataka atmušta. 
"Vokiečiai, norėdami pa-

pasipnesinimą ir pnesmm-
atkeliavo sostinei! iš Suo/^kas turėjo atsisakyti savo 

tikslo. Kares medžiaga iš 
m. .Orša ir iš kitur aplink 
tą vietą pasekmingai pra-

Depešoje iš Petrogrado j šalinta. Geležinkelio tiltas 
į Exchange Telegraph sa- i skersai upes Berezina su-
koma: : naikintas. 'J 

tarpe Douai ir Valencien-
nes, dviejų orlaivių darži
nių šiauriuose nuo Douai ir 
BiHets. 

"Mušis ore buvo smarkus. 
Vienas priešininko laksty-
tuvas numuštas armotų šo
viniais, kitas buvo priver
stas nusileisti tarpan anglį; 
linijų ir 12 kitų be to nu
mušta. 8 mūsų mašinos pra
žuvo. 

" P e r naktį suvirs pusė 
tonos bombų pamesta ant 
kazarmių ir . geležinkelio 
stočių Trevese. Tą pačią 
naktį kuone pusantros to
nos bombų pamesta ant or
laivių daržinės arti Mx*tz." 

Kalėjimas už nesiregi-
* stravimą,. 

raščio "The Denver Labor Bulletin" redaktoriaus H<)us-
ton, kaip tenai, Denvere, dalykai stovi pravedus prohi
bicija. Redaktorius štai ką atrašė: 

"Atsakydamas į Tamstos paklausimą, kioks yra 
stovis Denvere pravedus visoj valstijoj prohibicija, 
aš su džiaugsmu pasakysiu, kad saliunų panaikini
mas yra labai naudingas darbininkams. 

. "Perdaug butų drąsu tvirtinti, kad nors keli 
organizuoto daroo nariai mėgintų išnaujo atgaivin
ti tuos pasileidimo urvus šiam mieste arba kitam 
valstijos industrijos centre. 

"Toliau turiu pažymėti, kad biznio stovis di 
džiai pasigerino ir pinigai, kurie pirmiau buvo ati
duodami svaigalų* i^bt i§B*s, lįandie suvartojami 
maistui, drabužiams ir namu kurui. 

"Darbininkus didžiai sujaudino sausio 1 d., 
1915 mv kuomet ėmė veikti prohibicija. Bet žmonės 
veikiai apsiprato su stoviu, taip kad dabar darbi
ninkų tarpe nėra jokio vargo, koks pradžioje buvo 
pramatomas. 

''Daugelis buvusių darbininkų svaigalų išdir-
bystėse turi kur-kas geriau apdraustas vietas ir gy
vena geresniu gyvenimu. 

"Visos buvusių saliunų vietos šiandie nuomuo-
jamos doresniems tikslams. Denvere gyventojai 
šiandie negali atsistebėti, kaip jie galėjo ilgus lai
kus pakęsti saliunų gyvavimą. 

"Iš penkių buvusių bravarų šiandie vienas 
naudojamas sandeliui, kiti ledaunėms ir išdirbysčiij 
tikslams. 

"Netekimas miestui pelno už saliunų licenci
jas nepadidino gyventojams mokesčių, iš to atžvil
gio, kad pinigai, kurie pirmiau buvo sukemšami į 
saliunus, šiandie panaudojami miesto budavojimui, 
kas duoda miestui naują gerą pelną." 

Taip yra mieste, kuriam pravesta prohibicija. Taip 
bus ir Chicagoje, kuomet piliečiai savo balsais panai
kins saliunus. 

i 

j_ i 

DAUGIAU SUOMIŲ IŠ f PASIGANĖDINA HERT 
SODINTA VASOJ. 

Atgabenta daugiau ginklų 
ir amunicijos. 

Angelo Accuttura teisėjui 
Landis pasakė,tkad jis netu
rįs noro kariauti už savo tė 
vyne. 

Accuttura buvo kaltinama-
už neatlikimą karės registra
cijos. 

Teisėjas jauną italą pasiim
to 19-kai mėnesių kalėjiman. 

True translation filed with the post--
master at Ohicag-o, III., on March 1, 
1S>18, as reąuired by the act of < >c-
tober 6. 1917. 

Londonas, vas. 28.-1,200 
suomių kareivių iš Vokie
tijos i£ didelis transportas 
su vokiškais ginklais ' ir 
amunicija atgabenta į Va-
sa, Suomijoj, anot depešos 
į Exchange .Telegraph i< 
Copenhagclio. 

Copenhagenr gautoj i.s 
Berlyno telegramoj sakoma, 
jog didelis vokiečių karės 
laivyno eskadronas apleido 
Baltijos uostą ir, turbūt, 
pasuko į Suomiją. 

LINGO KALBA. 
True translation filed with the post-
master at Chicagro, III., on March 1, 
1918, as requirod„by the ar t of Oc-
tober 6. 1917. 

Zurich, Vas. 28.—Iš Vien
uos depešoje sakoma, k 
Yionn<»s spauda patvirtinu-
si vokiečių kanclierio v<m 
Herllingo kalbą, pasaka 
parlamente. 

(liicagos laikinas polici. 
viršininkas nusprendė, kad vi
si poliemonai uoliai pildyl 
savo pareigas kas lytisi saliu
nų uždarymo sekmadieniai 
Policmonams pagrūmota bai 
mėmis. 

Taippat nusprendė, kad visi 
saliunininkai, katrie ignoruo 
ja sekmadienio įstatymą. b<> 
jokios atodairos bus patį 
kiami teisman. 
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Money Order" arba įdedant pini&us Į A t News Stands 2c. a Copy. Adver-
tising rates on applicatlon. 

Draugas" Publishing Co. • . .... m . m 
1800 W . 46th S t ? Te<. McKiniej^m S Chlcago, IIL l m o k e t l s a v o ? " * » £ » ~ 

' tarė nepnguleti. 

1 rc'Sls:ruot4 laišką 
44 

atgal Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Mmdaugio drau
gija No. 1, iPfeicago, 111. (ar
ti 200 narių), atsisakė pri
gulėti prie tos Tarybos. I r 
intraukta ji buvo labai kei
stai. Užteko tos draugijos 
mgaliotiniui ateiti pasi
klausyti į susirinkimą, jau 
ji buvusi prirašyta. \ 

Panašiai buvę ir su* Pa
laimintos Lietuvos draugi
ja, €bicago, 111. I r ši, ka
da gavo pareikalavimą, užsi-

'JS*ĮĮy^ĘfljM^jyy ".^-sąj^ •^>r-r^ssmts^-.-^aaiifes^^ 

SOČI JAUSTŲ TIKSLAI. | kąsnius po $3.00< metams 
nuo 50 narių. "Nauj ienos" 

Gudrus "triksas.* 
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"Darbininkas" apie Seimo 
Delegatus. 

1 - / ( 

Soeijalistai Lietuvos lai*- j 
vei ir neprigulmybei yra 
priešingi, tai jau aišku. Jie 
supranta, kad laisvoje Lie
tuvoje jų balsas nebus per- j 
daug stiprus ir tos visos iš
svajotos Šiltos vietos, val-

— gali juos aplenkti. 

giriasi, kad ta jų Taryba 
vienijanti 90 draugijų, tu
rinčių išviso 12,000 darbi-

1 ninku. Jeigu tai butų tei
sybe ir jeigu visos draugi
jos mokėtų savo mokesnius, 
tai sumokėtų į metus $720.-
00. J au šiokia tokia įmtų 
parama uždaryto laikraščio j 
redaktoriui, kurs tada užsi-O iie negali eiti i Lietuvą,. . „ . .. 

, . , .. ' j imtu sonialistu švietimu1 

lygiomis teisėmis su kitais;! ; . ę\ . -
.. ... , j paskaitomis ir prakalbomis. 

jie ten turi eiti Kaipo pn-• l 

vilegijuoti asmenys, darb<> 
žmonių (suprask — beveik 

Mes manome, kad ir daug 
tokių draugijų atsiras. 

Bet lai jie vienija visus 
nesusipratėlius ir išsigimė-
liūs. 

Mes vienykimės taip-pat, 
visi, kivrie likome ištikimi 
tautaf ir Bažnyčiai, visi ku
rie pamylėjome krikščioniš
kos demokratijos idealus. 

[Lai visas pasaulis žino, kad 
soeijalistai t ik nedidelę da
lelę mūsų tautos veda, kad 
didelė didžiuma yra Ištiki
ma Kristaus-mokslui-ir sa-<j 
vo tautai. 

Soeijalistų juodų darbų 
neatlaikys, neat renis tautie-

oeijalistai lyg nu-įčiai laisvamaniai. Dauge-Į 

,— ' 

jaiieia, kad katalikų \ i suo-
visų lietuvių) vadai; jiems ; »"*'"' »* liberalai vis dėlto 
duok ir valdžia, ir pinigus, | s t , i l i i a įvykius ir jie liks at-
ir linkima gvvenima, v i s a j s k * r t i 1UU) t a u l o s > J u m t e k " 
tai, k:i turi ju sėbrai bolše- in0 sumažės. Tad ko ne-J 
vikai Rusijoje. š ta i jie ir L-:lh kultuius priemonėmis 
'steigiasi 'Lietuvos ateiti su- a tsekt i , tai tikisi gauti iš-
rišti^su Rusija, nes tiki, kad a l l - i n C »'<"'•<> kumštį ir tą 
su Rusijos soeijalistų pagel- |*™»*tį į darbą paleidę, 
ba jie galės užgrobti Lietu-! >": «ijaustai eina prie pa-
voj valdžią į savo rankas. -a!in>s soeijalės revoliuci 

Bet štai katalikai ir tūli *K)S-
I tautininkai rimtai kovoja j TįJ- Mrigaitis nesykį "Nau-
1 už Lietuvos m pri.rulmybę: jauiose" jau yra pagrasęs 

Jie turi pritarimą visos tau- j *avo bolševikiška kumštimi' 
tos, mažne visų darbininkų. ! visiems nesoeijalistams. At-

Bet argi soeijalistai neiš-j r o ( l ^ Lv* tai jo svarbiausis 
gudrėjo. bevaikščiodami Į argumeiitas. Apsireiški 

' gilus ir naivus soeijalistų ti 
kejimas į revoliucijos ste 
buklinga. galvbe. 

Dabar "Nauj ienos" sten 
giasi savo dalį atlikti, kad 
privedu s visą Ameriką prie 
b< »!ševikiškos anarchijos. 

Jos organizavo ligšiol 
Chieagos draugijas, dabar 
siekia jau ir tolesnių kolo-A 

kreivais keliais, ar gi neiš
moko Į>I\,vokuoti, meluot', 
šmeižti i š ta i dabar ta sa-
vo mokslą" ir paleido į dar
bą. 

Rodos, nemažo reikėjo gu
drumo, kad esant patiems 
laisves priešais, apsišaukti 
vienatiniais kovotojais už 
tą laisvę, o tuos. kurie iš-1 
tikrųjų už laisvę kovoja — Įnijų, ragina Rytų lietuvius 
aprėkti, apšmeižti, kad jie oT-ganizuoties taip-pat. Su 
esą laisvės priedai. džiaugsmu pažymi kiekvie-

•Soeijalistai ta mėgino da-1 u'^ f a k t ^ organizavimosi 
ryti ir tebedaro ir dal.ar poKevikų kitų Amerikos 

tautų. 
Tais ateityje, beabejo, lie

tuvišku bolševiku suvažia-
vinias, bus paliasus suvažia
vimai kitų tautų. Paskui 
visų tautų bolševikai ims 
vienytis ir kada koks nors 
aidoblistų vadas paduos si
gnalą — bolševikai griebsis 
ginklo ir kels revoliucijas. 

Mūsų priederme. 

Lai kiekviena tauta, ku
riai rupi josios kultūra," do
ra, gerbūvis — ginasi kaip 
moka nuo savo bolševikų. [ 
Mes tikime, kad Amerikos 
valdžia ir visuomeuė suge
bės apsiginti nuo savo bol-

eKviename savo laikraš 
/ eįų numeryje Jie pasitiki 

savo spaudos išsiplatini n ui. 
savo kakarinės didumu, ii: 
savo skaitvtoįu tamsumu. 
O gal, mano sau, ir užrėks 
kovotojų balsą, ir sutruk
dys į u žvgius. v|;aė suma-
nytąji seimą. 

Nors jų kakarinė ir ištik-
rųjų didelė (išaugino nesu
sipratėliai katalikai), bet į 
vis dėlto rimtoji visuomene 
pamatys, kad ji, ta k a k a l į 
nė, vra nešvari ir girgžda. 

Soeijalistų Tarybos. 

Rusijos bolševiku miu-
tin Amerikos soeijalkta/ 
ėmė organizuoti t. v. darbi- j ševikų. 

lis jų jau nugarmėjo pas sp-
eijalistus. Mažne visos 
Chieagos t. v. tautiškos 
draugijos prisidėjo prie So
eijalistų Tarybos. Ta spau
dimą galės atlaikyti t ik lie
tuvių kataliku visuomenė, 
tik reikia, kad j i gerai su
siorganizuotų. Lai vienijasi 

-

kiekvienos 'kolonijos katali
kiškos organizacijos, kaip 
pašelpinės, taip idėjinės, \ąi 
apskričių organizacijos jun
giasi; o su ' la iku prieisime 
prie vieno tvirto bendro 
centro. 

J£itą sykį mes plačiau pa
kalbėsime apie tą gerą, ka
talikų visuomenės susiorga-
nizaviirią. 

LIETUVA BUS NEPRI-
GULMINGA. 

* 

ninku tarybas (People's 
Couiieils). Mušu soeijali-
stai" laukė Amerikos val-

- džios priespaudos, laukė -už-
darvmo savo laikraščiu, tad 
jie norėjo užtikrinti sau 
pragyvenimą kitokiais bu
dais: visoms drėuigijoms, 
prie Darbininkų Tarybos 
prigulinčioms, nustatė m o 

Bet mes atsilaikvkime 
visu pirma x>rįeš savo bol
ševikus, 

Įveikia-žinoti, kad į jų tą 
bolševikišką Tarybą sumar-

Į mėjo daugeUs draugijų per 
klaidą. Daugelis jų pra
regės ir atsimes. J au fak
tų turime. 

Pavyzdžiui, koki mėnuo 

Šiandieną pranešame la
bai svarbią žinia, (žiūrėk 1-
mą pusi.), kad vokiečių ka
talikų partijos centro vadas 
Erzbergeris stovįs už Lietu
vos neprigulmybę ir, žino
ma, kaipo vokiety s, už am
žinus ryšius Lietuvos su 
Vokietija. Centras tai sti

pr iausioj i Vokietijos parti-1 
ja. Pasirodo, kad Vysku
po Karevičiaus buvo pada
ryta didele intekmė į vo
kiečių valdžią ir visuomenę. 

Lai jie tik - pripažįsta 
mums politiškų laisvę. Nors 
išnaudoti mus ekonomiškai 
jie, žinoma, > neatsižades. 
'Bet, laisvi budajni, mes ga
lėsime . išauginti pajėgas, 
kad apsigynus nuo tų iš
naudojimų. 

Pasekminga^ mokėjo gin
ties Poznaniaus lenkai nuo 
vokiečių užplūdimo. J ie 
ėjo ^kooperacijų keliu. Jų 
maži parapijų bankeliai 
(kooperatyviškais pama
tais steigiami) sugebėjo ap-J 
ginti lenkišką žemę nuo vo
kiečių, pasikėsinimu. Tas 
pats keHas ir į r ies musvsto
vės. Tik auginkime pajė
gas, semkime ^ mokslą, ap-
švietą, taupykime centus ir 
ruoškimės į atkaklią ekono
minę kovą su vokiečiais ir 
visiais kitais, kurie po ka-
ijės noreV Lietuvą išnaudoti. 

i'Darbimriko" No. 19 p. 
J. D. gražiai rašo apie tai, ko
kius delegatus turėtų rinkti 
mūsų organizacijos į seimą: 

Mušą visuomenė kulturin 
ga, organizuota. Į seimą ji ei 
na ne kokių palaichi buriu, bet 
organizacijomis ir draugijomis, 
kuriomis i mūsų gyvenimas bė
ga. Iš organizaeijinio veikimo 
tegalima laukti gražių ^.pasek-
mią, ir organizaeijinio prisiren
gimo mūsų j seimą beabejo su
silauksime gražių darbų pačia
me seime. Reikia tik, kad visi 
būtume gyvi lietuviai, kad vi
siems butų širdyje mūsų reika
lai, kad visi važiuojantieji į 
seimą savo tuos jeikalus su
pras tumėm patys ir kad juos 
mokėtumėm seime gražiai ves
ti, nesidutidami intakai visokiii 
gražbylių ir kalbėtojų, kurie 
.moka šildyti jausmus savo 
klausytojams ir juos kreipti sa
vo kokion pusėn. Ypač tai daž
nai atsitinka su katalikais, ku
rie "paprastai būva katalikais 
bažnyčioje, gi viešame gyveni
me, susirinkimuose, seimuose 
nesugeba suvokti savo išpažįs
tamo mokslo jlrincįpų ir leng-
viai susideda su tų principų 
priešais ir krikščioniškos kul
tūros griovikais. Iš to nenuvo
ki mo savfi principų ir nemokė
jimo'katalikuose jais tvarkyties 
viešo gyvenimo sūkuryje pasi-
darė, kad daug katalikų eina 
išvien su bedieviais, juos re
mia, jiems tarnauja ir patys, 
būdami krikščioniškos tautos 
vaikais", eina talkoje .su josios 
priešais, duodamiesi vilioti tų 
priešų pavfršutiniais žibučiais, 
gražiais žodžiais, obalsiais ir 

u . 
Niekur ąesu matęs tokio sa-

vo principų nesupratimų ir 
ir laužymų viešame gyvenime 
ir veikime, kaip pas katalikus. 
Nestebėtina tai, nes patys čia 
katalikai nesenai pradėjo jaus
tis katalikais esą. Iki šioliai 
bevek gražiai j ię, daugumoje 
bernavo, o tamsesni po šiai die
nai tebebemauja visokiems sa-

dingam ar visai nenaudingam, 
visuomet' yra labai naudinga 
būti vienybėje, ir tai principe 
"lygus su lygiu" su žmogumi 
daug veikiančiu ir daug gero 
darančiu! Tai išrokavimas ir 

'gudrumas anos musės, kuri iš
tisą dieną sėdėjo jaučiui aut 
ausies ir jo kraują gėrė, kuo
met šis arė, gi grįžus na'mo iš 

. darbo ir musė pasigyrė, kad 
mudu visą dieną arėva. 

Tokioje musių rolėje rodos 
nor eiti ir toliaus pas mus 
laisvamaniai. Kad jie tokias 
roles moka pasirinkti, tai gra
žiai mums parodo "Lietuvnf 
dienos" darbas. Juk tenai su-
rinktos aukos, tai .aukos duos-
nios katalikijos, ir jos pačios 

. triūsu ir pasišventimu surink
tos, gi tas aukas užvaldė lais
vamaniai, ir taip pasidarba
vo, kad po šiai dienai Lietuva 
jų nemato. Kiek tnaudos iš 
"Lietuvių dienos" surinktų pi
nigų visiems mums butų pa
darę tie patys laisvamaniai, 
kuomet buvo užsispyrę tuos 
pinigus siųsti Rusijon į Petro
grado Centralinį Komitetą, tai 
mums aišku iš to, ką praneša "| 
telegramos, kad visus Central i-
nio Komiteto Petrograde pini
gus ekspropriavo (pasisavino) 
garsusis Kapsukas "Kovos" 
r edak to r iu s nuvažiavęs į Ru^i-
ją! 

Kol krikščionys demokratai 
mažiau buvo susipratę, kol ak-
liau tikėjo laisvamanių gud
riems išvadžiojimams ir visokių 
klerikalizmų baidyklėms, lais-
vama/iiai užsispyrusiai rašė 
apie visokias vienybes, norėda
mi gražiai inkinkyti katalikus 
j savo vežimėlį. Dėkui budru
mui katalikiįos vadų, tas lais
vamaniams nepavyko padaryti. 
Pagaliaus daugumoje susipra
to ir pati katalikijaJ J i jau 
moka atskirti juodą nuo balto! 
Tuomet laisvamaniai savo rei
kalavimuose ėmė minkšteti. 
Jau ne rienybės jie šaukia, bet 
į seimą važiuoja "suvienodinti 

^musų srovių darbus ir sušvel
ninti mūsų santikius, Įsteigti 

vo tautos ir tikybos priešams. visuotiną mezliavą ir visiems 

T a m e pač iame numery je 
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>» RAŠYKITBS į "DRAUGO 

BENDROVĘ. 
i ) Kapitalai padidinti nw> f$6fi00 iki $50000-

NUTARTA: j - J į tumaiintr*uo $35.00 iki $10.00. 

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

Vienatinis lietuvių kataliku dienraštis. "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.0Q numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems, r 

T?d, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

^"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus'jj 

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

46th Street, Chicago, III.). " 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. x 

M 

* 
r- ; -

• 

Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendrovės šėrų. 
DRAUGAS ITBLISHING OOMPANY, 

1800 West 46th Street, 
' OHICAGO, ILLINOIS. 

• 

Prisiunčiu $ Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu 

man pas iųs t i . . . •«-( . . . . " . "Draugo" Bendrovės šery. 

/ • 
Vardas ir pavardė , . . . . y -3į$. 

' 
Antrašas • • • • • • • • V < • • . . . . • 

Mjftfltsifį • • • • Valstija 

IŠ CHICAGOS VARGC? 
NININKŲ VEIKIMO. 

— — _ — 

kalbama ,apie laisvamanių 
peršamą vienybę ir apie 
tos mezliavos reikalus: 

, Laisvamaniai dar tik seime 
žada kalbėti apie įvedimą vi
suotinos mezlavos Lietuvos nau
dai, gi pas katalikus, pas krik-
ščionis-demokratus jau antri ar 
treti metai kaip ta visuotina 
mezliavą įvesta: veikia eia 
Tautos Fondas su visų šim
tu savo. skyrių, desėtkus tuk-
stančių renka Lietuvos reika-. 
lams, ir sparčiai didina skai
čių nuolatinių Tėvynės rėmėjų; 
pratindamas žmones prie sa\o 
pilietiškų priedermių ir tt. Pas 
kiikžčionis-demokratus, pas 
katalikus išdygo Lietuvos ne-
pngulmybės Fondas su savo 

"baigiamu desėtkų tūkstančių, 
eia pat atsirado Lietuvos Lai-

_svės legijonas, kuris vėl tūk
stančius krauna Lietuvos lai
svės reikalams. Supratimas pas 
katalikus piliečio priedermių i? 
jų duosnumas varukoms Tėvy
nės reikalams padarė, kad ka
talikai šiandiena kelius sykius 
daugiau naudos padarė, negu 
visų laisvamanių sykiu visi 
fondai, kurių vos-vos užtenka 
tik D-ro Šliupo reikalams!.... 
Taip dalykams esant nereikia 
stebėtis, kad laisvamaniai nuo
lat gražias dainas dainuoja 
apie vienybę su katalikais, ir 
vienus jų — geruoju, diploma
tiškai, kitus — šmeižtais, pra
vardžiavimais ir visokiais kle
rikalizmais kursto, kadx tik vie-
nybėn su laisvamaniais sueiti. 

>> bendrą centrą... f 

i Tai-gi važiuoja laisvamaniai 
seiman užvesti tą, kas jau yi4 
krikščionių demokratų užvesta, 
būtent, mūsų visuomenėje jau 
gražiai veikia ir visuotinoji 
mezliava, kaip augščiau minė
jome, Tautos Fondo puikiai ve
dama, ir bendras visiems cen
tras jau nųo kelių metų gy
vuoja «*5" A. L. Taryba. J i 
visiems, visų srovių pasekė
jams atdara. Jos konstitucija 
ir laisvamanių nereikalauja, 
kad prisidėdami atsižadėtų sa
vo "tikėjimo," o priimtų kokį 
naują, kad koki savo luomą 
pamestų ir savo kilimą panie
kintų... Konstitucija visus ragi
na prie bendro darbo sulig sa
vo pajėga Tėvynės naudai. 

Ton pačion mintin ir Chi
eagos 1*. D. S. Apskritys iš
reiškė pageidavimą, kad sei
mas paragintų visus tuos, ku
rie dar,lišgiol neįsirašė į 
nuolatinius Lietuvos gelbėto
jus prie T. Fondo, kad neati
dėliodami įsirašytų. 

Praeitą pirmadienį Chi
eagos vargonininkai laike 
susirinkimą, Beethoveno 
Konservatorijos kamba
riuose. Buvo paduota pil
na atskaita iš v&karo, su
rengto spaudos savaitėje, 
išplatinimui katalikų spau
dos. Del blogo oro ir daug 
tame laike" rengiamų vaka
rų pasirodė mažas nedatek-
lius. 

Daug kalbėta apie lavini
mosi, kėlimą bažnytinės ir 
pasaulinės muzikos. Nu-
tarta% organizuoti vargoni
ninkų draugiją vardu Šv. 

[ Grigaliaus Didžiojo ant 
grynai švietimosi ir lavini
mosi pamatų. 

Tam tikslui yra jau tvar
komi įstatai. Draugijos or
ganu išrinktas dienraštis 
" Draugas." 

Apie politiškąjį seimą ir 
siuntimą delegato daug 
svarstyta, Į seimo delega
tus nuo Chieagos vargoni
ninkų išrinktas p. A. S. Po-

I cius. 
Buvo pakeltas klausimas 

apie pirkimą šėrų "Drau
go Bendrovėje, b e i del vė
laus laiko šis klausimaę ati
dėtas sekančiam susirin-

IŠ WEST SIDE. 

WEST PULLMAN, ILL. 
— x 

Vasario 10 d. čia atsibuvo 
vestuvės Jono Puidoko. Ves
tuvėse dalyvavo pusėtinas 
būrelis svečių. Laike vakarie
nės Antanas Nausėda primi
nė apie Lietuvos vargus ir ati
kų reikalą. Dalyvavusieji tam 
sumanymui prijautė ir suau
kojo, keletą dolerių. Aukojo 
sekantieji: 
A. Nausėda 
A. Kuisis 

$2.00 
1.00 

M. Sakutis 1.00 
J. Puidokas 1.00 
F. Eimkus 1.00 
A. Saldokas .50 
M. Sakutis .50 
M. Sakutis .25 

Viso surinkta $7.25 
Aukos pasiųsta Tautos 

Fondan. > ^ 
F. Rimkus. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. ž 

gui iš t ižusiam mažai ^o gero 
• nuve ikus iam, mažai kuo ,nau-

šv. Jono Ev. dr-ja siunčia 
delegatą seiman. . 

Šv. Jono Evangelisto dr-
ja vasario 24 d. turėjo mė
nesinį susirinkimą. Ap
svarsčius bėgančius reika
lus išrinkta Visuotinai! Sei
man delegatas. Paskui bu. 

< A. P. 

Perkūno Oželis, W. Pull-
man, ~ Ačių už korespon
denciją. Apie tą patį pir
miau gavome kitą, todėl 
Tamstos nedėsime. 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St , 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 xLincoln St , 

Ant. Bakšys — iždininkas, 

vo pakeltas klausimas apie 
Paprastas"dalykas, - žmo-Į Tautos Fondą. . Dauguma 

narių pasižadėjo aukoti T. 
fondan vienos , dienos už- Į 

darbį. Aukos visi pagal 
savo išgalės. -Suaukoti pi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nigai teeiau nebus tuoj aus į 1339 So. Vietoria St. , 
nei jpkian iždan pasiųsti, 
bet laikomi banko j , kol 
nebus patirta, kad siunčia
mas aukas apturi nukentė
jusieji nuO karės, badaujan
tieji lietuviai. Tuomet v i -

l'-,r 

kos vienu 
LOS. 

$** % ' l '•'K- te- •** *••-• •» 

žygiu 
__ 

8&L2^ira$S 

bus 
• 

KafSt ••iii 

pasiųs-

Narys. 

Pranas Bujanauskas, -«- or
gano priž., 1112 — 10 St. 

"Draugo" agentas ant 
Bridgeporto, Jonas Radavi-
piuų 3329 So. Morgan St., 

sos draugijos surinktos au- į,Chicago, 3rd fl. 
B 
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WORCESTER, MASS. 

Choro koncertas nusisekė. 
v 

Nedėlios vakare, vasario 
lOdicna, šv. Kazimiero pa
rapijos cKoras Alhambra 
svetainėj turėjo koncertą, 
įsteigimui parapijinės mo
kyklos naudai. Vakarą ati
darė ir vedė mūšų gerb. 
vikaras kun. J . Čaplikas. 
Šv. Kazimiero parap. cho
ras, vadovaujant ir diriguo
jant mūsų gabiam vargoni
ninkui p. D. Z. Visminui, 
sudainavo: merginų choras 
"Tylus varpel ia i / ' solo p-h" 
Petr . Žiurinskiutė "Pasku
tinė vasaros rožė," maišv-

7 _• 

tas choras ' 'Sėdžiu po lan
geliu/ ' "Gryba i , " "Tai 
gražios dienos pavasarėlio" 
ir "Karvelėl is ." 

Solo "Meilės da ina" p-
lė EI. Baltru5ai«utė; "Bi
r u t ė " r>lė Eleonora Šalte-
niute; "Atsiskyrę nuo gi 
minių" p. Kreipaltienė; 
" Š e š u p ė " p-lė O. Karsokiu-
tė; "Naujoji gadynę" p. P. 
Milius ir duetą "Valio va
lužė" p-lės Elz. Baltrušai-
čiutė ir Eleonora Šalteniu-
tė. Publikai jų dainos pa
tiko, nes po tris kartus tu
rėjo atkartoti, kas Worces-
teryje retenybė. 

Kada merginų choras už
dainavo "Tylus varpeliai/ 
tai taip užimančiai dainavo, 
kad v k a publika paskendo 

/giliame mastyme ir tik pa
sibaigus dainelei iš gilaus 
mastymo publika atsipeikė
jo su trukšmingu delnų 
plojimu, reikalaudama, kad 
dainelė butų pakartota. 

Publikos atsilankė virš 
500 ir visi labai gražiai ir 
ramiai užsilaikė. Koncer
tas iš visų atžvilgių gerai 
nusisekė. 

Ant užbaigos kun. J . Ča
plikas vardu viso choro ir 
solistų padėkojo pubjikai 
už skaitlinga atsilankymą 
ir gerą užsilaikymą. Kon
certas užbaigtas tautos him
nu '^Sietuva, Tėvyne mu-
su ." 

Duok Dieve, kad tokius 
koncertus mūsų choras ren
gtų kuotankiausiai, taip 
kalbėjo dauguma publikos, 
skirstydamies.namo, o ir aš 
tam pritariau, nes ištiesų 
buvo kuomi pasidžiaugti ir 
pasigerėti. 

Zakrastijono Gizelis. 

ROCKFORD, ILL. 

Kataliku bruzdėjimas link 
, L. V. S. 

Liet Vyčių 83 kp., per-
macius svarbą L. V. S., ku
ris atsibus kovo 13 ir I i d. 
Xe\v Yorke, išrinko komi
siją, idant rūpintųs bendrai 
suvienyti katalikiškas drau
gijas (laisvamaniai ir-gi 
rengias pasiųsti delegatą 
seiman, bet jie rengias at
siskyrę nuo katalikų-). Dė
lei pasiuntimo delegatų sei
man komisija susiėjus 
aptarė, jog geriausia but 
kreiptis į draugijas reika
laujant, kad kiekviena 
draugija, bei kuopa išrink
tų po tris atstovus. Drau
gijų atstovai rinks dclega-

imą. Taigi nu

tarė kreiptis, į draugijas, 
kad prisidėtų pagfal savo iš
galę, pinigiškai. del paden
gimo kelionės lėšų delega
tams važiuojantiems sei
man. 

Ą 
Draugijos seimui pilnai 

pritaria. 

Vasario 24 d., per sumą 
vietos klebonas gerb. kun. 
V. Taškunas paaiškino, kad 
anl i a'T>aži_yčioj kolekta bus 
padengimui lėšų delega
tams. Likos surinkta apie 
42 dol. 

Tą pačiį dieną turėjo ex-
tra susirinkimus LDS. ir 
SLRKAr kuopos. Paaiški
nus apie katalikiški) drau
gijų komisijos susirinkimą 
1 oi jos tikslą, kuopos pilnai 
lam pritarė, ir kiekviena iš-
i'inke po 3̂  atstovus. Taip-
.j }H rmatę K V. S. svarbą 
LDH. kuopa paaukavo iš 
savo iždo 2d dol. SLRKA. 
kuopa, negalėdama paauko
ti iš iždo, neatsisakė auko
ti nariai. Pradėjus rink
ti aukas, vien tik skrido 
doleriai i kepurę. Kaip-
kurie aukavo po daugiaus. 
Kuopos pirmininkas p. J . 
Andriuškevičius aukavo 
net penkis dolerius. . 6is 
Lietuvos sųnųs visados gau
siai aukoja geriems užma
nymams. Narių nedaug 
susirinko. v Aukų surinkta 
21 dol. 

Dar negalas aukų 
plaukimui/ 

Kai-kurių draugijų sjusi-
rinkį*nuose apie tai dar ne
buvo svarstvta, bet tikėti-
na, kad tam visos pritars. 
Štai, vyčių kuopos ir 4iAi
d o " bažnvtinio choro susi-
rinkamas atsibus tomis die
nomis. Šie jautrus tėvy
nainiai, tikėtina, taipgi pa
sižymės gausia auka. 

Tautos Fondo skyriaus ir 
Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas atsibus sekan
tį nedėldienį. Klausimas, ar 
Mot. Sąj. kp. ne " b y t i n s " 
šių-draugijų, nes jos išank-
sto girdėtis pradeda apie 
tai bruzdėti. 

Šv. Mykolo draugijos ir
gi tą patį nedėldienį atsi
bus susirinkimas.. Ši drau
gija gerai gyvuoja. Todėl 
galėtų viena, be pagelbos 
kitų, pasiųsti delegatą į sei
mą.- I r jei tarp padarys, 
parodys šventą .priejautą 
Lietuvai. 

Atstovų susirinkimas. 
Kovo 3 d. tuoj aus po pra

kalbų, kurios atsibus K. of 
C. svetainėje, 613 N. Main 
St., bus katalikiškų draugi
jų atstovų * susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus ren
kami delegatai į seimą. 
Kiek delegatų bus galima 
siųsti, parodys surinktos 
aukos. Todėl kurie dar ne-
aukavot* prisidėkit gausia 
auka, idant mes, r*>ckfor-
diečiai, neatsiliktumėm 
užpakalyj mažesnių koloni
jų. Stengkimės. pasiųsti 
nors tris delegatus. Taip
gi, rinkdami delegatus% sei-
įmui, atminkime, kad jšr in 
ktumėm sumaningas y pa
tas, o ne kitokius, kaip kad 
tankiausiai padarome. 

Vienas iš Komisijos. 

mmmm 
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CHICAGO. HEIOHTS, ILL. 

Užėjus Gavėniai, teatrų 
bei ^okiu nebėra. Bet jų 
vietoj kiti svarbesni reika
lai atsirado. -Būtent, kiek
vienoje lietuvių kolonijoje 
lietuviai sukruto, subruzdo 
rupinties apįg seimą bei 
Šv. Kazimiero dieną. 

Chicago Heigbts lietuviai 
irgi nenori atsilikti nuo ki
tų. Ji.e irgi svarsto tuos 
šios dienos svarbius klausi
mus. 

Praeitą utarninką, vasa
rio 26 d., visų vietinių drau
gijų atstovai turėjo susirin
kimą Šv. Kazimiero moky
klos kambaryje. Nors nu
tarimų neteko patirti, bet 
tur but tarėsi apie siunti
mą delegatų į Visuotinąjį 
Seimą. Toliaus gal teks 
geriau apie tą sužinoti. Prie 
Šv. Kazimiero dienos taipgi 
rengiamasi. 

Nedėlios "vakare žada bū
ti pamaldos bažnyčioj. Ger
biamas kun. I. Albavieaus 
sakys pamokslą. 

Gi Šv. Kazimiero dieno
je, išryto, taipgi bus pamal
dos, o vakare Tautos Fon
do skyrius rengia prakalbas 
bažnytinėje svete. Kalbės 
architektas M. Žaldokas iš 
Chicagos ir kiti. Prie to 
bus deklemacijų ir tt. 

Tikimasi, kad nei vienas 
nepraleis tos progos, neatė
jęs į minėtas iškilmes. 

Kaip girdėjau, kovo 10 d. 
bus rodomi krutamieji pa
veikslai iš Kančios l įr istaus 
ir karės laukų. v Paveikslus 
rodys Electric Teatre, kam
pas 14-tos ir 5th Ave. Pel
nas eis parapijos naudai. 

Dūda. 
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WBST PULLMAN, ILL. 

mįf" 

Vyčių prakalbos. 
j -
Vasario 24 d., Šv. P . ir P . 

bažnytinėj svetainėj Liet. 
Vyčių 35 kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo gerb. 
Al. M. Račkus, Loyolo uni
versiteto studentas. Pra
kalbos nusisekė labai gerai. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Westpulmaniečiai 
yra atsižymėję ramiu užsi
laikymu laike prakalbų. 
Taigi ir šį kartą užsilaikė 
ramiai. 

Prakalbos buvo labai in-
domioš, nes gerb. kalbėto
jas kalbėjo temoje: Socija-
lizmas, jo teorija ir kritika. 
Gerb. kalbėtojas labai aiš
kiai nupieš^, kaip socijaliz-
mas vartoja prastas prie
mones - kovoje- prieš ka
pitalizmą. Ant galo kuo
met prisiminė apie Lietuvos 
laisvę, kuomet kalbėtojas 
paklausė susirinkusiųjų: 
Kas trokštate Lietuvai lai
svės, atsistokite. Visi ir 
atsistojo ir pasigirdo bal
sai: Lai gyvuoja laisva ir 
neprigulminga Lietuva] m 

Taipogi mūsų socijalistai 
ir davė klausimus. Neku-
rie klausimai buvo labai 
juokingi. I š nekuriu klau
simų žmonės turėjo ska
naus juoko. Gerbiamas, 
kalbėtojas į visus duotus 
klausimus atsakė labai aiš
kiai-1 ir visiems supranta
mai. 

Žmonės prakalbomis la
bai užsiganėdini), nes tai ai
škiai galima buvo matyti iš 
įų upo. Eidami namo tarp 

PITTSBUROHO IR APY 
LINKĖS VISU0TIN_3_JIN 
SEIMAN NUO K A T A U 
KIŠKŲ D R - J Ų DELEGA

TŲ DOMAI. 
• ' ' • • — •N - II • _• 

Gerbiamieji J:— 
j 

Visuotinas Seimas-' jau po 
šonu. Didžiuma Pittsbur-
gh'o ir apylinkes katalikiš
kųjų draugijų jau išrinko 
atstovus seiman. Dar lie
kasi truputis laiko — galės, 
ir draugijos dar neišrinku
sios atstovų seiman, juos iš
rinkti. 

Bet labai svarbu, ar visi 
rinktiniai atstovai šios apy-
linlčės supranta Visuotinojo, 
Seimo prasmę f Taigi čion 
prasimato reikalas šios, 
apylinkės katalikiškų drau
gijų atstovų susirinkimas. 

Viršminėto dėlei, mes že
miau pasirašusieji, atstovai 
nuo katalikiškųjų draugijų 
Pittsburgk'e į Visuotinąjį 
Seimą, šiuomi kvočiame vi
sus šios apylinkės nuo ka
talikiškųjų draugijų atsto
vus, susi važiuoti 10. kovo, -. 
na\, 3-eią vai. po pietų, Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėn, kampas 22-ros ir Barah 
St., S. S.," Pittsburgh, Pa., 
pasikalbėjimui. 

Susivažiavę galėsime pa
sitarti ir apie kelionės są-

Kuli. J . J . Sutkaitis, 
Juozas Tamkevičius, 

/ Kaz. Sokauskas, 
Kajk Nulowieckis, 
Antanas Jeneuckas. 

•WWWP—w4n i f ••'• t • ' •' •• 

\ CHICACOJE, 
NUO 18-tos GATVĖS. 

Vasario 25 d. Dievo Ap-
veizdos parapijos mokyklos 
3 kamb. atsibuvo visų idėji
nių draugijų atstovų susi
rinkamas, sušauktas vieti
nio Tautos Fondo 31 sky
riaus. 

Susirinkimą atidarė pir
mininkas p. S. Šimulis su 
malda. Laike susirinkimo 
visų vienbalsiai išnešta se
kanti rezoliucijai 

1) Kad Lietuvai reika
laujama neprigulmybė; 

2) Kad gerbiamam Pre
zidentui Suvl Valstijų butų 
daugiau informuojama apie 
lietuvių siekį ir troškimus; 

3) Kad Lietuvių Visuoti
nas Seimas yra būtinai rei
kalingas-

4) Kad reikalinga siųsti 
delegatas į busimąjį "Lie
tuvių Visuotiną Seimą." 

l)elegatas į lietuvių sei
mą, kuris atsibus kovo 13 ir 
14 d., New Yorke, K. Y., 
nup visų vietinės kolonijos 
idėjinių draugijų išrinktas 
Justinas Kudirka, buvęs T. 
Fondo 31 skyriaus sekreto
rius. 

Apmokėjimui delegato 
kelionės pats delegatas au
koja $15.00 Tautos Fondo 
3i skyriui, o kitos draugi
jos paskyrė iš savo iždo po 
$15.00. Smulkių aukų ant 
vietos sumesta $10.00. 

Toliaus garbiamas dele
gatas pasakė trumpą pra-
kalbėlę, aiškiai apibrėžda
mas diįelę svarbą šio sei
mo ir apie vargus Lietuvos. 

savęs kalbėjosi: tokios pra
kalbos, tai bent prakalbos. 

Garbė vyčiams už suren
gimą tų prakalbų! 

J . S. 

PASKELBIA 

TINUSPARDAVIMA 
ŠIĄ SUBATĄ ir NEDĖLIOS RYTĄ 

UŽ LABAI NUŽEMINTĄ KAINĄ 

MUŠU MADISON G AT. KRAUTUVĖJE 
GRYNOS VILNOS SIUTAI IR OVERKOTAI NUŽEMINTI 60 NUOŠIMTI 

i Kadangi šis išpardavimas yra didelis pasiūlymas, 
visokio dycįžio visose linijose ir gali gauti 

Neapribuotą Pasirinkimą u i 

nezemiau ir 

$ 
.75 
neaugščiau 

Patartina visiems vyrams nusipirkti del pavasario. 
Šios labai žemos kainos negalės būti atkartotos po 
Sukatos ir nedėlios ryto. Negalima gauti tokios rų-
šies drabužių už taip žemą kainą kitoj krautuvėj vi
soj Chicagoj — mašoj ar didelėj. 
Siutai ir Overkotai siūlomi už $7.90 yra grynos vil
nos, moderniškai kirpti, gražiai padirbti ir nešiosis 
gerai. Jie,gali būti prilyginami prie siutų kitur par-' 
duodamų po $15 ir $18. 
Siutai ir Overkotai siūlomi už $10.75 yra grynos vil
nos — visokios mados — gražiai iškirpti ir padirbti. 
Jie gali būti prilyginti pre $20 ir $25 drabužių par
duodamu kitose krautuvėse. 

Nevirs 3 Drapanų Kostumcriui. 
Pirkliams Niekta Neparduodame. 
I žganėdiuimas Gvarautuotas. SĄLYGOS PARDAVIMO: 

Tikra Ekonomija yra tai slapyžcdis šios Valandos. 
Neleisk, kad kas tave sulaikytų nuo šio išpardavimo. 

MUSŲ MADISON GATVĖS KRAUTUVĄ BANDASI PO N O L 

76 W. Madison Street, tarpe Dearborn ir Clark 
PRIEŠAIS MORRISON HOTEL^ 

Krautuvė atdara Kas vakaras iki .10 vai. Nedėlioj iki 1 vai. po piety, 
* * . J K I I — 

Visi rankų plojimu pritarė 
šaukdami: "Lai .gyvuoja 
laisva ir 
Lietuva!" 

\ Raštininkas. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ "7 

CICERO, ILI* ' 

neprigulminga 

Svarbus susirinkimas Seimo 
reikaluose. 

Norints katalikai surtauti-
ninkais šitoje kolonijoje ben
drai veikia pasitarimuose ir 

•v 

rezoliucijose visuotino seimo 
reikale, bet visuotino seimo 
sirinkime yra nutarė, kad fi
nansų reikale siunčiant dele
gatus minėtan seiman veikti 
atskirai. Užtai vien tik kata
likiškų draugijų, kuopų atsto
vai bei atstovės, kurie yra iš
rinkti dalyvauti susirinki
muose seimo reikaluose, ir ku
rios draugijos dar nėra išrin
kusios atstovi], tai jų valdy
bos yta kviečiamos dalyvauti 
susirinkime atsibusiančiam pė 
tnyčios vakare, kovo 1, tuo-
jaus po pamaldų, Šv. Antano 
parapijos svetainėje, Cicero. 
Svarbiausi reikalai aptarti gal 
bus tai nuskyrimas atstovų 
seiman ir kaip apmokėjus lė
šas. Tiktai neužmirškite atsi
lankyti susirinkimam 

Cicero < L. R. Iv. Federaci-
* 

jos komiteto rast., ^ 
Pr. Zdankus. 

CICERO "DRAUGO" SKAI 
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo", 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Drau
g a i mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te-
pri siunčia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės. 

, J. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave^ Cicero, 111. 

L. K. FEDERACIJOS 
OEITPBO VALDYBA: 

Pirm., įpun. J . Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. 

Pirm. pagelb. J . Grebliu-
nas, 425 Pacą St., Baltimo-
re, Md. 

Raltijaiakas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chicago, UI. 

Izdi-iinkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rec-
tory, P . O. Silver Creek, 
New Philadelp-iia, Pa. 

Iždo globėjai: Ą. Bajo-
riute, 723 Saratoga St., Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ave., Homested, 

M M 

Dr. E. G. KLIMAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2788 L AM St. PWHWfK_, Pi. 

E X T R A 
( Tik ant vieno mėnesio. 

Kas per manę užsirašys 
"Draugą' ' ant vienų metų, 
tas gaus šias dovanas: 

1. Braiiinėliai 45c. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Kares baisenybės 

Lietuvoje 20c. 
4. Tiesos žodis soci-

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

Viso $1.13 
Pinigus siuskite "Money 

Orderiu' ' ant šio antrašo: 
A. Dūda, 

2059 W. 22 S t , CJiicago, 111. 

SaveHaJf Your ŠoapW) 

K ¥ 

LAUNDRY TABLET 

HH__________________ ________________ ___———____——•————_—_—i __________________ Ĥ ——•H 
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Penktadienis, kovo 1 d. 8v, Albinas, 
šeštadienis, kovo 2 d. ghr. Simplieijus. 

BLAIVININKAMS 
ŽINOTINA. 

M 

2 d. Balandžio bus balsavi
mas Chicagoj karčemų klausi 
me: ar jas palikti, ar uždaryti. 
Visų tautų blaivininkai dabar 
daug darbuojasi, kad tik nu
sausinus šį miestą. Lietuvių 
blaivininkų apskritys kas sa
vaitė laiko susirinkimus. Da
bar ruošiamasi prie registra
cijos, kuri bus 12 d. kovo 
(precinktuose — nuo 6 vai. 
ryto iki 5 vai. vak.). Visi pi
liečiai ir pilietės, kurie norės 
balsuoti 2 balandžio, turi už
siregistruoti 12 kovo. Kas ne 
užsiregistruos, tas negalės bal
suoti. 

Visų Chicagos Blaivininkų 
kuopų pirmininkų, ar sekreto
rių prašome susirinkti šią su-
batą lygiai 6:30 vakare šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
bute — ant trečių lubų. Bus 
išdujoti pienai viso veikimo. 

Chicagos Blaivybės 
Apskričio. Valdyba. 

CHICAGOS TAUTOS FON 
DO VEIKĖJAMS. 

KAT. DR. ATST. SUSI 
RINKIMAS. 

32-ojo T. F. skyriaus rasti 
ninkė p. A. Nausėdienė (917 
W. 33rd st.) yra gavusi iš 
centrb naujų patogesnių kor
telių nuolatiniems Lietuvos 
gelbėtojams ir blankų ir gra
žių ženklelių kolektoriams. 

Visi Chicagos skyriai lai 
pasirūpina prieš nedėldienį tų 
ženklelių ir blanEų gauti. 
Laisvės savaitėje jie visur Ims 
reikalingi. 

CHICAGOS ir APYLINKIŲ 
T. F. SKYRIAMS ŽINOTI

NA. 

Vasario 26 d. Chicagos 
k a t a l i k u d r a u g i j ų a t s t o v a i 
turėjo savo savaitinį susi
rinkimą. Atidarius susi-
rinkimą, su malda — svars
tyta prirengtos seimui rezo
liucijos ir viena po kitos 
priimtos su trumpais paai
škinimais. Svarstvta buvo 

* 

taipgi apie Lietuvos atsta
tymą,' korporacijos ir ko
operacijos. Ant galo priimta 
Lietuvos šelpimo rezoliuci
ja. Tos visos rezoliucijos 
atidėta galutinam perbalsa-
vimui ateinančiame delega
tu draugijų susirinkime. 

Kalbėtasi apie delegatij 
kelionės lėšas. Komisija 
praneša, kad buvusi prie 
kelių geležinkelio kompani
jų, katros paduoda neblo
giausias s«] lygas. Abelnai 
imant, geležinkelis lėšuo-
siąs apie 35 dol. į abi pusi, 
ty. į Ne\v Yorką ir atgal. 

Kit<*> susirinkimą draugi
jų delegatų nutar ta turėti 
ateinančiam utaminke, ko
vo 5 d., gi delegatų Politiš
kai^ Seiman susirinkimas 
nuskirtas seredoje, kovo 6 
d. viršminėtoje svetainėje, 
kur kviečiami visi būtinai 
susirinkti. 

I'uvo pakeltas klausimas, 
ar nebūt galima atsišaukti į 
Chicagos apylinkės lietuvių 
kolonijas, kurios siųs dele
gatus Politiškan Seiman, 
kad jos, jeigu gali, pasiųs-

Atsargiau su miltais. 

Dabartiniais laikais žmonės 
jau negali pirkti grynų kvie
čių miltų. Kviečių miltuose 
yra įmaišyta kitų javų miltų. 

Tomis dienomis Chicagoje 
'miesto laboratorijoje buvo pa
tikrinta tokių maišytų miltų 
'kokybė. Kaip praneša sveika
tingumo komisijonierius Dr. 
Robertson, tuose mi l tuose su-
sekta sumaltų stiklų. 

Tatai Dr. Robertson prane
ša, kad tie žmonės, katrie abe
joja apie miltų kokybę, tegu 
kreipiasi miesto laboratorijon, 
kur bus atlikta miltų analiza. 

• • 

įšoko iš traukinio. 

E. S. Spencer, 6723 Ęast 
End ave., susirgo nervų liga. 
Jis tatai su šeimyna sėdo trau-
kinin ir iškeliavo į Sandusky, 
Ohio, kur randasi nervų liga 
sergančių ligoninė. Šeimyna 
jį tik palydėjo. 

Traukiniui bėgant 50 mylių 
valandoje Spencer pakilo, iš
ėjo per duris ir išoko iš trau
kinio. 

Paskiau jis atrastas šalo 
geležinkelio beeinąs ir tik tru
putį apsidaužęs. 

• 

^ 
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Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

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

KAINA 15 c. 
KANČIA V. JĖZAUS arba apmąstymai ant kiekvienos 

dienos per GAVĖNC. 
K A I N A 40c. 

P A M A L D Ų V A D O V Ė L I S , su G R A U D U S V E R K 
S M A I i r S T A C I J O M S , ta ipg i k i t o m s re ika l ing iaus ioms 
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai. 

KAINA 40 c. 

Kfc 

' 'DRAUGO'' BENDR. KNYGYNAS 
1800 West 46th St., Chičago, Dl. 
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Majoras patvirtino' miesto 
sąmatą. 

šį vakarą apie 9-tą vai. 
bus visiems T. F. skyriams iš
duodami Lietuvių Dienos 
ženkleliai Šv. Jurgio par. mo
kyklos kambaryj trečiame au-
gšte. Visų Chicagos ir apy
linkių T. F. skyrių atstovai 
privalo atvykti pasiimti jiems 
skiriamus L. D. ženklelius ir 
parsivežti i savo koloniją,. 

32 sk. Valdyba 

NEPAPRASTAS SUSIRIN 
KIMAS. 

T. F. 32 skyriaus. 

šį vakarą, kovo 1 d., atsi
bus nepaprastas T. F. 32 sk. 
susirinkimas šv. Jurgib par. 
mokyklos kambaryj trečiame 
augšte. Susirinkimas prasi
dės pusė po 8-nių vai. 

Tikslas susirinkimo labai 
svarbus, todėl visi skyriaus 
nariai malonėkite atsilanky
ti. Teiksitės nepamiršti ir sa
vo pažadėtą mokestį užsimo
kėti. 

VALDYBA. 

Degino laiškus. 

Chicagos majoras Thomp
son patvirtino miesto išlaidų 
metinę sąmatą — $69,522,128. 
Sąmatos bilius ims veikti pra
ėjus dešimčiai dienų. 

Biliuje padaryta kelios at
mainos. Liko pažymėta, kad 
visi miesto unijiniai darbinin
kai gaus poros savaičių apmo
kamas atostogas. 

EXTRA! ant Town J Lake 
Draugyste Šv, Veronikos Motery ir Panų 

R E N G I %. f 

PUIKU TEATRĄ 
PO VARDU 

"Šv. Elzbietos Karalienes" 
Nedėlioję, Kovo-March 3, 1918 

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SVET. 
^ Pradžia 7 valanda vakare 

ITARSAYINGSSflAMPS 
1SSUED BY.THR 

UNITED^ STATES 
COVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DE-

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytu Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- II 
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą m m 

dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, į < 

bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus- ™ 
kitė jų. 

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

į įp B B e B i m 

DR, P, ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

REIKALINGAS VARGO 
NININKAS, mokantis vesti tu juos Ihicsigon, iš kur su 

Kad palengvinti sau darbą, 
laiškų išnešiotojas Thomas J. 
Healy, Austine, esąs 24 metusJ ir V. Andrulio, kur ių už 

vielos atstovais galėtų gau
ti papiginta kaina geležin
kelio )u!ietus» Patar ta , 
kad katrie norėtų, lai atsi
šaukia sekančiu adresu: 
Seimo Komisija, 3230 Au-
bum Ave., Chieago, UI. 

Buvo užklaustą, ar gali 
kitų srovių delegatai, va
žiuojantieji Politiškan Sei
man, prisidėti kartu su ka
talikais delegatais. Išreik
šta pageidavimas, jeigu to
kie delegatai tik to pano
rėtų. 

P. Mažeika duoda ineši-
mą, kad delegatai Politiš
kan Seiman turėtų pasirū
pinti specijalius ženklelius: 
kad vagonas, kuriame lietu
viai delegatai važiuos turė
tu būti žymus, parūpinti 
kokį nors ženklą ar parašą; 
kad delegatai turėtų tautiš
kas vėliavėles; taipgi kad 
turėtų visur svetimtaučių 
laikraščių reporterius, ku
rie praneštų apie tai savo 
kalbu laikraščiams. 

Clalų-gale ge«rb. kun. F . 
Kemėšis ragino katalikus 
sueiti stipresnėn vienybėn. 
Ragino sutverti Chicagos 
visų katalikiškų draugijų 
stiprų sąryšį, katras jung
tų visus Chicagos katstfikus 
vienybėn. Išrinkta komi
sija iš kun. Kemėšio, P . Va
ranavičienės, V. Stankaus 

tarnyboje, degindavo laiškus, 
kuriuos jam reikėdavo išne
šioti po namus. 

Krasos inspektorius jį nu-
tvėi^ bedeginant laiškus. Už 
tai dabar traukiamas teisman. 
Kol-kas paliuosuotas po 2 tūk
stančiu dol. paranka. 

duotimi bus gauti nuo da
bar esančios Katalikiškų 
Draugijų Sąjungos konsti
tuciją ir sustatyti projektą 
busimai Katalikiškų Drau
gijų Sąjungai. 

J. Tumasonis, 
rast. 

chorą, kuris apsiimtų užžiurėti 
bažnyčią ir mokyklą, žiemą 
reikia boileris kūrenti. Algos 
70 dol į mėnesį. Parapijoj 450 
šeimynų. Extra už užrašus, 
patarnavimus prie krikšto, 
ivedybių, koledojimų ir plot-
k^liu išnešiojimų. Nevedusiam 
šilas kambarys su elektriką. 
Dai :štus vyras turėtu nema
žiau 00.00 dpi. į mėnesį ir už
tikrinta ateiti. 

Atsišaukite laiškų į 
"DRAUGO" ADM. 

1800 W. 46 St., Chieago, m. 
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Gyvenimą vieta 
S208 SO. HALSTED STREET 

Tcl. Drover 7179 

OFISAS: 
1859 So. Leavttt St. 

VAI*: 4—t vakare, 
mis 10—12 ryta. 

nedoilo-

2 T e t Otonai 4946, Chieago, m . 2 
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PAIEŠKOJIMAI 
• - T 

PaieSkau aavo tetos Kotrlnos 
Aniulia, paeina iš Kauno gub., Beti-
galos parap. Pamukio kolionijos. Jau 
senai kaip Amerikoje. Pirm 6 metų 
gyveno 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: 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir feverkotal, ver
tės nuo $10 iki 1*0, dabar par
siduoda po | 1 5 ir $20. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
lkt $35 siutai Ir overkotal, nuo 
$7.60 lkl 18 dolerių. 

Pi lnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės, nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 Ir augščiati. Kol-
nės nuo $1.50 lkl $4.60. Vaikų 
siutai nuo $8.00 lkl $7.60. Va-
Uaos Ir Kuperal. 

ATDARA KASDIENĄ 
Nedėllomls ir vakarais. 

8. GORDON, 
1415 S. Halsted St* Chieago, m . 

9S*!^9SI8MK'3S^2^aB9{I^SSt'Sl^i^^&«9S:{ I 
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| JOSEPH C. WOLON | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

! Kam b. 824 National Life Bldg. 
29 So. LaSalle S t . 

Vakarais 1606 Milwaukee Ave. 
= Central 6390 

Rasldence Humbuld 97 
CpICAGO, ILL. 
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tr 
Phone Canal 1678 

JEDLANIS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Lcavltt St. ,. 
CHICAGO. ILL. 

• nmm^mm » » • m m mm • . » • • > » » » » » » » » ( j 

Dr. A. R. Blsmentha! 0 . D. 
Aklų Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto tiki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.. 

Telefonas Yards 4317. 

ae • • • • • • , 

ANTANAS LUKMINAS, 
1827 N. Paulina St., Chieago, 111. 

Paieškau savo draugų: Antano 
Klobp ir Antano Grigalip. Jie patys 
ar kas kitas apie juos žinąs at
siliepkite sekančiu antrašu: . 

FRANK RIMKUS, 
12239 Emerald Ave., 

West Pulhnan, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai didelė groser-

nė, geroj vietoj. Geri rakandai, sei
fas, vogos vertės $80, eash registras 
vertės $90 ir įvairus groserei. Parsi
duoda už pigia kainą — $800.00. 
Priežastis pardavimo — sav. išva
žiuoja ant farmų. 

A. BTJRDŽIUS, 
162 Van Buren St., Newark, N. J. 

GERESNIS UŽ BARGENĄ. 

Parsiduoda 2 lotai: kampinis ir ki
tas nuo kampo, Naujo Crane Co. 
fabrikų apylinkėje. Turi but parduo
ti greitai už "Caeh" $665.00 už abu
du. Arba vienas biskj to l iui $250.00. 
Taipgi turiu farmų arti Chicagos, pa
sirinkimui u i pinigus arba išmainy
mui ant namų. Del platesnių žinių 
adresuokite: 

KAZIMER Z. URNIKIS, 
1818 W. 46th St., Chieago, IU. 

Tel Drover 7042 

Dr. C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

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

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 
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Telefonas: McKINLET 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 3 5-tos gatvės. 

AE £ 3 1 GIRDĖJĘS? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir {gyti ilgus plaukus. Pr I siųsk 
štampą ir gausi visas informacijas. 
DISTRIBUTOR for WILBERT CO. 
49 Vine Street, Montello, Maas. 

i 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai KUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas Ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chieago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki*8:30 vak. Nedėllo
mls vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gaut! gersni darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kifienlŲ ir skylučių 
dirpėjųl Taipgi praaerių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At-
slkrte dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jūsų mierą — bile 
stallės arba dydžio, Iš 
bile madų knygos. 

&L&STER DESIGUTHG 8CHOOL 
/ . F . Kasnieka, Perdėtinis 

118 N. La SaUe gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 
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BEVO, mūsų naujas blaivus gėrimas ir di
delis pasisekimas. Visi geria jį — visi giria 
jo skoni, kuris neapsakomai gardus. 
Dabar, kuomet jis paliko labai papularis, 
mes randame kad nekurie "near bears" 
yra pilami } butelius ir meginlama daryti 
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat — 

Žiurek! c 

A 

ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytų: 
paskui — i 

ŽIŪRĖKITE KAD BUTŲ AlfTSPAUDA 
— o ant viršaus kad butų LAPE — ir 
BEVO ženkliukas. 

Klausyk! 
/ 

BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas į butelius, kiūrėk kad gautum BEVO 
skoni — BEVO grynuma — reikalaukite 
tikro ne imitacijos. 
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, ka-
fiterijose, restauranose, grosernese, krau
tuvėse, vaistinyčiose, trukiuose, garlaivuo-
se, kareivių namuose ir kitose viestose kur 
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų gro-
serninkas Jums pristatys vieną skrynia. 
BEVO yra parduodamas buteliuose tiktai 
—ir sutaisomas per 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

BEVO—blaivus gėrimas per visus metas. 
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ERNEST WEINER f 
I DRY GOODS I 
| 1800 W. 47th Kampas W<*d Gatves 
I Mes Duodame Dubeitavus Staipis Ketvirge Ir Sibttojt ' | 

. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-
tų, Svetferių, Apatinių Marškinių. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

g LIETUVIŠKA KRAUTUVE I 
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DIENINE 
m 

Vakarine MOKYKLA 
Jei nori jreitai ir patekminfrai išmokti AagH 
ai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 

mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.Isrwi}oa UlškųRašymo 
Lenkų " S.V.Valdyb9S Priekybos Teiaių 
Lotynų - S.V.PUietybės Gramatikos 

^Aritoetikos Geografijos Retorikos, Ir tt 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kuręų. Gyve
nančias toliau mokiname per laiškas, viskas 
aiškinama lietuviškai 

American College Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST. CHICACO 111. 

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda ta pnftų 
kava po 30c, 

COFFEE 
19c 

SVIESTAS 
ieto-

51c 
Geriausia ameto 
nė, negu 
lite gauti, sv 
kur jųs ga-

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

COCOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 . 
bent kokia, | ( L C 
1-2 «v. I ^ y 

PUIKU8 
STALAVAS 

SVIESTAS 

47C 
WEST SIDE 

1373 Milwaukeea. 
2054 Milvraukeea. 
1054 Milwaukee a. 
1510 W. Madison 
2830 W. Madison 

1TORTH SIDE 1144 W Chieago a.12102 W. 22nd rt. 
l 8 3 « B l u a Islandai O M 7 m „ C T W ,„ , 
2612 W. North a. ^ ^ T H SIDE 4M W. Dlvisionst 
1217 S. Halsted st 2032 W e n t w o r t h a 7 2 0 w - North a. 
1832 S. Halsted st " • * • — — - 6 4 0 ^ » c o l n av. 
1818 W. 12th s t 

8 4 T S. Halsted B t ] l 2 4 4 L l n c 0 l n av. 
4729 S. Ashland a 8411 N. Clark st. 

V 


