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PREZID. WILSONO 
RAŠTAS RUSIJAI 

- • 

Vokiečiai užpuldinėja Paryžių. 
VIS LABJAUS VEIKIAMA VAKARU FRONTE 

PREZIDENTAS PAŽADA 
PAGELBĄ RUSIJAI. 

Siunčia kongresui savo lin
kėjimus. 

True translation filed with the post-
maater M Chicic-o, T.-, on Mareli l.i, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 12.— 
Prezidentas ĄYilsonas savo 
pranešime, kurs šiandie vie
šai paskelbtas, rusų sovie
tų kongresui, užtikrina Ru
sijos gyventojus, jogei "jie 
patys suras tinkamą progą 
apdrausti savo viršenybę 
ir ncprigulmybę Rusijoje 
nuosaviuose reikaluose su 
pilnu sugrąžinimu Rusijai 
roles Europos ir naujaga-
dinio pasaulio gyvenime/' 

Pranešimas pasiųstas į 
Maskvą amerikoniškam 
konsulini su pareikalavimu, 
kad k< m sulis tą pranešimą 
iuduotu rusu L^^remtt, [uepripažįsta sunkiai paikos 
kurs šiandie tenai susiren
ka patvirtinti arha atmesti 
taikos sutartį, kurią padarė 
Rusija su Vokietija. 

Nors Suv. Valstijos ne
pripažino Rusijos vyriau
sybės, tečiau minėto kon
greso atstovai, kareivių ir 
darbininkų sovietų nariai, 
savo susirinkime kalbės vi
sų rusų gyventojų vardu. 

Prezidentas savo prane
šime išreiškė simpatiją ru
sams su tuo tikslu, kad Suv. 
Valstijos visai nepripažįsta 
sunkių sąlygų, kokias ant-
mete vokiečiai ant Rusijos 
ir reikalauja visai kitoniš-
kesnio pasirokavimo, kuris 
įvyks tik tuomet, kuomet 
talkininkai padiktuos taika 
Vokietijai laimėjus šitą 
karę. ) 

Prezidento pranešimas. 
Prezidento pranešimas, 

pasiųstas telegrafu Mask
von, amerikoniškam konsu
lini, taip skamba: 

"Gal aš nesutiksiu jokios 
priešginybės sovietų kongre 
se, jei išreikšiu savo širdin
gą sąjausmą, kuri Suv. Val
stijų gyventojai atjaučia 
link Rusijos gyventojų šia
me momente, kuomet vokie
čių valdžia atliko tenai bro-
vimąsi, nukreipdama visas 
savo jėgas prieš Rusijos gy
ventojų atgautą laisvę. 

"Nors Suv. Valstijų vy
riausybė šiandie, deja, yra 
tokiam padėjime, kad tie
sioginiai jokiuo būdu negali 
rusams nešti pagelbos, ką 
visuomet trokštų padaryti, 
aš tiesiog per kongresą už-

kad jie patys suras tinkamą 
progą apdrausti savo virše
nybę ir ncprigulmybę Ru
sijoje nuosaviuose reikaluo
se su pilnu sugrąžinimu Ru
sijai rolės Europos ir nau-
jagadinio pasaulio gyveni
me, 

" Suv. Valstijų gyventojų 
širdys yra susijungusios su 
Rusijos gyventojais su tik
slu pasiliuosuoti iš po au
tokratinės vvriausvbės ir 
paskui gyventi nuosaviu 
gyvenimu. 

"\Voodrow \Vilson". 

Naujas pasirokavimas. po 
laimėjimo. 

Tai yra pirmas preziden
to formalis žodis Rusijai 
nuo to laiko, kuomet tą ša
lį po revoliucijos į savo ran
kas paėmė valdyti bolševi
kai ir katrie pasimetė nuo 
talkininkų. Suv. Valstijos 

AMERIKONAI IR VĖL 
ATLIKO PASEKMINGĄ 

UŽPUOLIMĄ. 

Išmušė ir sužeidė daugelį 
vokiečių. 

NEIŠPASAKYTAS PET
ROGRADE BRANGUMAS 

Už tai kaltinami bolševikai. 

sąlygų, su kuriomis Vokie
tijos ir Austrijos karės lor
dai pažadėjo Rusijai taiką. 
Prezidentas Wilsonas tvir
tina, kad -pasirokavimas ir 
taikos sąlygos bus visai ki
tokios, kuomet karę laimės 
Amerika ir talkininkai. 

Prezidentas savo praneši
me nereikalauja, kad rusų 
kongresas atmestų taikos 
sutartį su Vokietija, bet 
siunčia šiuo momentu pra
nešimą, kurs kongrese gali 
padaryti reikalingą intaką 
ir visą reikalą nukreipti 
reikiamojon pusėn. 

Vietos ofieijaliuose rate
liuose mažai pasitikima, 
kad dabartinė rusii, vyriau
sybė ir kongresas atsisaky
tų patvirtinti vokiečių tai
kos sutartį. Trockis, bolše
vikų užsienių reikalų minis-
teris, rezignavo, gi nuo 
premjero Lenino, kurs kon
troliuoja šalies valdžią, ne
sitikima ką gera sulaukti. 

True translation flled with the post-
maater at Chicago, 111., on Mareh 13, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 12.--
Amerikonų kariuomenė iš
imu j o pasekmingai užpuolė 
vokiečių pozicijas. Šiup kar
tu užpuolimas atliktas 
šiaurvakaruose nuo Toni, 
kur amerikonai yra užėmę 
ilgą liniją. 

Šį kartą amerikonai xįsi-
briovė į vokiečių linijas 300 
jardų pločio frontu be jo
kios prancūzų pagelbos, va
dinasi, patys vieni. 

Po smarkaus artilerijos 
bombardavimo per 45 mi
liutas į vokiečių pozicijas, 
amerikonai įsibriovė j prie
šininko linijas ir atgal par
sigabeno karės medžiagos ir 
naudingų informacijų. 

Vokiečiai išanksto buvo 
nužiūrėję amerikonų užpuo
limą ir .todėl pasitraukė į 
linijų užpakalį. 

Įvyko susirėmimai su 
durtuvais, nes tūlas skait
lius -vokiečių užeita pasis
lėpusių duobėse. Daugelis 
jų išaušta ir sužeista. 

Ąi>^rikonai sugryžo ne
praradę nei vieno savo vy
ro. Priešininkų linijose jie 
veikė apie 15 minučių. 

VEIKIMAS PRASIDEDA 
VAKARŲ FRONTE. 

Vokiečių užpuolimai visur 
atmušami. 

RUSŲ KONGRESAS 
MASKVOJE. 

True translation flled with the post-
master at Chicago, 111., on March 13. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 12.—Vo
kiečių taikos sąlygų pripa
žinimo ir patvirtinimo klau
simas bus pastatytas visų 
rusų sovietų kongrese, kurs 
šiandie Maskvoje atidaro
mas. Paskutinių dienų de-
pešos labai mažai palietė tą 
klausimą. 

Jei kongresą kontroliuos 
premjeras Leninas, galimas 
daiktas, kongresas patvir
tins tas sunkias taikos saly-

tikrinu • Rusijos gyventojus, gas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 12.—Vo
kiečių užpuolimai vakarą 
fronte darosi vis dažnesni 
ir smarkesni. Dabar vokie
čiai kaikuriose vietose iš-
vvsto bombardavimą, kad 
surasti tinkamą vietą įsi-
briauti į talkininkų pozici
jas. Tečiau priešininkas nie
kur nestoja atakosna su 
stipresnėmis jėgomis. Bet 
veiklumas liudija, kad vi
suotinas užpuolimas yra ne-
pertoliausia. 

Ties Ypres, Flandrijoj ir 
aplink Armentieres, tarpe 
Ypres ir Arras, vokiečiai 
atlieka stiprius užpuolimui 
Tečiau visose vietose anglai 
atmuša vokiečius su dide
liais šitiems nuostoliais. 

Vokiečių artilerija taip-
pat smarkiai veikia išilgai 
viso fronto tarp Ypres ir 
St. Quentin. 

Champagne, šiaurvaka
ruose nuo Verduno ir šiau
riuose nuo St. Mihiel, pran
cūzai sulaiko stiprias vo
kiečių briovimąsi pastangas. 

True translation flled with the post-
riaster at Chicago, tll., on March l\i, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 13.-— 
Arkliena, tai vienatinė mė
sa, ką galima gaut Petrogra
de. Eilių-eilės apleistų ir iš 
alkusių žmonių stovi abiem 
pusėm per kelis blokusties 
mesinyčiomis. Didesnių 
žmonių minių negalima nei 
Įsivaizdinti Apdrisk ir kiek 
geriau apsitaisę vaikai; į 
sipusčiusios kailiuose mote
rys ir sustingusios tarnai
tės; gatvių šlavėjai ir ka-
karįuomenes oficieriai lau
kia eilėse ištisias valandas, 
kad gauti nusipirkti kelis 
svarus arklienos. 

Eilėse pasitaiko ir ginčų, 
ir disputų apie momento 
padėjimą, apie gyvuojantį 
nelemtą stovį. Ypač mote
rys karčiai išmetinėja bol
ševikams ui dabartinį stovį* 

Gera arklio mėsa gali but 
geresnė ui prastą jautiena, 
bet Petrograde arkliai ne
mušami mėsai. Arkliena su-
gaminama tik iš sunykusių 
ir nuo persidirbimo kritu 
sių arklių, j 

Arklienos svarui mažiau
sia mok*m*J3 rubliai. Se 
niau Petrograde buvo dau 
gelis balandžių, kurie sau 
prieglaudas turėjo įvairiose 
namų bonėse. Bet šiandie 
balandžių jau nėra. Jau vi 
si suvartoti. Mažai belikę 
net kačių ir šunų. 

Štai kaikurių valgomų 
produktų kainos: Bulvių 
svarui 2 rubliai, sviesto sva
rui 13 ir pusė rub; cukraus 
svarui 15 rub; miltų svarui 
5 rub.; ryžių svarui 8 rub.; 
duonos svarui mokama nuo 
2 ligi 7 rublių. 

ISNAUJO PARYŽIUS UŽ 
PULTAS. 

60 vokiečių lakstytuvų da
lyvavo užpuolime. 

True translation filed with the post-
nVasfor at Chicay... J>•>, on Mire' i :"., 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

NAUJAS DRAFTAS PRA
SIDĖS KOVO 29 D. 

Bus pašaukta 95,000 vyrų. 

LUXBURG PABĖGĘS IŠ 
ARGENTINOS. 

—Paris, 111., kovo 13.— 
Charleston miestelyj vakar 
išdegė du bizniavų namų 
blokai. Gaisro priežastis 
nežinoma. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Buenos Aires, Argentina, 
kovo 12.—Čia gauta žinia, 
kad grafas von Luxburg, 
buvęs'šioj šalyj Vokietijos 
pasiuntinys, Napleidęs Ar
gentinos teritoriją—pabė
gęs į Chile. 

Paryžius, kovo 12.—Vo
kiečių lakūnai išnaujo Pa
ryžių užpuolė naktį prieš 
pirmadienį. Pirmasis pra
nešimas apie grasiantį pa
vojų buvo paduotas 9:10, 
kuomet vokiečių lakstytuvų 
septyni eskadronai, kaip bu
vo pranešta, skrido tiesiog 
ant miesto. Bombos imta 
metyti 10:15. 

Apie 60 mašinų perskri
do per prancūzų linijas, te
čiau jų daugelį prancūzai 
savo armotomis sulaikė nuo 
aprinkto j ON tikslo. 

Vienas vokiečių laksty-
tuvas numuštas. Jis liep
snodamas nukrito į prie 
miešti. Įgula paimta nelais
vėn. 

Nuostoliai dar neapskai
tyti 

OfieijaĮianl pranešime sa
koma, kad apie besiartinan
tį pavojų pranešta 9:10 va
kare, gi pusiaunakčiu nei 
vieno užpuoliko nebuvo li
kę. Daugelis bombų pames 
ta, kurių kaikurios bustuo- j Florida 
se jukelė u;aisrus/**W^* 

Manoma, jogei Suv. Val
stijų karės sekretorius Ba
ker buvo lakūnų bomhar-
duojamoj juostoj, kadangi 
amerikonų stovykla randasi 
Crillon viešbutyj . 

Prancūzai numušė penkte. 
Prancūzų karės ofiso 

paskelbtam oficijaliam pra
nešime sakoma: 

Pirmadienį penki vokie
čiu lakstvtūvai numušta ar-
ba nepataisomai sugadinta. 
Mūsų bombininkų eskadro
nas pametė apie 10 tūkstan
čių kilogramų plyštančios 
medžiagos ant priešininko 
stočių, įstaigų ir kitų vietų 
kaip šiauriuose, taip rytuo-

IŠ ILLINOIS VALSTIJOS 1,961 
True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. * 

Washington, kovo 12. įr* 
Rekrutą vi mo viršininkas, 
generolas Crowder, paskel
bė parėdymą, kad pradėjus 
kovo 29 diena bus pašauk
ta kareiviauti 95,000 vyru 
iš antrojo drafto. Rekrutai 
bus šaukiami iš kiekvienos 
valstijos, išėmus Io\va ir 
Minnesota. Šitas šaukimas 
paliečia užsilikusius vyrus 
nuo pirmojo drafto ir dau
gelį iš antrojo. 

Rhode Island 301 
South Carolina 343 
South Dakota , 226 
Tennesse 2,753 
Texas 3,943 
Utah 247 
Vermont 156 
Virginia 2,178 
\Vashington 638 
West Vįrginia 1,514 
Wisconsin 2,214 
\Yyoming • . . . 134 
Visi visakuom bus aprūpin

ti. 
Karės departamentas yra 

Iš atskiriu valstijų tiek P a s i ™*ęs visus pašauktuo-
bus pašaukta vvru: ' ' * m s ^f* tuojaus,apnip»i-
4_- ^^o-. ti reikalingais drabužiais ir 
Alabama 2,634 , •-., , . r.„ . ~ 

' kitokiuo įsrengimu. Gen. 
A

k
 1 1 z o m i A~ Goethals, kvartermeistras, 

Arkansas 1 ,o4i f 
California 323 
Conncetlcut 903 
Delaware 30S 
Dist. of Columbia 102 ^^^^ •̂. 
< reorgra .T.925+ 
Tdaho ..! 242 
Illinois 1,961 
Indiana . 
Kansas . 
Kentuekv 
Lousiana 
Maine . . 

i ^ 

se JI 

DAUGIAU PINIGŲ BRI 
TANU AI. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 12.— 
Suv. Valstijų vyriausybė 
paskolina 15 milijonų dol. 
Kubai jos pasiruošimui ka-
ren ir 200 milijonų daugiau 
Britanijai. 

Abidvi paskolos duoda
mos ant 5 nuoš. 

Rado daug vogtų drabužių. 
Namuose po num. 47 West 

Huron gat. detektivai atrado 
daugelį pavogtų drabužių iš 
vidumiesčio krautuvių. 

Suėmė dvi moteriški. 

BOLŠEVIKAI STIPRĖJA 
SIBERIJOJE. 

Gen. Semionovo armija atsi 
mete i Mandžuriją. 

True translation flled with the post-
rnaster at Chicago, 111., on- March 1 3, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Harbin, kovo 12.—Anti-
bolševikų vadas Siberijoje, 
gen. Semiono v, su savo ar
mija priverstas atsimesti į 
Mandžuriją, negalėdamas 
atsilaikyti prieš perviršijau 
čias bolševikų jėgas, anot 
čia apturėtų žinių. 

Kadangi bolševikų šau
dymai yra kuogeriausiai ir 
tikslingai atliekami, abel-
nai V ra manoma, kad jie 
bendrai veikia su vokiečiais. 

Generolo Semionovo aiv 
mija pasitraukdama su sa
vimi pasiėmė saviškius kaip 
žuvusius, taip sužeistuosius. 

Šį vakarą iš čionai iš-

2,977 
587 

1,651 
3,573 

| B 340 
Maryland 382 
Massachusetts 2,009 
Miehigan 5,558 
Mississippi 2,220 
Missouri 1,170 
Montana 521 
Nebraska 459 
Nevada 72 
New Hampshire . . . . 212 
Ne\v Jersey 4,275 
New Mexico 127 
New York 12,288 
North Carolina 5,174 
North Dakota 2,647 
Ohio . 6,955 
Oklahoma 598 
Oregon . : 369 
Pennsvlvania 

darbuojasi,, kad ligi ateinan
čios žiemos kareiviams bu
tų pagaminti šilti drabu-
ziai. 

Dabar šaukiamiems vy-
rife-^^dMoj^ bus duocbą-

mi žieminiai drabužiai, bet 
kiek palaukus jie bus aprū
pinti vasariniais khaki. Vy-
riausvbė • tini užkrautus 
sandelius vasariniais dra
bužiais. Sandelių su drabu
žiais yra kaip čionai, taip 
ir anapus vandenyno. 

Iš Illinois šaukiama 1,961 
vyras. 

Cbicagoje pašaukti karei
viauti vyrai į kelias dienas 
apturės pranešimą stoti į 
savo lokalių board'ų ofisus 
ir tenai gauti paskutinius 
nurodymus iškeliauti į 
Grant stovyklą, Rockforde. 

Iš Washingtono praneš
ta, kad kovo 29 d. bus pa
šaukta kariuomenėn 95,000 
vyrų. Rekrutų ėmimas tęsis 
penkias dienas. . 

Iš Illinois valstijos šau-
7,828|kiama 1,961 vyras. 

keliauja nursės ir pagelba.j S. VALSTIJOS KARĖS 
Gen. Semionov, sakoma,« METU NETEKO 7,679 KA-

išbaiges amimiciją, taippat 
neturįs reikalingojo veiki
mui fondo. 

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

Stockholmas, kovo 11.— 
Smarkus mūšiai seka Suo
mijoje rusų raudonosios 
gvardijos su suomių baltąja 
gvardija, anot oficijalio 
pranešimo iš raudonosios 
gvardijos stovyklos Vasa 
miesfe. 

Smarkus x susirėmimai į-
vyke Satakunta ir Savalako 
frontuose. Dienomis ir nak
tinis didis kraujo pralieji
mas seka Ahvola ir Kare-
lia. 

^ ^ ^ REIVIŲ. 

Iš jų 958 žuvo Prancuiijoje. 

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

Washington, kovo 11.— 
Amerikoniška kariuomenė 
vra netekusi 958 kareivių 
Prancūzijoje ir 6,721 karei
vio namie, t v. Suv. Valsti-
jose, anot paskelbtų čionai 
skaitlinių. Nuostoliai Pran
cūzijoje skaitomi pradėjus 
liepos 1 diena praeitų me
tų, gi nuostoliai namie, re-
gulerėj armijoj, tautiškoj 
armijoj ir tautiškoj gvardi
joj, su rugsėjo 21 d. pr. me 
tų. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
Eina kasdiena Liskyrus nedėldieniua. 

PRENUMFRATOS KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei meti} $8.00 

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasi iŠ kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Finigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje a r eiprese 
"Money Grder" arba Įdedant pinigus 
1 registruotą laišką. 

U 

LITHUANIAir DAILY FRIKND 
Publisned daily eicept Sundays by 
DRAUGAS PURLISHTNG OO., Inc. 
1800 W. 40th Street, Chicago, Ilhnols 
Phone: McKInley 611-1, EsUft>l. 1608 

TERMS OF 8UBSCRIPTION: 
One year $5.00 
Siz montns $3.00 
Thursday's Editlon $2.00 
At News Stands 2c. a Copy. Adrer-
tising ratas on application. 

Oramig&s" PuMisfaing Co. 
1800 W . 4 6 t h SU Tel. McKinley 6114 ChicagO, III. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
-SS 

ARGI JIEMS RUPI DARBI- .sijos globon i r tenai%išnau-
NINKŲ LIKIMAS? į jo ištisus šimtmečius ver

gauti . 
Socijalistai nuolat šaukia, 

kad j iems daugiaus niekas 
nerupįs , kaip t ik darbinin
ku likimas, darbininkių lai
me, ji] žodžiais ta r iant , dar
bininku " r o j u s J ' 

Taip j ie gali šaukt i , i r 
tv i r t in t i t ik nesusipratu
siems žmonėms, an t kurių 
jie j au suspėjo užroglinti 
savo vergijos jungą. Susi-
pratustej i gi lietuviai darbi
ninkai tame socijalistų šu
kavime daugiau nieko ne
mato, kaip tik vieną jų pik
ta klastingumą. 

Tik pagalvokime. Miniu 
minios l ietuviu darbininku 
šiandie nieko daugiau ne
pageidauja, kaip t ik susi
laukti laisvos, neprigul n ii il
gos Lietuvos. .' Visi lietu
viai darbininkai už savo 
Tėvynės laisvę yra pasiren
gė paguldyti savo galvas. 
Tam tikslui j ie nesigaili nei 
aukų, nei tr iūso, nei *savo 
veikėjų parėmimo jų suma-
nvmuose. 

Gi socijalistai, besigirda
mi esą darbininkų "p r i e t e -
l iai , ' ' užuot bendrai su ki-
tais tautos veikėjais dar-
buoties už Lietuvos laisve, 
jie deda pastangas Lietuvo
je pravest i socijalistišką 
vergiją, tokią t4 tva rką , " 
kokia šiandien viešpatauja 
" l a i s v o j o j " Rusijoj . 

Tai jų svarbiausias t iks
las, kurį išpradžių mėgina 
pridengti visokiais gražiais 
"aps i sprend imais ' i r kito
kiais socijalistiškais žiedais. 
Tai daro, kad susižvejoti 
daugesniai šalininkų. Kuo
met gi tai butų atsiekta, 
tuomet j ie parodytų savo 
dantis prieš visus tuos, kas 
su jų piktomis nuomonė
mis nesutiktų. 

Darbininkų tarpe yra vi
sokių žmonių. Kaikur ie 
pat iki socijalistų pažadėji
mams ir liuosanoriai savo 
galvą įspraudžia soeijalis-
t iškan jungan. 

Bet didelė didžiuma mūsų 
liaudies, mūsų brolių darbi
ninkų neklauso ty, klastin
gų pasakų apie žadamą 
" r o j ų . " J i e remia visuo
menės vt ikėjus , nes yra įsi
t ikinę sulaukt i kitokio gy
venimo laisvoje Lietuvoje. 

J u k ta i neseni laikai, 
kuomet socijalistų laikraš-
eiai, kaipo didžiausi savo 
Tėvynės išdavikai, buvo 
pasakę, kad Lietuva ne
galės gyvuoti būdama lais
va i r neprigulminga, kad 
Lietuva tu i i pasiduoti Ru-

-

keletas 
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Ištraukti iš A. L. T, 
Protokolo. 

Paskut in iame A. L. T. 

Tai vienas iš daugelio 
prirodymų, kad socijalistai 
Lietuvai t rokš ta ne laisves, 
bet vergijos, nes tokia ver
gija butų naudinga socija-
listams, j ie tenai tuos pa
čius darbininkus nagaiko-
mis kapotų i r skerstų, pei
liais badytų, ka ip kad da
bar daro bolševikai su žmo
nėmis Rusijoje. 

Tik t rupučiuką nors įsi
vaizdinkime, kad Lietuva 
po karės imtų i r patenktų 
lietuviškų bolševikų rankos-
na. Kas gi tuomet ten bu
tų ? Be abejonės, "mūsų 
garsiojo Nemunėlio vanduo 
paraudonuotų nuo liejamo 
žmonių kraujo. K a i p val
stiečiai, ta ip darbininkai 
neturė tų sau prieglaudos, 
nes socijalistai, ka ip šian
die liudiją rusų bolševlKų 
darbai, yra šimtus kar tų 
žiauresni ir kraugeringesni 
už buvusius kuomet nors 
carus autokra tus . 

Nuo to laiko, kuomet ru
sų bolševikai ėmė neva val
dyti Rusiją, iš sostinės u-
pės Nevos kas savaitė iš
traukiama šin#ai žmonių 
lavonų, tai ' plikų, ta i be gal
vų, tai su suskaldytomis 
makaulėmis. 

vietomis, t a ip kad butų p i r Ai 

>m. Tai socijalistų darbas. 
Tai darbas raudonosios 
gvardijos, kurią suorgani
zavo socijalistai ginti savo 
part i jos reikalus. 

Matote dabar, ko noi i 
lietuviški bolševikai, kas 
jiems rupi ir kodėl jie ta ip 
pašėlusiai veikia pr ieš Lie
tuvos laisvės ir neprigul-
mybės atgavimą. 

Bet lietuviai darbininkai,* 
t ikr i tėvynainiai , vis labiau 
užsisuka nuo lietuviškų so
cijalistų i r nenori klausyt i 
jų " s a l d ž i ų " pažadėjimų. 
Socijalistų klauso i r j iems 
pata ikauja t ik labai maža 
dalis mūsų darbininkų. Bet 
ir tų didžiuma su laiku, pa
sitikima, pažins socijalistų 
klastas ir praregės. Neno
rės praregėt i t ik tie, katr ie 
pamilo socijalistų despera
t iškus t ikslus ir jų visą pa
laidą gyvenimą. Tokie ir 
pasiliks socijalistų vergijo
je su užrištomis akimis i r 
su užkimštomis ausimis. 

Tegu ta ta i bus aišku, kad 
socijalistams nerupi nei 
Lietuvos laisvė, nei jos ne-
prigulmybė, nei pačių lie
tuvių darbininkų likimas. 

-

suvažiavime padary ta daug | mininkas, vice-pirmininkas, 
svarbių nutar imų i r įvesta 
keletas naujų permainų. 

Svarbiausiu klausimu, 
kurį Taryba tur i ant ran
kų, yra Lietuvos ateit ies 
klausimasi. Tad, visi nu
tar imai i r visos permainos 
buvo taikoma, kad pageri
nus Lietuvos klausimą. „ 

Vienu iš svarbiausių yra 
tai atstovybė Washingtone, 
nes kam dar nėra aišku, ko
kią svarbią rolę dabar lošia 
Suvieiwtos Valstijos, i r 
taipgi galima permaty t i , 
kokią svarbią poziciją jos 
užims busimame taikos 
kongrese, y p a č Suv. Valsti
jos per prezidentę pasakė, 
kad jos gina i r gins mažų
jų i r silpnesniųjų tau tų tei
ses, kar tu , žaoma, i r Lietu
vos teises. 

Bet jei tos mažosios tau
tos miegos, neparodys savo 
gyvumo, susiorganizavimo 
i r prisirengimo pr ie tvarki-
mosi savo šalyje, tuomet 
jos pačios bus kaltos, je i j u 
teisės nebus joms pripažin
tos. 

Todėl A. L. T. labai rū
pinosi ir rūpinasi , kad įs
teigti ir pala ikyt i nuolati
nę atstovybę Washingtone. 

Tokios atstovybės užduo
timi yra pers ta ty t i Ameri
kos valdžiai ir pasauliniems 
diplomatams Lietuvos klau
simą t ikroje šviesoje. 

Pas i rūp in t i užbėgti už a-
kių nedoroms lenkų intr i
goms, kurios j a u spėjo pa
sirodyti per amerikonišką 
spaudą. Trumpai sakant , 
tokia atstovybė dės visas 
pas tangas , kad apgynus 
Lietuvos teises. Atsieki-
mui šio tikslo mūsų atsto
vybės privalo išnaudoti vi
sus t inkamus legalius bu
dus. 

A. L. T. apsvarsčius ge
rai ir visapusiškai šį klausi
mą, a t rado, kad v ienas žmo
gus jokiuo būdu neįstengs 
at l ikt i tą ta ip svarbų užda
vinį. Todėl išr inko ketu
ris žmones į tą įstaigą ( t rys 
čia pa t iš Washingtond ad
vokatai Mastauskas , Ščes-
nulevičius i r Dr. Bielskis, i r 
vienas iš Baltimore, p . Va
sil iauskas). Iš r inkt ie j i 
žmonės pa tys pasiskirs tys 

raš t in inkas i r iždininkas, 
atstovybė vadinsis Lietuvių 
Informacijos Biuras. 

L. L B. su aprobata A. 
L. T. gali pasikviesti dau
giaus visuomenės veikėjų 
sau į pągclbą. A. L. T» iš
rinko komisiją, kuriai L. L 
B. turės kas mėnuo išduoti 
raportą iš savo veikimo i r 
iš padary tų išlaidų, 

Buvusis Tarybos rašti
ninkas, p . Miliauckas, pri
siuntė rezignaciją nuo uži
mamos vietos; Dr. Bielskis 
irgi padavė rezignaciją nup 
pirmininkystės . Anuodu 
susimainė vietomis, t ad Ta
rybos raš t inė dabar randa
si Washingtone prie L. L B. 

A. L. T. ingalioja pp . Ma-
stauską irr-Bielskį išgauti 
audienciją pas prezidentą 
Wilsoną ir pakalbėt i su juo 
apie Lietuvos reikalus. 

K a d sukėlus upą i r pri
davus daugiau dvasios Ru
sijos l ietuviams, Taryba nu
tarė pasiųst i kablegrama 
įgaliojimą p . Ycui į Stock-
holmą, kad jisai išnaudotų 
visus galimus budus reika
lavimui Lietuvai pilnos ne-
prigulmybes. 
h Kadang i į Tarybą atsto

vai renkami nuo centralinių 
organizacijų palei jų narių 
skaitlių, todėl mažai žmonių, 
įeina į Tarybą, o darbo ran
dasi daugiau, negu esantieji 
nar ia i gali apdirbt i . Tad 
nu ta r t a pasikviesti žymes
nius visuomenės veikėjus į 
A. L. T. narius-patarėjuš. 

Bus kviečiama t ik tuo
met į nar ius-patarėjus , ka
da du trečdaliai Tarybos 
narių t am pr i ta r s . 

A. L. T. Rašt inė . 
• i — II m II i i i l • | m 

Naujas bibliotekininkas. 
v ——————«——— 

Chicagos viešoji biblijote-
ka susilaukė naujo viršininko. 
Juo yra Carl B. Roden. Jam 
metinė alga skiriama $6,000. 
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Paterson 'e , New Je r sey 
valstijoje, sumanė talkinin
kai svetimtaučiai surengt i 
didelį bazarą, kuris bus ren
giamas nuo balandžio 20- iki 
29, su tuo tikslu, kad su
r inkta is pinigais nuo to 
bazaro šelpti nuo karės nu
kentėjusius Europoje. 

Vietiniai l ietuviai taipgi 
pas i rūpino ' nepraleist i tos 
geros i r didelės progos, kad 
sušelpti nukentėjusius nuo 
karės Lietuvoje, ta ipgi pa-
širekliamuoti save. Bet, 
kaip žinome, Pa te r son 'e ap
sigyvenus t ik maža dalelė 
lietuvių. Norėtųsi mums, 
l ietuviams, išdidžiai pasiro
dyt i svetimtaučiams, pada
ry t i į juos gerus įspūdžius, 
todėl kreipiamės į plačiąją 
lietuvišką visuomenę pra
šydami jos paramos. 

Žinoma yra, kaip koks se
nas priežodis, mūsų lietu
vaičių pirštelių gabumas 
prie puikių išdirbinių, mez
ginių, išsiuvįnėjimų, reika
lingų i r pagražinančių da
lykėlių. Todėl kreipiamės 
į tą didelę armiją lietuvai-

~K 

geriau 
nais, ar 
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BIZNIS 

' IBiznis nuken tės iąs . " Ži
noma, kad nukentės . Tai 
reiškia, prohibicija y ra 
smūgis, hu6 kurio biznis 
nukentės tas , kur is pilnai 
a r išdalies rėmėsi an t svai
galų išdirby s tės. • Bet juk 
ta i reiškia gir tuoklyste rr 
tojkio kaipo t inkamu bizniu 
pripažint i negalima. 

Prohibici ja paliečia 
biznį. 

Bukime teisus. . K a i p 
kuriuos biznius prohibicija 
nuskriaudžia. 

Omahoj. 
Omahoj vienas didelis re-

s taurantas gamino ypatin
gus valgius už 10 centų. 
Je igu kas pareikalaudavo 
ųž ke tur ias dešimtis centų 
valgio, res tauranto vedėjas 
stebėdavosi. Kuomet už-

i 

darė saliunus dešimt-centi-
nių "valgių reikalavimas vi-

bicija inėjo į galę. Blai
vus žmonės nereikalauja 
labdarybės. 

Užsiėmimo biurai dykai. 
' Ten buvę t r y s užsiėmi

mų biurai ras t i d a A ą be
darbiams i r neturint iems 
pagelbos žmonėms: 

I šganymo Armijos, 
Liaudies i r 
Miesto biuras . 

sai nupuolė. Žmones da-
cių 8IT tuo prašymu, kad b a r u ž s i s a k o s a u v a l g j u s u ž 

Sukonfiskavo lesalą. 
— 
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Federalė valdžia čionai su
konfiskavo 60,000 svarų lesa
lo vištoms. Tasai lesalas Clii-
cagon atsiųstas iš Muncic, 

• 

Ind., ir pasirodė, kad jo ne
galima pavartoti paukščiams. 

I r ka ip j iems gali rūpėt i , 
jei j ie senai j au yra paskel
bę tautos i r Tėvynės atsiža
dėjimą. 

NEPAPRASTAS TRUKŠMAS 
CHICAG0JE. 

Chicagos angliški laikra
ščiai pilni sensacijinių ži
nių apie "evangelis te , ' ' Bil-
ly Sunday, kurs praeitų 
sekmadienį mūsų "mieste 
pradėjo savo " p a m o k s l u s . " 
Tiesiog nepapras ta i j is rek
l amuo jamas , nes laikraš
čiai iš to tu r i pelnę, savą 
cirkuliacijai. , 

Panašių * * evangelistų'' 
Amerikoje yra daugelis i r 
ŝ ios šalies piniguočiai nesi
gaili išlaidų jų ruošiamoms 
" p a m a l d o m s . " Tik šitas, 
Billy Sunday, yra labiaus 
populeris i r labiaus origį-
nalis. 

J o t ikra pavardė y ra 
William Ashlcy Sunday. 
J i s daug kalba apie JDievų, 
sakosi kar iaująs prieš vel
nią;, bet pa ts nepriguli prie 
jokios religįjinės sektos. 

Chicagon j i s su savo "pa-, 
moks la i s " specijaliai pa
kviestas, kad pagelbėti ki
tiems veikėjams apsansint i 
miestą. Kiek j i s tuo žvilg
sniu atl iks gera, parodys 
ateit is . 

Reikia pažymėti dar tas, 
kad jo "pamoks luose ' ! i r 
pasielgime nesimato nieko 
tokio rimto. Tik moka mi
niose sukelti ^entuzijazma. 
K a a ta i paaary l i , j is kai 
tais susidrasko an t savęs 
drabužius, laužo kėdes i r tp . 

Amerikonams tokios ko
medijos, žinoma, pa t inka i r 
ve todei iš to jisai i r pa
garsėjęs . 

kiekviena paaukotų nors 
vieną išdirbinėlį, o parda
vinėjant tas aukas surink-
tumem nors kiek pinigų del 
sušelpimo mūsų brolių, se
serų Lietuvoje; ta ipgi prie 
to pas i rodytumėm su lietu
višku skoniu išdirbimuose 
ir lietuvaičių gabumu, 

Taipgi / neužmirštame 
kviesti l ietuvius piešėjus i r 
dail ininkus-stal iorius i r jų 
prisidėjimų prie to Į darbo 
su savo papuošimais?, nes 
gerai žiuome, kad ir d j ie sa
vo srytyje gabumo netoli 
atsi l ieka nuo lietuvaičių. 

Aukas galima siųsti se
kančiu adresu:. P-lė Pranci -
škė Venskaičiutė, 74 Lafa-
yet te St., Paterson, N. J . 

Presos Komi te tas : 
Apol. Jokubavičiutė , 

P r . Venskaičiutė. 

• 
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ŽINIA IŠ LIETUVOS. 

Jonas Sližis iš Waterbu-
ry,- Conn., buvo pasiuntęs 
paklausimų apie savo ghni-
nes, gyvenančias Lietuvoje, 
į Svedų-Lietuvių Komitetų 
Stockholme. Nuo to komi 
teto gavo tokį atsakymų. 

" Į Tamstos paklausimų 
apie Antanų Sližį iš Vilaiš-
kių Kreis , gauta šitoks at
sakymas : 

Uziany Amtsberik, Leliu-
ny. N Gerai klojasi. Nepri
stigę. Tėvas, motina ir vi
si k i t i sveiki. J e i t u žinai, 
ku r y ra Pe t r a s Eagaiš is 
( f ) , ta i pasakyk jam, kad 
jis savo vaikams pinigų at
siųstų, nes j ie labai reika
lingi. Ragaišiai ta ippat 
gyvena Vilaškiuose. (jreit 
vėl parašyk. Širdingai 
sveikiname. * 
29, 11, 17. 

Kun. Tumas, 
Švedų-Liet. Kom. 

. s tockholme. 

penkias a r šešias dešimtis 
centų, ka r ia i s už daugiau. 
Res tauranto vedėjas taipgi 
užlaikė i r miegs tub ius^ro-
kuodamas penkiolika ,centų 
už nakvynę. Dabar j au 
ir tie ištuštėjo. Žmonės da
bar reikalauja geresnių lo
vų i r miegstubhi, i r noriai 
moka augštesnę kainą. 

Denvere. 
i 

E d w a r d O. Huffman, 
judinamo tu r to i r invest-
mentų kompanierius, sakė 
man, kad laikiniai miegstu-
bįų namai sumažėjo 85 nuo
šimčiais. Blaivus žmonės 
apsigyvena pastoviuose na
muose, tinkamuose gyveni-
mui. 

5 centų valgiai. 
Saliunų laikuose ten bu-

įvo t rys vietos, ku r parda
vinėdavo specijaliai penk-
(/entinius valgius, i r vienoj , 
vietoj ta ipgi buvo pigus 
miegstubiai del tokių žmo
nių, kurie buvo be pinigų, 
be darbo ir draugų. 

Darbininkų KHubas (5c. 
valgiai) , 

Scaddington Namas (pi
gios lovos ir valgiai) , 

Už Nikelį Pavalgimo Na
mas. 

Visi t rys užsidarė po tr i
jų mėnesių, kaip t ik prohi-

i Prohibicijos laike t ie visi 
b iurai paliovė dar£ labdary
bės darbą, kadangi visai 
mažai kas bereikalavo to
kios pagelbos. K a s teisėto 
reikalavimo pasiliko, tokį 
darbą dabar atl ieka. 

Žmonių prieglauda. 
,Toji pr ieglauda y ra užlai

koma Pi rmos Presbi ter i jo-
nų bažnyčios, i r y ra puikiai 
vedama pastor iaus L. John
son'o, D. D. 

. Saliunų dienose toji ins
t i tucija išleisdavo ta ip va
dinamus "3-*B t į k i e t u s " — 
atsakančius už maudynę, 
lovą i r pusryčius *-r vertės 
25c. Taipgi " 5 c . ma inų" 
t ikietai . Pas tor ia i , profe
s i o n a l a i i r biznieriai žmo
nės nešiodavosi tokius ti-
kietųs, i r kuomet kas mal
daudavo sau reikalingos pa
gelbos iš jų, t a i j ie dalin
davo tuoĮS t ik ie tus jiems, 
kur ie prieglaudoje buvo 
pri imami lyg už pinigus. 
Tie t ikietai paskui vėl buvo 
a tperkami tų pačiii žn ' " 
kurie juos dalindavo 
t iems. Dr. Johnson p« 
dė man -«avo rekordus, 
kurių aš paėmiau keletą 
t inkamų skaitlinių, kas link 
išduotos pagelbos žmo-
i\ems: M ,r 
Metasis baigiantis kovo 31 

dieną, 1915 (šlapių) $711.48 
Metais baigiantis kovo 31 

d., 1916 (9 mėn. šlapių i r 3 
mėnesiai sausų) 371.85 

Metas baigiantis kovo 31 
dierių, 1917 (sausų) 113.75 

Balandžio mėn., 1917 .65 
Gegužės' mėn., 1917 .25 
Birželio mėn., 1917 .15 
Liepos mėn., (iki 23-čiai, 

kuomet aš buvau t en ) .30 
Pigesnės lovos: 5 i r 10c. 

j au nebevartojamos. Žmo
nės reikalauja pr iva t i škų 
kambarių ir ^geresnių lovų, 
i r tu r i pinigų už ta i užmo
kėti. 

SIOUX CITY, IOWA. 

j 

Nežinia kas suvadinėjo. 

Nežinomas automobilistas 
suvažinėjo ir labai sunkiai su
žeidė Is. Hepnerą, 3216 West 
12 gat. Hepner yra pavojin-
gani padėjime ligoninėje. 

visi nutarė surengti vakarą 
su prakalbomis, o pelną skir
ti Lietuvos Laisvės išgavimui. 
Tą pačią dieną draugystė Šv. 
Jono paskyrė iš savo iždo 

$10.00 Tautos Fondan. Tiki
masi, kad ir kitos draugijos, 
sulyg savo išgalės, taip pat 
paaukos savo Tėvynės Lietu
vos gelbėjimui. 

^ ^ Tautietis. 

Kovo 3 d., tuojau po su
mos, buvo visuomeniškas pa
rapijos susirinkimas , dėlei 
siuntimo delegatų L. PoL Sei
man. Po ilgo svarstymo visi 
vienbalsiai nutarė: vieton' de
legatų siuntimo pasiųsti para
pijos vardu rezoliuciją išreiš
kiančią visos parapijos pagei
davimus, taipgi pasiųsti pini-
gišką paramą., 

Sioux City lietuviai savo 
rezoliucijoj padavė sekančius 
reikalavimus: 

1. Mes visi lietuviai reika
laujame Lietuvai Politiškos 
Neprigulmybės. 

2. Kad Lietuva butų Demo
kratišką Respublika. 

. Tų reikalavimų parėmimui i *** So* l A *•"• %t'* 
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REIKALINGI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuvių 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo" . . Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 
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AMSTERDAM, N. Y. 

Kovo 3 dienę^ 1918 m., 
eia buvo apvaikščiota Tau
tos šventė. Tautos Fondo 
65 skyirius parengė tai die
nai prakalbas, į kurias pa
kvietė kalbėti p. K. Pakštą 
iš Brooklyn, X. Y,, ir anglą 
advokatą p.t P. Fitz James 
iš Amsterdam, N. Y. Ati
darius prakalbas, gerb. ku
nigas J . Židanavieius pra
kalbėjo į susirinkusius, per-
statydamas kalbėtojus. Pir
mas kalbėjo advokatas, ku
ris vaizdžiai nurodė, kaip 
reikalinga gerbti ir mylėti 
t ė v y n ę , d u o d a m a s p a v y z d į 

apie savo ariu tautą, ir iš
reiškė mintį, kad ir lietu

s i a i butų tikrais sunais ir 
dukterimis savo gimtinės 
šalies. Bet pabrėžė, kad 
gyvendami po šios Šalies 
vėliava, privalome ir ja 
gerbt, nes ji yra ūžta iv j a 
mažųjų tautų ir šiame laiko 
sujungtomis spėkomis lie
tuvių jinai sugrąžins Lietu-' 
vai liuosybę. 

Po to kalbėjo p. K. Pak
štas apie išnešimą rezoliuci
jos. Išaiškinęs lietuviškai 
ir atidžiai išklausę, susirin
kimas vienbalsiai priėmė ir 
ingaliojo gerb. kun. -Židana-
vičių ir p. S. Simona v icių 
rezoliuciją pasiųsti Wašh-
ingtonan, D. C. 

Po to kalbėjo p. K. Pak
štas apie tėvynės meilę, rei
kalingumą dabartiniame 
Mke ją šelpti, grįžimą t i e : 

. ir koncentraciją pa-
kapitalo. Jo kalba 

bn i domi ir energinga, 
ką liudijo gausi auka, su
rinkta pertraukoje. Ams-
terdamiečiai visuomet buvo 
pavyzdžiu sti aukomis, bet 
šį kartą pasirodė, kad Tė
vynę myli ir nori ją gelbė
ti sumesdami suvirs (JOG 
dolerių ant tėvynės aukuro. 

Tai dar pirmu kartu tas 
atsitinka Amsterdame, kad 
tokią sumą sudėtų prakal
bose. Butų dar didesne 
suma' sudaryta, jei ne šven
tųjų vardais draugijos (ne 
visos) but pasiuntusios ki
tan fondan kelias šimtines. 

Laisvės savaitėje irgi ne
mažai darbuojasi vietinio 
Tautos Fondo skyriaus iš
rinktos keturios poros ko
lektorių; renka likusias au
kas nuo prakalbi}. 

pagirtinas am sterda m ie
čių """būdas, tai ramus užsi
laikymas laike kalbų, nors 
jos savo ilgumu nemažai 
susirinkusius privargino. 
Prakalbų pertraukose buvo 
dainelių. Vakaras pabaig
ta himnu — Lietuva, Tė
vyne mūsų! 

vienas da pirmiaus lankė ir 
į 

lietuviškas klasas ir pri
klausė prie RLIJMA., bet 
dabar lanko tik lenkiškas 
draugijas ir sako: buk esąs 
jau tikras lenkas, ir nemo
kąs gerai nei lietuviškai 
nei lenkiškai kalbėti. Žino 
ma, vartoja: ''"byyvszy," 
"jadszy," "kuzioki," "šiaš-
kiM ir tt. Gaila, kad mus 
broliai nori tarnauti len
kams. 

Kovo 4 d., 1918 m., LRK. 
AI A. 7 kuopos nariai suren
gė specijalį programą Šv. 
Kazimiero dienai. Susirin
kus visiems nariams, pirmi
ninkas J. Meliauskas su mal
da atidarė susirinkimą ir 
tuojaus prašė paaukoti nu
kentėjusiai .-"Lietuvai. Auka
vo po $1.00: J. Šaulius kas, 
J. Meliauskas, J. Svirskas; 
po 25c: J. Arbaciauskas, 
A. Misukevičius, A. Kele-
nauskas. Šie visi pinigai 
Luojaus bus išsiųsti. 

Paskui sekė programas. 
tf. Kundrauskas sakė veiles 
Vaičaičio, *J. Čižauskas tru
mpai apkalbėjo kilmę ir gy
venimą išv. Kazimiero. J. 
Meliauskas skaitė referate 
iš dabartinio darbštumo lie
tuvių Amerikoje. J. Svir-
skas kalbėjo apie Šv. Kazi
miero pavyzdingą gyveni
mą. Programui užsibaigus 
buvo svarstomi kuopos rei
kalai. 

J . šaulinskas. 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muziko! mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinu pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tu, teorija, harmonija Ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite p i k e l i a m s duoti proga. Už. maža užmokėsnį, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. —^Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių £1L. V ateikite ypatiškai arba rašykite: 

A. s. POCIUS 
3259 S. Halsted S t Tcl, Canal 2122 

Ant trcsiii Lupų 

DETROIT, MiCH. 

Šv. Jurgio draugija vi
suotinau seiman pasiuntė 
du savo delegatu — Joną 
Naujoką ir Jurgį Liškevi-
eią. J . N. 

WESTPIELD, MASS. 

Čia įvykusiam vasario 14 
dieną vietos Liet. Vyeių kp. 
mėn. susirinkime kalbėjo 
ne p. Pietrietis, kaip "buvo 
pasakyta "Draugo" 52 nu
meryje, bet kun. P. Petrai
tis. X. 

ST. LOUIS, MO. 

"DRAUGO" SKAITYTO-
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no 
rėdamas savo adresą perinai 
nyti, tori būtinai prisiųsti ne
tik savo naują, adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taiįi malonėkite at
kreipti domą j tai. • 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

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

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $36 siutai ir overkotai, nue 
$7.50 iki 18 dolerių. 

P i l n a s pas ir inkimą* kai l iu 
pamuštu overkotu . 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.5)0. Vaikų 
•lutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai. 

ATDARA -KASDIENA 
N edėliomis ir vakarais. 

S. OORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago. I1L 

DR, P. ŽILVITIS I 
LIETUVIS GYDYTOJAS ei 

I l t CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 2 
3203 8 0 . HALSTED STREET c< 

TcLNDrovęr 71711 

JLJ-l. 1. . 5 5 I 

OFI8AS: 
2S59 So. Leavitt St. 

f 

„N 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 
> ' 1 1 1 1 ' 1 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti 
ir platinti mūsų Išleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
išperkant inoney order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

" 

•• 

-

S b V A L . : 4—8 vakare, nedėilo-
e f - m i s 10—11 ryte. •• 

Tel. Canal 4946, Chicago, HL c£ 

vsrsr^r^i^vvrsvvvsrs^vvvrs 
— 
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ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

Nors šįmet tiktai vienas 
naujas iš lietuvių mokslei
vis pribuvo, bet j š kitatau
čiu pasididino skaitlius kita 
tiek, negu pereitais metais, 
o ypatingai tas skaitlius se
minarijoj. Vienam filoso
fijos skyriuje šįmet yra a-
pie 50. Lietuvių mokslet-
viij dabar randasi penki se
minarijoj, trys kolegijoj ir 

Tautos šventės paminė
jimas. 

Vietos Liet. Vyeių 80 kp. 
kovo 3 dieną paminėjo tau
tus šventę — Šv. Kazimie
ro dieną. Tuo tikslu su
rengta vakaras ir buvo ren
kamos aukos nukentėjusios 
Lietuvos naudai. Nors tą 
dieną ir vakare oras buvo 
lietingas, bet publikos susi
rinko pilna svetaine. 

Sulošta du veikaliuku: 
"Užkerėtas Jackus*' ir 
"Paskutinį jau kartą." Lo
šimas pavyko labai gerai ir 
susirinkusieji buvo paten
kinti. 

• 

Paskui vietos lietuvių pa
rapijos klebonas kun. A. 
Vitkus kalbėjo apie Šv. Ka
zimiera, to Lietuvos globė
jo gražų gyvenimą. Pasa
kojo apie Lietuvos vargus 
ir jos likimą. Ragino lie
tuvius vienybėn susieiti ir 
išvien darbuoties Tevvnės 
laisvės ir neprigulmybės 
reikale. Kalba visiems la
bai patiko. 

Pertraukose buvo dekle-
macijos ir dainos. Daina
vo iš East St. Louis lietu
vių choras vadovaujant var
gonininkui. " 

Nors ir buvo imama už 
inėjimą svetainėn po 25c. 
nuo kiekvieno žmogaus, tc-
čiau susirinkusieji dar ir 
suaukojo $10.67. 

Tautos šventės paminėji
me mūsų socijalistai ne da
lyvavo .v Kas jiems yra 
tauta. Kas kita jiems ci-
cilikauti. Visupirmu jie 
rūpinasi, kad jų katras lai
kraštis kojų neužverstų.. 

Ten buvęs. 

• i 1 • 

Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
OYDAU 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKU LIGA*!. 

3315 Si HALSTED ST., 
CHICAGO, DLL. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 4b Ar. 
CICERO, U J L . 

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

»r S ^ 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI 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 plėmuą 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. 0/Box 36, Holbrook, Mass. 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos t* lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewritingv pirk-
lyboa teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, pollti-
kinės ekonomijos, pilletystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
S106 Sų. Halsted St., Chicago, I1L 

IJPUS BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad sniui-

Į ka grajisi J 4-rtas lek
cijas per pusbalsio 
syštema kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systenią yra alS 
ki ir lengva, kad net 
yra dyvai, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
sčiau. 

Privatiškos lekcijos 
ant, snrrticos mandoli-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Nanjagadyniška Kon

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 

Sergėkite savo Akis 
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Neužsitlkėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus .ura 
aptiekoriui aukaoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, ^nos jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

As turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykitc į mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

m 
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ERNEST VVEINER \ 

S 1800 W. 47th 
DRY GOODS 5 

Kampas VVoed Gatves = 

" 

" 

Mis Duodame Oubeltatus Stupes Ketverge Ir Subatoje 
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke 
tų, S veterių, Apatinių Marškinių. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c, Svaras 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
Mil1ffflllfllllHlt4!9IIIIIMtfflllttUtifltWMIIflfllHfllllllflllfftllllIlllflllIfIlfflIflitff!IIIIIl %\m 
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No. o. Anjk>čių šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atnmntifi. yra tai 
perlas lietuvių poesijos. Pusi. 1 6 . . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
viu Chicago, 111. Šv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaiti*, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. ParaSė Prftnas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurklįutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių^ kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams aainelių. 1 dalis . . . . 
U dalis 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 ; 

STo. 45 . T>eg^to£. V i e n a v e i k s m i s s c e n o s va i z 
del is . L e n k i š k a i parašė Kaz . Goral -
c«yk, vertė Adolfas Vėgėle. Tinkąs 
scenai veikalėlis . . . J» 

No. 43. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizde^Jis iš lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 60. Komcdijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės Ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
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. Apysuka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a 
sakaitė ifi lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižiuėliai. Tai labai {domios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

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

Parašė F. V. Perspausdinta iš -"Dar-
* bininko". II laida. Graži pasiskaity

mui kningutė. Pusi. 32 
No. 95. Hucklcberry Finiias. Mielam laiko 

praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

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

No. 103 Karės Baisenybes Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karos baisumą Ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 66 

No. 108. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis.*Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111. 1915, 
misi. 28 

No. 110. Oliveris Tvvistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi $1.00 

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

' 48 
No. 180. Trįs 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
deliai. 1917 m 

No. 1«0. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indavė Taut i^ (Ras ių) Kon
gresui Londone a t s i u v u s i a m liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys, Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 TVHkes 
Barrfc, Pa., 1911, pusi. 12 

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

No. 104. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui. 500 m mi-
kaktuvių Gardelio unijoj (1413— 
1918) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 

No. 160. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srove* 
žmonijos. Pusi. 163 

No, 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą Ir jų meiąąystės. Push 

No. 176 Pergyventos^ Valandos. (KS*cojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasika 
jimai apie Lietuvos politiškus reika 

. lus. #Pusl. 150 
No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 

J. Gerutis Laida III. Graži ' pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 100 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir. mirtis. Parašė F. V. Ir 
' Tošis Didžios vertės knygutė 

No. 104. Tiesos žodis Socljalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistai". Su paveikslais 

No. 100. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, č ia rasi daugelį paveikslų \ mūsų 
veikėjui aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, 'draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šj knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

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

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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25 
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No. 330. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengt Tėvas Kapucinas 

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

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltlmores Koncilrjaua. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpino trumpus klausimus ir atsa-

, kimusi pritaikytus pradedamlemslems 
skyriams. Kaina 

No. 266. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
/ dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio

jo Baltlmores Koncilljaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, š i tame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniams 

- mokyklų skyriams. Gražus Išleidi
mas. Kalba lengva Ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai: -(sutaisė K. J. 
. D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 

"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m . 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
, parašė kun, A. Gulllols, vertė kum. 

A Milukas. Yra tai puikus įrankį* 
prieš užmetinėjimns laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 166 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
pr l s i ruoš iant i ems J pirmoji* iSpaiintJ 
ir Žv. Komuniją.. ISleido kun . 3. Le.u-
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

No. 200. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina . . .* 

No. 202. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . 

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

Igp. 807. Trumpa Šv. Istorija Seno ir NauJr 
Įstatymo. Parašė kun. 1. dusier. 
Kieto popero apdarais 

No. 315. Vaikų, žvaigždutė. Bendorlans, 
dalis I, kieto poperos apd 

No. 816. Vaikų žvaigždutė dalis n , kietais 
apd T 

No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. 61 . . . . 

820 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaltls. Pusi. 196 

No. 860. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
191S m. Išleido L. D. S. Yra U i pui
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
120 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) l Soči jaustų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. IS 
1) Revoliucijom erių tarpe, p-.:•*. i t 
m ) Mandagus vaikelis, pust. 28 . . . . 

No. 304 Ketvirtoji Skaitymu knygUb. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. p. 

Lithuania and the Autonomy ot Poland with 
a map^ ' by J. Gabrys. Paris 
rys. ParisT* . . . . . . ; 

4 

A Sketeh of the Lithuaniąn Nation, by J. 
Gabrys. "Paris 

Album Lithuaniąn Dances for orchestra, 
Corsceted and arrauged by Vincent 

Niekus, ^Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4!©0. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem t 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

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

No. 873 p a d ų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratlnėji-
x mo būdas. Pusi. 68 audeklo vlršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
PusL 409. Audeklo apdarais . . . . . . 61.00 
Popiero viršeliais 7)5 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygl po 500 pusi. 
Audfeklo apdarais |3 .00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku
r d ė s apdarais . , 
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Juodais audeklo apdarais 
ITo. 3*"» Mf-.?d«»i Kfc'nlikų i "vv-juiio kate-

kw.nms. Pusi. 48 audeklo apdarais 
No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka

tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 
No. 393. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 

179 su paveikslais, audinio apdr. . . 
Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan-

- - dravlčiaus . . . . 
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa

veikslai, dideni 
Mažesni po 

6v. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Poplerų lAlškams rašyti, pas Tėvįus, bro
lius, sesutės, pačią / 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 | t . 5 i 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 240. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurelės apdaruose 

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

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo vi 5c. iki . . .< 

škaplerių kąrmelitanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
Ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. Iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 
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"DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street, 

;-£; • . 'SATJM 

PUBLISHING CO. 
Chicago, Illinois 

rįfe 
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Trečiadienis, kovo 13 d. Sv. Roderikas. 
Ketvirtadienis, kovo 14 d. Sv. Matilda Karai. 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO SUSIRINKIMAS. 

L. R. Kat. Labdarių Są-gos 
Centro susirinkimas įvyko 27 
d. vasario, 1918 m., Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje. 

Daug naudingo darbo nu
veikta susirinkime, šį kartą 
teeiau tik naujausi sumany
mai labiausiai stengtasi ap
tarti. Taigi: 

1. Vakarams surengti viso
se kolionijose pasirodė, kad 
tam tikra komisija labai pui
kiai darbuojasi. 

2. Konstitucija bus spauz-
dinama " D r a u g o " spaustuvė
je, nes ten pigiausiai spauzdi-
nama. 5,000 konstitucijų apsi-
ima spauzdinti už $85.00. 

3. Iš vietinių kuopų ir kat. 
dr-jų raportų pasirodė, kad 
beveik visos kuopos ir dr-jos 
pasekmingai veikia. Ypatin
gai pasižymėjo su savo prakil
niais sumanymais Sv. Jurgio 
parap. 5-toji kuopa. Kun. F . 
Kemėšis davė įnešima invy-
kinti agitaciją po visas ketu
rias valstijas: Ulinois, Mi-
ehigan, Indiana ir Wisconsin. 
Arba net ir po visas Su v. Val
stijas su apmokėjimu kelionė< 
lėšų agitatoriui. Tas vienbal
siai priimta. Agitatorium iš
rinktas pasižymėjęs tame dar
be p. Povilas Mažeika. 

4. Kun. F. Kemėšis patarė 
našlaičiams prieglaudas na
mus būdavot šį pavasarį, ne
laukiant nei karės pabaigos. 

Iš 4-tos kuopos kun. M. 
Knisas nurodė, jog. vyskupas 
labai rūpinasi ir pageidauja, 
kad lietuviai insigytų nuosa
vus našlaičiams ir pavargė
liams prieglaudos namus. Bet 
kun. M. Krušas visgi patarė 
su namų budavojimu palaukt 
po karės, nurodvdamas dabar
tinį medžiagos brangumą. 

P. Mažeika pat ėm i jo, jog 
medžiaga ir po karės gali ne
greit atpigti, išskyrus tik ge
ležį, gi karė gali ir ilgai pra
sitęsti. Bet prieglaudos namai 
yra reikalingi tuojaus. Nes 
j a u j r šiandien yra 2 kareiviai 
lietuviai sugryžę iš kariuome
nės be akių ir tt. 

Kun. F. Kemėšis ir P. Ma
žeika vaizdžiai nurodė ir pa
tarė nenusigąsti karės laiku 
ir patarė pienų sudarymą pa
vesti atsižymėjusiam lietuviui, 
architektui inžinieriui p. M. 
Žaldokui. Jis, sulyg visų dele
gatų sutikimo, ir turės tą dar
bą atlikti. 

5. Prieglaudos namų buda-
vojimo reikalai palikta ap
svarstyt vietinėms kuopoms. 
I r sekančiam centro susirinki
me delegatai visų kuopų turės 
priduot raštu savo nusprendi
mus ir patarimus tame reika
le. 

6. P. Mažeika duoda įne
šimą turėt ne socijalistą 
(bedievį), bet kataliką žymų 
žmogų "Juvenile court" (ne
pilnamečių teisme), užtarianti 
lietuvių katalikų reikalus. Tas 
vienbalsiai priimta. 

7. Patarta prieglaudos na
mus su didele paskola dabar
tyje nestatyt, bet tik dalį na
mų. Gi užbaigimą (likusią da
lį) palikt ateičiai. 

suvienyt visas katalikiškas 
d r-jas j Labdaringą Są-gą, pa
našiai "United Charity", 
(United Charity susideda . iš 
nekatalikiškų dr-jų). Apsvar
stymas ir inkunijimas palikta 
tolesniam laikui. 

9. Kįla klausimas, kas rū
pinsis prieglaudos namų rei
kalais turint jau tuos namus. 
Vienas iš direktorių, kun. M. 
Krušas, nurodo, jog tam tik
slui yra kas metai renkami 12 
direktorių, kurie išpildo cen
tro svarbiausius nutarimus, 
valdžios ir architektūros rei
kalus, ir 11. 

10. Raportas 1 kuopos, kuri 
pasižadėjo neapsileist gavime 
naujų amžinų garbės narių ir 
pasižadėjo Bet pralenkt 4-tą 
ir 5-tą kuopas, priimtas. 

Centro rast. J . Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct., Cicero, III. 

I "HAMLETAS" 
LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA TOWN OF LAKE 
Statys scenoje "Hamletą" Danijos Karalaiti 5 veiksmu, 20 atidengimu tragediją 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimi ATSIBUS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIII 

Nedėlioję, Kovo-March 17,1918 
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 4758 So. taure gal. 

Pradžia 4 valandą po pietų 

y, 

Jau netoli ta diena, bui gera proga pamatyti šį milžinišką veikalą, 
girdėti daugelis tam indomauja ir laukia tos dienos kad pamatyti vei
kalą, nes jis yra labai indomus. Užtatai gerb. neveiuokite atsilankyti. 

a E3E 
T 

NUOŠIRDŽIAI AČIŲ! 

Tariame nuoširdų ačių vi
siems prisidėjusiems prie įren
gimo Lietuvos Laisvės Savai
tės vakaro sekmadienyje, ko
vo 10 d., Šv. Jurgio par. salė
j a 

(Iražias pastangas ir darbą 
tam vakarui paaukojo: "Kan
klių choras" ir jovedėjas B. 
Janušauskas; L. Vyčių 16-tos 
kuopos vytės — p-lės Em. ir 
S. Gedgaudaitės ir E. Jovai-
šaitė, išmokusios ir pačios 
vienos prisirengusios gražų 
M. (lustaicio veikalėlį — "Tė
vynės Ašaros"; poni M. J a 
nusnuskienė, kuri solo ir due
tu su ponia Sauruseviėiene 
i nešė į programą daug rimtos 
dailės skonio; p-lė J. Urbiutė 
ir p-lė A. Freitikaitė — pir
moji smuikos muzika, antroji 
doklemavimu taip pat paįvai
rino programą. 

Už jų visų, ėia minėtų, 
nuoširdų pasiaukavimą nuvar
gintai Lietuvai ir jos žmonių 
reikalams, priguli nuoširdi 
padėka. 

.T. F . 32 sk. nariai: 
M. žaldokas, 
M. Zujus. 

"Draugo" stotįs mieste. Į 
N. W. Kampas 

State & Madison, 
N. W. Kampas 

State & Van Buren. 
Greitu laiku turėsime 

daugiau stočių vidurmies-
tyje. Tėmykite praneši
mus. 

Bloga yra turėti ilgą liežiuvj. 

Cliicagoje suareštuotas bu
vęs šios šalies kareivis E. R 
Anderson, kurs vienam saliu-
ne "užsi t raukęs" gyrėsi, ka^ 
jis papirkimais pasiliuosaves 
nuo kareiviavimo. 

Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. Gugio 

KAINA 15 c. 
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 
1800 West 46th St., Chicago, 111. 
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Tai dar mažai gavo. 

ESKALAVIMAI. 

Korespondentai keliauninkai. 

Vienam Chicagos teatre 
grojant tautos himnų nenorėjo 
atsistoti J . W. Beckstrim. Bu
vo areštuotas. 

Už tai municipalis teisėjas 
Prindiville jį nubaudė $50 pa
bauda. 

Tai dar mažai gavo. Tokius 
ignorantus reikia pamokinti. 

Pasinaudokite proga. 

Vienam rytiniam mieste vie
na grabininkas laikraščiuose 
pas! eibė tokį pagarsinimą: 

" r! ik vienai savaitei! Pir 
mosio rųšies laidotuvės tik 
už 75 dolerius. Naudokitės 
proga!". 

Taipgi sugalvojimas. 

Per Chicago prakeliavo 14 
svetimų kalbų laikraščių ko- n i a s paliečiančias 
respondentų. (Jyvtilių skerdy
klų firma Armour & Oo. pa 
gamino jiems pietus ir paskui 
aprodė skerdyklų įstaigas. 

Nenorėjo pažadėti ištikimy
bės. 

Paviete Mercer krasos in
spektorius W. A. Nespital 
prašalintas iš užimamos vie
tos, kadangi atsisakė pasira
šyti po pasižadėjimu ištiki
mybės Suv. Valstijoms. 

Vogė ir plėšė del pragyveni
mo. 

Chicagos viešųjų mokyklų 
pirmininkas paskelbė, 

kad nuo šio laiko visokias ži-
miesto 

viešąsias mokyklas, pirmiaus 
cenzūruos mokyklų superin 
tendentas Shoop ir tik paskui 
tos žinios bus galimos skelbti 
viešai. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

labai pigiai iš priežasties savininkas 
nuo 15 kovo, turi išvažiuoti ant ūkės 
-*- farmos gyventi, paskubėkite at
sišaukti, nes nupirksite už pigę pre
kę. Po šiuo numeriu: 
4S30 So. Wood st., Chicago, UI. 

Reikalingus darbininkas dirbęs 
kepykloj, antrarankis pekorius. Ge
ra vieta geram žmogui. Atsišaukite: 

44117 SO. PAULINA ST. 
Tel. Drover 9779. 

« Reikalaujam moterų prie skirsty
mo popierų patyrimas nereikalingas. 
Gera užmokestis. 

KRAUS ((. GOLB1 S 
5836 Throop St. *. t l t icago. 

PAIEŠKOJIMAI 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersnl darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserlų 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At-
elkite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
—- |16.O0. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jūsų mierą — blle 
stallės arba dydžio, U 
blle madų knygos. 

M A S T K R DESIGirnVO SCHOOL 
J. F . Kasnlcka, l'crdėttnls . 

118 H. La Salio gatve. Kambarys 
416-417. Prie* City Hali. 

Paieškau savo , brolio Juozauo 
Dirmeikio, paeina Kauno gub., Ra
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pėdų 
nugščio, tamsiai geltoni plaukai, mė
lynos akys. Amerikoje jau 13 metu. 
7 metai, jau kaip buvo Cbicagc.io. 
Jis pats ar kas j j žino malonės pra
nešti šiuo antrašu: 

STANISLOVAS DTOMEIKIS, 
4412 So. Wood st., CbJcago, m . 

Paieškau Augustino Piklerio Su
valkų gub., paeina nuo Starapolės ir 
yra gyvenęs Carfin, Škotijoje, iš 
Škotijos buvo parkeliavęs Lietuvon. 
Dabar girdėjau gyvena Amerikoje, 
ir yra gyvenęs mieste Buffalo, N. Y, 
Meldžiu atsišaukti, jis pats ar kas 
žinote apie jj meldžiu man pranešti. 
Aš busiu labai dėkingas. 

J. J. U.INCRAS, 
928 W. S5th PI. Chicago, 111. 

Prieš teisėją Trude buvo 
pastatytas Frank de Sand, 
kaltinamas už banditizmą. 

Teisme pasisakė, jogei jis 
ilgas laikas vogęs ir plėšės, 
kad duoti pragyvenimą mo-
terei, kurią jis mylįs ir su ku
ria gyvenąs. 

Žinoma, jam tasai darbas 
8. Kun. M. Krušas patarė a ts i rūgs kitaip. 

\ TIKRAS PIGUMAS 
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas su akmeninių fundamentų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius. Par-
siduos labai pigiai. Naujas "gara-
gius" užpakalyje. 
3445 So. Ashland Ave. Chicago, 111. 

M • ̂ • • • • » ^ « » »*mįį 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

A- — « 

P L A T I N K I T E 
" D R A U G Ą " 
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I JOSEPH C. WOLON I 
= LUOTU VIS ADVOKATAS § 
= Kamb. 824 National Life Bldg. = 
- 29 So. LaSalls St., r 
£ Vakarais 1544 Milwaukeo Ava. =: 
r Central 4294 r 
= Rasidence HumbnJd 47 = 
į CHICAGO, LLL. = 
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Telefonas: McKINLEY 6744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S4&7 SO. WE8TERH BLVD. 

Kampas W. 8 5-tos gatvės. 

Dr. A. R. Blimenthal 0. D. 
Aklų Specialistas 

Patarimas Dykai 
) Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

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

Telefonas Yards 4817. 

i Dr. G. M. GLASER§ 

SaveHalfYourSoaoWith 

Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kertė 82 st. 
Chicago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

gį iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
" ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio

mis vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687 

w 

J. 

LAUNDRYTABLET5 
S> *tand /5?-#tGroLers 

IENINE 
Vakarini MOKYKLA 

Jei nori ereitai ir pasekmingai išmokti Anfll 
Rikai kaibžti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mflsų 

mokyklą. Apart An?lų kalbos, Cia mokinama: 
Lietnrių kalbos S.V.Isr arijos Laišku Rašymo 
Lenkų " S.V. Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų " S. V.PUietybes Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir RIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančias toliau mokiname per laiškas. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American College Preparatory School 
3103 S. HALSTED ^ T . CHICAGO lu_ 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
1310 

TAI MŪSŲ DARBAI: 

Spausdiname Plakatui, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt; Programtia, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar-

bus atliekame graliai, 
greitai ir pigiai- Musę 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mft#*™»"*« ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedus m u m • 
•STO blle kokj 
spaudos d a r b ą 
m eslgallėait 

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

tt ffl 

WARSAVmGSl?IAMPS 
I S S U E D B Y l T H E 

UNITED^STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KABEI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. J 

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

& i t a a — m u 
AUKSUOTI ROŽANČIAI 

. , Į 
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos., Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

Ko. 1487. Karoliai jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 75c. 

No. 14S8. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik $1.75 

No. 1439. Galima 
gauti Jvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tariu parduoda tą pačia 
kavą po 80c. 

COFFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

Geriausią Bankes 
sulyginę ra.4|A 
bent kokią, U I ] 
1-1 *r. , ™ 

DAERY 
SVIESTAS 

45C 
WEST SIDE 

1S7S MIIwaukee a. 
2054 M11 waukee a. 
1054 Milwaukeea. 
1510 W. Madison 
2830 W. Madison 

1C44 W Cblcagoa. 110J W. I2nd s t 
1886 Blue Is landą 
2812 W. North a. 

KORTH SIDE 
80UTH SIDE 406 W. Divislon st 

1217 S. Halsted st 2082 Wantwortk a Į J J 0 ^ l l j - 1 * L / 
1832 S. Halsted st 1427 S. Halsted st i ! * l TT J C i \M 
1818 W. 12tb s t 4729 a Ashland a 

8244 Lincoln ar. 
8418 N. Clark s t 


