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NAUJOS RŪŠIES NUO 
BIJANČIOS DUJOS.

NUVERSTAS CARAS 
PER IŠTISAS DIENAS 

KA23RIUOJA.

ANTRAS GRUDŲ SAN 
DELIO GAISRAS 

NEW YORKE.
Petrogradas, spalių 18. — 

Vokiečiai pradėjo valiuoti 
msų fronte tokios rūšies 
dujas, kurių' pakvėpavus 
tuojaus gailiui džiovĄ’ 1 \

Kadangi tai labai pavo
jingos dujos, tai vokiečiai 
jas leisdami užsideda tam 
tikras kaukės.

Supleškėjo 100,000 bušelių 
kviečių.

Londonas, spalių 16.—Iš
tremtas į Sibiru Nikalojus 
Romanovas, buvęs “visaga
lis” Rusijos caras, labiau
siai mėgsta lošti kortomis 
(preferansui ir t.t.). Kartais 
jis lošia dienų — nuo 
ryto lig vakaro.

Ir prieš revoliucijų kortos 
lošė labai didelę rolę caro 
gyvenime. :

Vyriausybė dirbdavo spe- 
cialės. kortas karališkai šei
mynai, kurių viena kaladė 
kaštuodavo :25 doleriai.

Išviso caras suvartodavo 
1,200 kortų kaladžių į me
tus.

Austrija raukosi ant vokiečių
GAL KAIZERIS PASIŪLYS TAIKĄ

PAKLIUVO “MA&AIT RUSU ARMIJA 
METO KVETKUS PO KAIZERIO KOJOMIS

Brooklynas, spaliu 18. — 
Beveik toje pat virtoje, kur 
neseniai sudegė 800,000 bu
šelių grudų, paskirtų talki
ninkams, vakar vė, ištyko 
antras gaisras, sunaikinęs 
šimtų tūkstančių bušeliu 
kviečių, kuriuos žadėjo vež
ti Praneuzijon.

Nuostoliai siekia $300,000. 
Visas distriktas apie gaisro 
vietų buvo didžiausioje pa
nikoj. Daugelis žmonių net 
apalpo ubo tirštų durnų. .

Duona su pielovinomis Vokietijoj 

ŠYVA BEDA RUSIJAI, JEI ŠVEDIJA KARIAUSRUSIJA GAVO 
$50,00Q,000.

VOKIEČIAMS UŽGINA 
KŪRENTI PEČIUS.

VARU VERS ANGLEKA 
SIUS GRĮŽTI PRIE 

DARBO.

Washingtonas, spal. 18.— 
Geras Dėdė Šamas — jis 
nesigaili savo bičiiioliams 
paskolinti pinigų, kad šie 
muštų vokiečius.

Šiomis dienomis Suv. Val
stijos dar paskolino Rusijai 
50 milijonų dolerių, Anglijai 
25 mil., Prancūzijai 20 mil. 
ii^ Belgijai 3 milijonus.

Tokiuo budu išviso Suv. 
Valstijos jau išskolino $2,- 
711,400,000.

VOKIEČIAI ATKIRTO 
RUSŲ ARMIJĄ,

SUBMARINA UŽPUOLĖ 
AMERIKOS LAIVĄ. Berlynas, spalių 17.—Vy

riausybė išleidė parėdymų, 
kad iki 15 lapkričio (No- 
vember) niekas įš Berlyno 
gyventojų neturi teisės kū
renti pečių privatiškuose, 
viešuose ir net valdiškuose 
namuose.

Tuo tarpu prisiartino šal
čiai ir žmonės priversti yra 
sėdėti namuose su žiemi
niais ploščiais ir. kailiniais.

Matyt, stinga anglių Vo
kietijoje.

Anglekasių streikas šia
me momeute labai pavojin
gas, šalies gerovei ir užtat 
anglių administratorius I)r. 
Garfield Įvairiais budais ru
piuos prašalinti tų streikų. 
Neatsižvelgiant į tai vis <• 
streikas Įvyko ir arti 40 
lllinoiso anglių kasyklų už
sidarė. Dabar Dr. Garfield 
praneša, kad vyriausybė 
paims savo valdžion visas 
lllinoiso, Dilio ir Indianos 
valstijų kasyklas, jeigu an- 
glekasiai greit nesusitaikins 
su darbdaviais. Tuomet 
streikenai bus priversti grį
žti prie darbo.

Petrogradas, spalių 18. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Rusijos armijos generalis 
štabas visiškai negali susi
nešti su salos Oesel kariuo
mene.

Yra pavojus, kad vokie
čiai gali sugauti kaip į mai
šų ir kitas rusų armijos da-

WASHINGTONAS, spal. 
18. — Suv. Valstijų laivyno 
departamentas gavo telegra 
mą nuo vice-admirolo Sims, 
kad 16 spalių nardančioji 
laivė bandė nuskandinti Eu
ropos vandenyse Amerikos 
karišką laivą.

Laivas nenuskendo ir pri
plaukė prie uosto.

Mūšio nuostoliai žmonėse 
nedideli: vienas jūreivis už
muštas ir 5 sužeisti.

Smulkmenos apie Suv. 
Valstijų laivo torpedavimą 
dar slepiamos.

GALI PRISTIGTI CUK 
RAUS RYTUOSE.3MBARŲŲOJA PRAN 

cuzijpį MIESTUS.
Washington, spalių 18.— 

Visos rytinės valstijos artv- 
miausioje ateityje galės pri 
trukti cukraus, nes šiainrt 
tapo suvėluotas burokų at
vežimas iš Haivaiin ir va
karų. Tų valstijų- gyvento
jai kviečiami kuomažiausiai 
vartoti saldainių ir saldžių 
gėrimų, kurie ,suėda labai 
daug cukraus.

Paryžiuj 
tį iš paneik 
ko vokiečių 
lė prancusi 
ir ėmė svąj 
nekaltų gjl 
per naktyj 
riai” užimi] 
40 sužeidė; j

Ant ryfl 
zams pasų 
keliolika pi

epai.. 18.—Nak- 
lio ant utamin- 
lakunai užpuo- 
miestų Naney 

Lyti bombas aht 
rentojų. Išviso 
ąizerio “didvy
rė 10 žmonių ir

VOKIEČIAI DEPORTUO 
JA MOTERIS.

Rygos užlajoje pastebėta 
galybė zeppelinų. Gal vo
kiečiai puls ant* Petrogrado 
iš trijų pusių: iš jūrių, iš 
sausžemio ir iš oro.

Amsterdamas, spalių 18. 
— Vokiečiai pradėjo vežti 
Vokietijon prie darbi; pran
cūzų moterįs iš miestų Lille, 
Roubaix, Turcoing, Croix ir 
kitų. Daugiausiai deportuo
jamos bevaikės moteris ir 
jaunos merginos.

ANGLIJOS KARĖ SU 
ŠVEDIJA BUTŲ LA

BAI PAVOJINGA 
RUSIJAI.

ienos prancū
zė sunaikinti 
$o orlaivių.

PATS HINDENBURGAS 
VEDA MUftIUS DBLEI 

PETROGRADO.
SUDEGĖ 2,500 GALVIJŲ 

IR 1,500 KIAULIŲ.
GRĄ8INA AMERIKOS

VISI ILLINOISO ANGLE 
KASIAI MĖTĘ DARBĄ. Wasfeingtonąs. spalių 18.

— Santykiai tarp Anglijos 
ir Švedijos kas dien darosi 
blogesni. Nors dar nieko ti
krų negalima pasakyti, bet 
labai galimas dalykas, kad 
tarp tų dviejų šalių neužilgo 
gali prasidėti karė. Anglijos 
karė su Švedija dar labiau 
apsunkintų Rusijos stovį ir 
padidintų pavojų iš visų pu
sių. Ypač skaudus butų 
Rusijai jos atkirtimas nuo 
Suv. .Valstijų ir kitų talki
ninkų. Dabar Suv.' Valstijos 
per Švedija daugiausiai ve
ža rusams amunicijos ir ki
tokiu reikmenų.

VAŽIUOJA EUROPONLondonas, spalių 18.—Ry
gos užlajoje knibždėte knib
žda nardančios laivės, mini- 
ninkai, dideli kariški laivai 
ir t.t. Tai dabar svarbiau- 
sis karės frontas, kuris ga
lės galutinai nulemti Rusi
jos likimų. Pats feldmarša
las Hindenburgas atvažiavo 
į šią vietą vesti mušius ir 
savo stovyklai apsirinko Oe- 
selio salą, kuri neseniai ta
po atimta ųuo rusų. Visas 
šios salos garnizonas, rodos, 
pateko vokiečių nelaisvėn. 
Rusai mušėsi labai narsiai.

Vokiečių orlaiviai pradėjo 
bombarduoti didžiai svarbų 
rusų miestą Peniau. Girdėt, 
kad šis miestas jau ugnyje.

Kansas City, spalių 18.— 
Vakar buvome pranešę, kad 
gaisras sunaikino pusę Kau
šas City skerdyklų. Dabar 
paaiškėjo dar keletas to 
bailaus gaisro smulkmenų. 
Pasirodo, kad ugnyje žuvo 
pustrečio tukstanties rago- 
tų galvijų ir pusantros tuk
stanties kiaulių.

Gaisro nuostoliai siekia 
milijono dolerių.

Spėjama, kad kas nors 
tyčia padegė.

St. Louis, Mo. Čia gauta 
pranešimas, kad beVeik vi
sų lllinoiso valstijos angle- 
kasyklų darbininkai išėjo 
ant streiko.

Londonas, spal. 17.—Vo
kietijos vyriausybė ruošia
si apskelbti Amerikos ir 
Kubos pakraščius karės ra
jonu ir atsiųsti čia submari- 
nų.

Never mind — tegu tik 
jos pasirodo. Dėdė Šamas 
mokės išperti vokietukams 
kailį.

Washingtonas, spal. 18.— 
Šiomis dienomis dešimts 
kongresmonų išsirengė ke
lionėn į Europą. Jie žada 
būti karės frontuose ir pa
sitarti su anglų ir prancūzų 
atstovais.

UTARNINKAS BE MtĖ 
SOS NEW YORKE.

New Yorkas, spalių 16.— 
Didžiausi New’Yorko resto
ranai nutarė utaminkais vi
siškai nedavinėti svečiams 
restoranuose mėsos.

Lig šiol utaminkai buvo 
“beffless day,” o dabar bus 
“meatless day.”

MINIA KANKINO 
GENEROLUS.

PLIEKIA VOKIEČIUS 
BELGIJOJ. Varė pėsti kelioliką varstų

Petrogradas, spalių 18. — 
NepeTseniai vyriausybė iš
leidė paliepimą suareštuoti 
Kornilovo revoliucijos pa- 
gelbininkus-generolus. I š 
Berdičevo, Kijevo guberni
jos, sųareštuotosius nutarta 
išvežti į Petrogradu. Kuo
met žmonės sužinojo, kad 
generolus' gabeAs' ant gele
žinkelio stoties, didžiausia 
minia susinnko, prie kazar- 
mių. Nors Kornilovo šaliniu 
kailis generolams buy,o pa
ruošti automobiliai, bet 
žmonės pareikalavo, kad jie 
eitų pėsti. Pakol vj įniršę 
žmonės įvairiausiais budais 
rūgėjo juos, metė akmenis 
ir lazdas, stabdė prie kiek
vienos lempos ant gatvės, 
ša uk darni: “Išdavikai,”
“Užmušt juos!” ir t.t.

Generolui Arlovui minia 
išmušė su akmenimis akj, o 
generolui Vanovskiiii labai 
pavojingai sužeidė nugara- 
kaulį.

Nulydėję ant stoties žmo
nės pareikalavo, kad gene
rolus susodintų į prekybi
nius vagonus. Paskui pra
dėta į juos šaudyti. .Jeigu 
mašinistas nebūt paleidęs 
garvežio, tai gal Kornilovo 
generolus būt visiškai nu
žudę.

AUSTRIJA UŽ TAIKĄ Londonas, spalių 18. — 
Užvakar eskadra Anglijos 
lakūnų pasekmingai bombar 
davo vokiečių kariškas po
zicijas Belgijoj.

ŽUVO 14,096 KAREIVIŲVerčia vokiečius kuogrei 
čiausiai taikinties.

PINGA VERŠIENA 
NEW YORKE.Londonas, spalių 18. - 

Anglijos karus ministeris 
praneša, kad rugsėjo mėne
syj ąnglų armija neteko 
14,096 žmonių. Tame skai
čiuje : užmušta 277 aficieriai 
ir 2,509 kareiviai ir sužei
sta 837 aficieriai ir 10,473 
kareiviai.

LONDONAS, spalių 18.— 
Andai Austrijos mjnisterių 
pirmininkas pareikalavo, 
jog vokiečių kanclieris pra
neštų jam taikos sąlygas, 
pažymėdamas, kad lytuose 
vokiečiai privalo padaryti 
didelės nuolaidas.

Kanclieris davė neaiškų, 
abelną atsakymą. Ant to, 
austrų premjeras pranešė, 
kad jis toliau negali tarties 
su kanclieriu, nes jis vieto
je nuoširdžiai ir aiškiai at: 
sakyti atsikalbinėja ben
drais žodžiais.

Iš viso matyti, kad Aus
tro-Vengrija tikrai trokšta 
kuogreičiausios taikos ir 
verčia vokiečius rimčiau ir 
sąžiningau rupinties tuo da
lyku.

Telegramos iš Athenų 
praneša, kad buk šioje są- 
vaitėje Vokietija gali pa
siūlyti talkininkams taiką 
su gan patogiomis sąlygo
mis.

Kaikurie dipliomatai spė
ja, kad ištikrųjų taikos va
landa nebetolu

VOKIEČIŲ “KARIŠKA 
DUONA.” , i

New Yorkas, spalių 18.— 
Pastaromis dienomis veršie
nos kaina tapo sumažinta 
2 centais ant svaro.

SUGRĮŽO KATALI 
/ KYSTĖN.

Rymas, spalių 18. — Ry
man atvažiavę iš Vokietijos 
sirguliuodainas vienas! švei
carų diidiomatas. Jis skun
džiasi, kad susirgęs, nuo 
vokiečių ‘kariškos duonos.’ 
Vieną riekelę tos duonos 
šveicaras atsivežė čia. Mok
slininkai ištyrinėję t^ duo
ną rado, kibi .joje yra 12 
nuošimčių kukurūzų, 22 
nuošimčiai miežių ir 66 nuo
šimčiai pielovinų.

“JO SULTONIŠKA DI
DYBĖ” GLEBESČIOJA 

SI SU KAIZERIU.

Plockas, spalių 18.—‘Kur- 
jer Ploeki’ rašo, kad perdė- 
tinė marijavitų vienuolyno 
Lovieuje Stefanija Glogo- 
czewska atsižadėjo marija
vitų ir sugrįžo katalikystėm

MAŽŲ TAUTŲ KON 
- GRESAS.

Londonas, spalių 18. — 
Šiomis dienomis Turkijos 
sostinėn Konstantinopoliu 
atvažiavo pasisvečiuoti Vil
helmas II. Kaizerį iškilmin
giausiai sutiko stotyje pats 
sultonas, jo giminiečiai, di
dysis viziras, senatoriai, mi- 
nisteriai ir kiti didikai. 
Turkų mergaitės barstė po 
kaizerio kojomis žolynus.

Vilhelmas žada apžiūrėti 
ir Dardanclių tvirtumas.

Įvairus laikraščiai prane
ša, kad 29 ir 31 spalių New 
Yorke, McAlpin viešbutyj, 
įvyksiųs 20 mažų ir 'paver
gti; tautų kongresas. .Jį 
rengia Mažų ir Pavergtų 
Tautų Lyga.

T)al y vau j a nei ų kon grėsė 
tautų atstovai reikalaus sa
vo žmonėms atstovybės 
tarptautinėse konferencijo
se ir pripažinimo apsispren
dimo teisės, kaipo vienos iš 
taikos sąlygų.

Snjyg angliškų laikraščių 
pranešimo tame kongrese 
dalyvaus šios tautos: Belgi
ja, Elzas-Lotaringija, Serbi
ja, Lenkija, Armėnija, Švei
carija, Albanija, Šotlandija, 
Airija, Skandinavijos šalįs, 
Indija, i Sirija, Lietuva, 
Graikija, Suomija ir kitos.

NAUJI SUMANYMAI 
APIE REGISTRACIJĄ

Lima, Peru, spalių 18. — 
Dviejų mažų valstijų, Chile 
ir Peru, vyriausybės vėl at
naujino diplomatiškus san
tykius.

Jos buvo susipykę nuo 
1910 metų delei Tacua ir 
Ariea provincijų.

Washingtonas, spal. 17.— 
Ateinančioji Kongreso sesi
ja gali padaryti daug per
mainų kareiviavimo biliuje.

Karės ministeris Baker 
užvakar pranešė, kad jis 
yra už sumanymą aprubo- 
žiuoti kareiviavimo metus 
tarp 19 ir 26. x

Žymus kongresmanas Ju
lius Kahn, kaip jau minėjo
me, ruošiasi įnešti sumany
mą apie priverstiną karei
viavimą visiems vyrams 
nuo 18 iki 40 metų. Vienok 
karėč ministeris tam prie
šingas. •

Shel&eyville,, III. Tingė
jimas lankyti mokyklą bu
vo vienatinė priežastis 16 
.metų merginos Ados Galla- 
gber saužudybės. Ji atėmė 
sau gyvastį su revolverių.

TIK 9 DIENOS LIKO

PRANCŪZŲ SOCIALI 
ŠTAI REMIA KARĖ.

Washingtonas, spal. 18.— 
Laisvės Paskolos bondsų 
pardavinėjimas užsibaigs 27 
spalių. Taigi, tik devynios 
dienos teliko. “

Išviso norima išparduoti 
už 5 milijardus dolerių 
liondsų. Kol kas parduota 
tik už pusantro milijardo.

Petrogradas, spalių 17.— 
Andai buvo pasklidusi ži
nia, kad sukilę valstiečiai 
apiplėšė mirusio rusų filo
sofo Levo Tolstojaus dvarų. 
Dabar paaiškųjo, kad nieko 
panašaus nėra buvę.*

Paryžius. Socialistų kon
gresas mieste Bordeaux 
1552 balsais prieš 1334 nu
tarė remti karės išlaidų 
biudžetą ir pagelbėti val
džiai toliau tęsti karę.

I
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& va” p. Martaus lupomis sa
ko, jogei musų kunigų inte
resai yra panašus paprastų 
“biznierių” interesams.

PLATINKIME KATALI 
KIŠKĄ SPAUDĄ.

SPAUDOS GAUK,

Socialistų šulai važinėda
mi su prakalbomis dažnai 
kalba už tai, kad Liėtuva-po 
karės ir to liaus paliktų po 

. Rusija. Girdi, Lietuvai ne- 
prigulmybė pakenktų, nes 
jinai taip daug sunaikinta, 
kad pati viena negalėtų at
sigriebti. Gi dabartinė “de
mokratiškoji” Rusija ją 
“pastatytų ant kojų.”

——Ov------- ,
Mes jau esam pasakę, kad 

lietuviškiems socialistams 
labai norisi Lietuvą parduo
ti rusų socialistams. Šitai 
dabar patvirtina patįs soci
alistai. Tegu tatai lietuvių 
visuomenė žųįio, kad yra di
džiausi Lietuvos nepriguL 
mvbės priešininkai ir tėvy
nės išdavikai. »•».G ■' . i,------------- 0--------

“Vien. Lietuvninkų” sa
kosi esąs “moksliškas” laik
raštis. Kad tas tiesa, 4ai 

’ patvirtina jo paties išve
džiojimai, -būtent, kad Suv. 

t Valstijos (be visų globoja
mų salų) turi suvirs 100 mi
lijonų gyventojų.

, --------0--------
Anot laisvamanių laikra

ščių, Lietuvių Dianos aukos 
dar nepasiųstos Petrogra- 

į dan. Tuo-tarpu specialis 
pasiuntinys Europoje jau 
kuone badu ^nirštąs. “Ne- 
prigulmvbės fondas” tuš
čias kaip būgnas ir daryk 
dabar tu, žmogau, ką nori. 

—«-O--------
| Lietuviškų socialistų laik
raščiai vis smarkiau ir ašt
riau šoka į akis šalies vv- 

’ riausvbei už socialistų l&ik- 
raščių varžymą. Tai Ženk

lias, kad kaikurie jų jau ne
išgali pavilkti kojas. Pa
tįs nedrįsdami užsidaryti 
reikalauja, kad juos vyriau
sybė uždarytų. Socialistai 
ttiri savo išrokavimus.
_--------

-Na, kaip ten yra su ki- 
tuomet pagarsėjusia byla 
Brooklyno “tautininkų” su 
socialistais? Tildomu žino
ti jos pasekmes. Nes toji 
bvla yra surišta su lietuvis- 
iuoju banditizmu.
■į . ' _--- o-------------

Kokio plauko laikraščiu 
reikia pavadinti “Dirvą,” 
mes nežinome. Tik aišku, 
kad “Dirva” nėra katalikiš
kas laikraštis. Katalikiš
kas laikraštis savo kunigų 
ncsulvgina su paprastais 
“biznieriais.” Gi “Dir-

Lietuvių Katalikų Spau
dos Savaitė tęsiasi. Iš dau
gelio miestų ir miestelių 
apturima žinios, kad katali
kai sparčiai darbuojasi. Sp. 
Savaitė paminima susirinki
mais, prakalbomis, platina
ma katalikiški raštai. 
Daugelio lietuvių kolionijų 
veikėjai turi pasigaminę ka
talikiškų raštų. Tuos raštus 
pardavinėja, žmones ska
tina skaityti, šviesties, pri
sidėti savo turtu ir darbais 
prie geros spaudos išplati
nimo.

Tokios žinios mus kiek
vieną džiugina. Jos liudi
ja, kad musų išeivijos svei
kam kūne yra sveika dva
sia. Tik reikia tą dvasią 
dar labiau ližartuoti.11 ' Rei
kia padaryti ją išlaikomes- 
nę prieš netikusios spaudos 
įnorius ir apgaulybes. Užuot 
nuodų netikusios spau
dos, reikia žmonėms duoti 
tikrojo dvasiai peno — ka
talikiškos spaudos.

—0---- —
Deja, dar yra nemažai to

kių vietų, kur lietuviai ka
talikai posenovei vaikščioja 
kaipir apsnūdę. Tokiose 
vietose dažniausiai visas lie
tuvių švietimo darbas-— ka
talikiškos spaudos platini
mas, yra užgulęs ant vienų 
lietuvių kunigą klebonų. Ši
tie per dienų dienas darbuo
jasi. Žinojna, pasekmės y- 
ra gausios, pelningos. Bet 
jos galėtų būt daug gausos- 
ųĄs, jei prie to darbo prisi
dėtų ir svietlškiai žmonės.

Negi jau visuomet norėti, 
kad musų gerb. kunigai kle
bonai tik vieni turėtų ru- 
pirities tautos reikalais. Ne
gi mums norėti, kad jie vie
ni platintų katalikišką spau
dą. Toks darbas turi rupėr- 
ti ne pavieniams asmenims, 
bet visai plačiąjai visuome
nei, visai lietuvių išeivijai.

Kunigai * klebonai daž
niausia yra užimti tikybi
niais žmonių reikalais. Kar
tais spaudos platinime susi
duria su visokiais neparan
kumais. Kas kita yra svie
tiškam žmogui.

--------- - ' ■ 0 ■1 -r

Kiekviena^ brolis lietuvis 
po dienos darbo turi vieną- 
kitą valandą liuoso laiko. 
Dauguma tą, liuesą laiką 
praleidžia niekniekiams, 
kur-nors tuštiems vėpsoji- 
liriams. Argi negalima tas 
liuosas laikas išnaudoti ge
riesiems darbams ? Štai, 
sakysime, kas vakaras liuo- 
su laiku galima pereiti per 
lietuviškus namus it daug 
pelnyti" tautai prikalbinant 
vieną-kitą lietuvi ar lietuvę 
užsisakyti kokį katalikišką 
laikraštį, nusipirkti katali
kiško turinio kningą. Bu
tų nežymus pasišventimas, 
liet labai gausus savo pasek
mėmis. Jis musų tautai 
suteiktų ne tik naudą, bet ir 
laimę.

-—-o--------
Turiitae visi išvien dar-

Senovėje Žmonės nemokė
ją kningų spauidinti, gi 
laikraščiai visai buvo neži
nomi. Todėl joks mokslas 
nebuvo galimas platinti 
tarp žmonių. Žmonės tu
rėjo būt patenkinti vien tik 
gyvu žodžiu. Senovėje kaip 
geri, taip ir klaidingi moks
lai — skelbimai tegalėdavo 
tik palengva platinties.

Atsiradus spaudai, visai 
kitaip dalykai virto: Imta 
spaudinti įvairaus turinio 
raštai, imta jie skleisti žmo
nijos tarpam Laikui bė
gant spauda vis smarkiau 
plėtojosi.

Šiandie gi nerąsime to
kios šalies, tokios tautos, a- 
pygardos, parapijos ir paga
liau tokios šeimynos, kur 
nebūtų spauzdinto rašto.

Tiesą pasakius, gyvas žo
dis nors daro didelį įspūdį 
į klausytojus, bet jį ne vi
suomet galima išgirsti arba 
nueiti pasiklausyti. Dalei- 
skime, kas nors kur viena 
me mieste, kokioje tai sve
tainėje kalbės, iš kito 
miesto žmonėms juk nebus 
galima tos kalbos nugirsti 
arba ir tam pačiam mieste 
gyvenantiems žmonėms ne 
visuomet galima nueiti kur 
susirinkimnn ir paklausyti 
kalbėtojo kalbos.

Be kitko gyvas žodi6 dai
nai žmonių pamiršt amas.

Visai kitaip yra su spau- 
dintu žodžiu. Jį galima skai
tyti vienų kitą kartą ir gi
liai galvon įsidėti jojo turi
nio mintis.

Tatai šiandie ir yra daug 
branginama spauda.

Bet atsiminkime, kad 
spauda yra galingasis įran
kis ne tik geriems, bet ir 
blogiems darbams. Spaudą 
galima panaudoti lygiai pla
tinimui kaip gerų, taip ir 
klaidingų mokslų.

Visi žmonės, gi ypač lie
tuviai, yra papratę tikėti 
spaudiniam žodžiui. Ten
ka žmonėse nugirsti tokius 
pasakymus: “Turbut yra 
teisybė, jei. atspaudinta, ki
taip negi- niekus ims ir 
spaudine.”

Tokia žmonių lengvatiky- 
ste naudojasi visokie melų 
platuitojai ir apgaudinėto
jai. Jib su spaudos pagel 
ba stengiasi vykdinti žmo
nėse saro nedoras pažiūras. 
Negana to. Minėti apgau
dinėtojai, apsišarvoję spau
dos galybe, ima griauti-ar 
dvti visa tai, kas apsvies- 
tesniai tautai yra dora, pra 
kilnu ir šventa.

išvien
buoties, jei noriipc, kAd mu
sų tautos ateitis butų skai
sti. Nenorėkime, kad ka
talikų spaudos platinimu 
užsiimtų vientik musų gerb. įsų!

DirsUlkime kadir į musų 
pąčių taptų. Musų, gyve
nime atrasime daugybes su
iručių. Gi kiek patvirki
mo. Daugeliui nereikia ti
kėjimo, Bažnyčios, doros, 
sąžiniškumo. Musų tarpe 
tai visa pagamina visokios 
rųSies cicilikai, laisvama
niai, Jie tą savo pragaiš
tingą darbą atlieka dau
giausia su raštpalaikiais, 
taigi su spaudos pagelba.

Tatai ir nenuostabu, jei 
šiandie musų tautos veikė
jai Subruzdo pakelti aštrią 
kovą prieš nedorą spaudą, 
prieš visokios rųšies tvirki
nančius raštus.

Tam tikslui, kaipir tinka
miausia, jie nusipkyrė Lie
tuvių Katalikų Spaudos Sa 
vaitę, kurioje tarp 
bus platinama vįentik nau
dinga, gera, katalikiška 
spauda, aiškinama ir nuro
dinėjama tos spaudos ver
tė. p

Spaudos SAvaitė prasidė
ję su spalių 1 d. Jinai tę
sis dar if sekantį visą lap
kričio mėnesį. Gražus lai
kotarpis. Yra daug pato
gaus laiko spaudą prapla
tinti. • ?

Todėl visų lietuvių priva
lumas prisidėti prie Spau
dos Savaitės, jarie to prakil
naus darbo. Visose lietu
vių kolonijose tegu bus ruo
šiami Spaudos Savaitės pa 
minėjimai ir platinami ka
talikiški laikraščiai ir kito
kie raštai.

mBLAISVIO LAUKAS Ifi 
yOKIĘTĮfOS.

P-nas Savickis mums pri
siuntė vieno lietuvio nelais- 
vio laiško,iurinį. ,

Danijoje yra įsteigta ru
sų kareiviams nelaisviams 
stovykla. Ton stovyklon ru
sų kareiviai sugabenami iš 
Vokietijos. Iš tų nelaisvių 
Vokietijos vyriausybė dalį 
mainomis už savo kareivius 
visai paliuosuoja. Nelaisvių 
tarpe yra ir lietuvių.

Štai tokio vieno Belaisvio 
felčerio Juozo Žičkaus laiš
kas

“Aš‘iš Jūsų laiško suži
nojau, kad jusi prašėt kiek
vieno lietuvio aprašyti savo 
vargus austrų nelaisvėje, 

žmonių Todėl apie tai pasistengsiu
nors truputį aprašyti. — Į į turėjo.

Rusų armijos lietuvių ka
rininkų suvažiavimas Pet
rapilyje, kaip žinoma, dau
guma balsų buvo nutaręs 
tuotarpu nesteigti tautinių 
pulkų.

Mažuma gi — oficieriai ir 
kareiviai, aktyviai dalyva
vusieji karėje, tiesiog iš ap
kasų atvažiavę — tokiuo nu
sprendimu , nebuvo paten
kinti.

Taip lygiai nebuvo paten
kinti ir, tie lietuviai karei
viai, kurie pačiame fronte 
savo pulkų suorganizavimo 
belaukdami, buvo išėję iš 
lenkų \divizijoj Sunkus jų 
padėjimas: atgal grįžti ne
galėjo, o savosios dalies ne-

v
vis dar

ERGIJOS 
dienos jau 
piačjo. Bet

tarpe
yra daug vergų,
kurie yr$ atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LI GOS.

Yra labai lepgva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida an( to atkrei
piama Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei- 
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudi j imo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vot ir ausų skaudėjimo; ect.

apsi-eiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— ase už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagos, Neurall- 
gijoe, Persi laidymo, Ap&lubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudčjirho Kra
tinėje, uaip )r nuo visokiu kitu rcunw> 
tiiku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo senų ir užtikot i ną draugų Šeimy
nos per puse Šimtmečio., Tik 65c ir 
J5« bonkute; galima gauti visoąe ap

tiek ose arba paa Fati fabrikantu—
f. AD. RtCHTER 8 CO, 

H—80 BssMngton Strost, . ksw tom.

Atminkime, kad prasipla
tinusi katalikiškoji spauda 
musų žmonių tarpe panai
kins visokį cįcilikįzmą, kurs 
platina ištvįrkimą ir žemina 
lietuvių tautos vardą sve
timtaučių akyse^

Visi prisidėkime prie Sp. 
Savaitės ir visi''platinkime 
katalikišką spaildą. -

V. Vincaitia.

KIEK YRA vYAL8T<
TAUTIŠKŲ PARKŲ.

nelaisvę papuoliau 25-8-15 
m. ant kranto upės Dnies- 
tro. Tuojaus mus nuvežė į 
Vengrijos miestą Šatmar- 
-Nameti. Pirmosios dienos 
mano gyvenimo SatAare 
praėjo ligonbutyj, prie gu
dų kareivių (aš esu felče
ris). Gyvenom labai gerai; 
valgio buvo sočiai, nežiū
rint 'to, kad padėjimas ka
reivių buvo labai vargin
gas: gulėdavo ant plikų na
rų ir butai buvo labai ne
švarus. Taip pragyveiįąų b 
mėnesius Satmare. 28-2-lb 
m. mane paskyrė važiuoti į 
Gudiją—apmaina Raudino 
Kryžiaus. Išsiuntė mane į 
mieštą. Egerį,. Bogemijoj., 
Gyvenimas Egerio lagery j 
buvo daug švaresnis, negu 
Satmare.

Jų reikalais oficierių gm- 
pė susirupinusi kreipėsi į 
atstovą M- Yčą, prašydama 
padėti. Atstovas M. Yčas 
susitarė su Valstybės Du
bios karės skyriaus pirmi
ninku, atstovu Engelgardu, 
ir jo įsakymu buvo pasiųsti 
klausimo išrišti vietoje ofi
cieriai: Pr. Rlimaitis ir A.
Juozapavičius, kaipo Vals
tybės Durnos delegatai.

Jie visą mėnesį praleidę I SeBOBd Security Bank 
fronte, nuodugniai ištyrę 
dalykų stovį ir, surinkę vi
są eilę dokumentų, išrodė/ 
kad lietuviai išstojo iš len

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

OP CHICACO — 
arenue 

Kamp. Western

3% ant Jūsų Pinigų

kų pulkų, gen. Brusilovo 
leidžiami, ir kad jiems buvo’ 
prižadėta įsteigti atskiri lie-" 
tuvių batalionai. Be to, de
legatams pavyko padėti lie-

Valgis .jtaip-pat 't£lvįanis kareiviams išsigel- 
buvo neprastas, bet visgi ijgti nuo grasiamo jiems pa
buvo mažai ir tie, kurie ne-

Are.

Atdara Ponedėllals ir Subatomto 
Vakarais iki 8 valandai 

^koUnaiae pinigua ant Namą

Persiunfiame pinigus į 
Europą ir galima gauti, 

Laivokartes.

kunigai. Pavaduokime
juos arba pagelbėkime 
jiems. • Eikime pėr lietuvių 
namus, susirinkimus ir pla
tinkime katalikišką spaudą. 
Su šita spauda mes veikiai 
praganysime blogą spaudą,' 
kuri kaikurmose lietuvių 
namupse susivijo sau šiltus 
lizdus ir veda lietuvius čie- 
Iojnis Šeimynomis ištvirki- 
man ir pragaištin.

’------ —G---------
Dabar proga tai padalyti. 

Dabar yra tam tikslui parū
pintas speciali s laikas — 
Spaudos Savaitė. Nepra- 
leiskime nei vienos valandė
lės jos neišnaudoję.

Platinkime katalikišką 
«Įwudą. Oi ateitis bu« rcru-

Suvienytose Valstijose
yra labai daug tautiškų 
paikų. Pažymėtini parkai 
yra šie: Casa Grand parkas, 
Arizonos valst. 480 akrų di
džio; ¥ellow»tone tautiškas 
parkas turi 2,132,720 akrų; 
Yosemitę tautiškas parkas 
Calįfomijos valstijoj—719,- 
622 akrų; Glaeier tautiškas 
parkas, Montanos valstijoj 
—915,000 akrų; Mount Rai- 
nier tautiškas parkas, 
Washingtono valstijoj —
207.360 akrų; Seąuia tau
tiškas^ parkas, Califomijos 
valstijoj — 161,597 akrų; 
General Grant tautiškas 
parkas, Oragon valstijoj —
169.360 akr.; Wind Cave 
tautiškas parkak, Bo. įtako
toje — 10,522 akr.; Sully’s 
Hill tautiškas parkas, No. 
Dakotoje — 780 akrų;*Platt 
tautiškas parkas, Okiaho- 
moje — 848.22 akrų; Mėsa 
Varde tautiškas parkas, €o- 
loradoje —42,378 akrų; 
Rocky Mountain tautiškas 
purkas, Čoiofcadoje —'229,- 
000 akrų; Lasaen Vuleąnic 
tautiškas parkas, Califomi- 
joję — 82,880 akrų; Hot 
Rpring Reservation, Arkan- 
sase .911.83 akrų.

SKAITYKIT i ftATUttff 
“UIAUfil”

galėjo prisipirkti sau duo
nos, buvo ąlkanL 29-7 Rau
donojo Kryžiaus transpor
tas nuvažiavo ’į Gudiją, o 
aš, kaipo nepatekęs į tą 
transportą, bųyau nusiųstas 
į miestą Briksą, - taip-pat 
Bogemijoj (nuo transporto 
pasiliko 42 felčeriai). Gy
venimas Brikse buvo labai 
blogas? Duonos duodavo tik 
% svaro į diėną ir tik pra
slinkus dviem mėnesiam da
lį duonos padidino lig vieno 
svaro. Valgis buvo labai 
blogas ir mažai duodavo: 
apie % litro pietums ir to
kią dalį vakarienei. Arba
tą* (saldžią) rytmety j gau
davome tiktai tris kartus į 
savaitę. Į darbą kad ir vari
nėjo, bet tiktai į lengvą. 
Mums, felčeriams, daugiau 
prisegdavo supuvusias - bul
ves rinkti iš' sveikųjų. Už 
dienos darbą gaudavom- po 
4 bulves. ĮCiti visi vaikščio
davo į naftas anklų kastų. 
VąĮgis aniems buvo. maž
daug geresnis ir uždirbda
vo į dieną po 25 kap., o ret
karčiais ir daugiau. Darbas 
šbttAose buvo labai 'sunkis 
— gerai tą fcųąu, nmdvi 
dieni aš pats dirbtu. 18-?- 
-17 m. mus visus felčerius 
atvežė atgal į Egerį, įur 
mus gyvenimas maž daug 
pagerųjo; nors valgis taip 
pat buvo blogas, kaip ir Ki
kse, bet duodava daųgįąu, a» 
pie ^litro. Duonos tajppat 
duodavo visą svarą (4M 
gramų). Iš mus būrio fel
čerių paskirė važiuoti į Da
niją, kur patekau ir aš. 23-5 
buvome Danijoj. v

.Viena mano nelaidė, kad 
visą. laiką negavau jokios 
žinios iš tėvynės, taip pat 
neturėjau jokios pagelios.
TlbAutiniotnis dienomis ga

vo,jaus. ii i

Savo rašte, Valstybės Dū
mai įduotame, delegatai 
Klimaitis ii’ Juozapavičius 
nupodė, kad reikalinga su
daryti iš tų atsiskiriusiųjų 
nuo lenkų divizijos lietuvių 
kareivių pulką.

Valstybės Dūmos Komisi
ja labai palankiai pažiurė
jo į lietuvių pulkų steigimo 
klausimą ir, visai sutikdama 
su referentais, prašė atsto
vo ii? Yčo ir lietuvių ofįt'ie- 
rių nuvažiuoti pas Karės 
Ministerį ir paskui pas Vy
riausiąjį Vadą galutinai šio 
klausimo išrišti. ,

PRANB8IMAS ClCEROS
‘Draugp” skaitytojairs, kam iš

Ciceros “ Draugo ’* aLaitytojams 
nepristato, vaikas teisingai kožna 
dieną “Draugą”, tai meįdžių atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

j/ MOZERIS,

1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

bės Durnos ir savo pažiūras 
ir prašė sudaryti lietuvių 
pulką, steigimo darbą pave
dant lietuviams oficieriams.

Vyriausia Vadas atsakė, 
kad pas jį jau buvo apsi
lankiusi ir pačių kareivių 

Buvo sudaryta delegacija > jelegacija, su kuria jis su- 
iš atstovo Mz Yčo, rotmistro sį(aręg jų likimo, būtent: 
L. Vaitiekūno ir podporuci- sudaryti du lietuvių batali- 
kų A. Juozupa\ n iaus ir J. jonu su lietuviais oficieriais
Laurinaičio. Kadangi Ka
rės Miniateris šio klausimo 
rišimą pavedė Vyriausiojo 
Vado kompetencijai, tai to
ji delegacija 16-VII .ir ap
silankė pas jį. Gen. Brusi- 
lovas labai maloniai ir su 
užuojauta priėmė delegaci-

ir priskirti juos prie kokios
nors veikiamos divizijos.

Paskui dar viską smul- y
kiai su Valstybės Durnos de-' 
legacija aptaręs ir iš naujo 
šį klausimą apsvarstęs, nors 
ir pulkų steigimo idėjai pri
tardamas, vis tik prie da-

ją kuri išdėstė jam A aisty- bartinių sąlygų nerado gali
ma leisti otganizupti lietu
vių pulkų.

Kadangi tie lietuvių bata- 
lijonai pačios karės vyriau
sybės inicijatyva daromi, tai 
Valstybės I)nmos ir lietuvių 
žygiai lietuvių pulkams su
daryti tuo ir pasibaigė. 
Mogilevas,
16-VII-1917.

• Valst. Durnos atstovas 
Martynas Yčas. 
Podporučikas '

L. Vaitiekūnas, 
Podporučikas 

A. Juozuparičius, 
Podporučikas 

J. Laurinaitis.

vau du laišku nuo pažįsta
nt, kuriuose buvo paminėta, 
kad yra išsiųsti dėl manęs 
aiunriniai, bet taip ir išva
žiavau -jų negavęs. Šohis 
buvau tiktai tuos šešis mė
nesius, kuriuos gyvenau 
Satmar-Nemeti Vengrijoj, o 
kitą visą, laiką buvau alka
nas. Dabar gi Danijoj gy
venimas didei pagerėjo dėl
to, kad valgis geras. Iš lie
tuvių per visą laiką nelais
vėje mačiau tik vieną Sat
mar-Nemeti — Petrą Čer
niauską iš Kauno gub 
Brikse ir Egcri nesutikau 
nti vieno nežiūrint į tai, 
kad ir daug apie juos klau- 
emėjatC’*. • 108 0. Lt Įtik SU aMflto 1888 m.



Ketvirtadienis, spalių 18 d.,

LIETUVIAI 
AMERIKOJE
nOMrKKvrrvir*^?.-^^
TAUTOS FONDO IR 
LIETUVOS VYČIŲ 

PRAKALBOS.

50c.; Ant. Jurkūnas — $1; 
Emilė Miksas — 50c.; P. 
Miksas — 50c. Smulkių 
50 centų.

Garbė musų broliams, ka
trie tokiame momente nepa
miršta savo vargstančių bro
lių. Kaip-gi butų gražu, 
jei visi taip darytų.

Ten Buvęs.

.. Detroit, Mich. — Spalių
4 dienų Tautos Fondo 93 

skyrius buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo p. K. Pak
štas. Kalbėtojas vaizdžiai 
priparodė žmonėms, kad vi
si lietuviai turėtų mokėti 
mėnesines duokles pagal iš
galės.

Po prakalbų buvo par
duodami dipliomai ir užra
šomi vardai pasižadėjusių 
mokėti mėnesines. Diplio- 
mų parduota už 23 dol. Pa
sižadėjusių užsirašė 32. f 

__ Po to p. Aleksandravi
čius kalbėjo apie Spaudos 
Išplatinimų, ypatingai Sp. 
Savaitėje. Prisirašė’ prie 
platinimo spaudos 35 žmo- 
flfes. Dar kalbėjo p. Pak
štas apie katalikiškos spau
dos svarbų. Po jo kalbos 
iSrinkta valdyba vietinei 
Spaudos Komisijai. Valdy- 
bon pateko sekanti: J. Bi
zauskas — pirm.; K. Abiša
la — vice pirm.; K. Gervi- 
lis — raštinin.; M. Kvietin- 
skiutė — išdin.

Spalių 6 d. Liet. Vyčių 79 
kuopa buvo surengus ma
žų vakarėlį. Vakarėlis bu
vo labai įvairus. Kalbėjo 
p. Pakštas, buvo visokių 
monologų, eilių ir tt. Po 
prakalbų buvo pardavinėja
mi lietuviški laikraščiai ir 
kningos.

K. Genys.

LIET. UK-KŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Cambellsport, Wis. —Lie
tuvių Ūkininkų Draugija 
Amerikoje laikė savo mėne
sinį susirinkimų spalių 7 d., 
1917, p. A. Mažeikos namuo
se. Delegatai buvusieji 
Chicagoje, P. Mažeika ir Ig. 
Janulis, išdavė raportų. Iš

I

žoves galima gerai uždirb-J 
ti. Geras galima turėti pel
nas iš gyvulių. ,

Geriausia pirkti ūkę, jei
gu jų matai. Taigi kaip 
kartas ir yra proga dabar 
tai padaryti. Musų kolio- 
nija netoli nuo didesnių 
miestų. Iš Chicagos lėšuo- 
ja tik 3 dolieriai. Atva
žiuokite ir pažiūrėkite.

Reikia paminėti, kad mu
sų draugija nepamiršta ir 
tautos reikalų. Štai baig
dami susirinkimų nutarė 
paaukoti 5 dol tautos reika
lams. Pinigus pasiųs p. K. 
Pakštui T. Fondo raštinin
kui.

Su pak’Musi’iiais apie u-

"DRAUGI8"

NEPAMIRŠTA BADAU
JANČIŲ SAVŲJŲ.

Kenosha, Wis. — Rugsė
jo 18 d., garnys buvo atsi
lankęs p. Jusiaus namuose.
Musų gerb. tautiečio žmona 
susilaukė dukrelės. Laike 
krikštynų gražiai, padoriai 
Pasilinksmindami, nepamir
šo ir savo brolių užjuryj 
vargstančių.

Paraginti gerb. K. Cin- 
gaus sumetė $7.00 nukentė- 
jusiems nuo karės sušelpti.
Aukavo sekanti: Kaz. Cinga 
'—1 dol.; Jon. Druktenis —
50c.; O. Druktenient—50c.;
Fost. Kvedarienė — 50c.;

m Jonas Nevulis — 50c.; Ig. rugiai, kviečiai 
^Steponaviče — 50c.; P. Ju- Daug galima laikvti galvi- 
aas — 50c.; Kaz. Milašius —jų ir vasarų už visokias dar

kęs ir visoki us ūkių reika
lais kreipkitės į tos dr-jos 

raportų paaiškėjo, kad jau1 pirmininkų p. P. A. Mažci- 
daug lietuvių iš augščiau M, R- 34, Box 58, Cambells- 
minėto miesto yra atvažiavę port, Wis.
ir nusipirkę farmas. Norin
čių ukes pirkti yra taipgi 
nemažas skaitlius, bet juos 
sulaiko visokie neteisingi a- 
gentai, kurie kartais išlupa 
iš žmogaus paskutinį skati
kų ir paleidžia atsisakydami 
duoti jiems šiokių tokių pa- 
gelbų.

Matydama tokias sukty
bes, Lietuvių Ūkininkų 
Draugija nutarė pranešti 
per laikraščius plačiai lie
tuvių visuomenei, kad ji ap
sisaugotų nuo tų išnaudoto-

Lietuvių Ūkininkų Drau
gija nutarė pagelbėti kiek
vienam lietuviui, kuris ap
sipirks arba parsisamdys u- 
kę musų kolionijoje. Drau
gija užtikrina, kad jinai pa-' 
gelbės, kiekvienam naujai j 
pribuvusiam ukėn, pagal sa
vo išgalės. Suteiks visas 
informacijas norintiems pir- i 
kti, kadir su mažai pinigų, 
nes čia nėra jokio pavojaus 
sudėtiems pinigams, kadan
gi čia ūkės yra išdirbtos ir 
su reikalingais namais. Ūki
ninkų Draugija persergšti 
lietuvius, kad “jie gerai ap
sižiūrėtų, kų ir kur perka.
Gavome labai daug laišku, 
kuriuose lietuviai nuvilioti 
kur į girias ar kalnus, šau
kiasi pagelbos. Bet ka gi 
mes galime jiems pagelbėti.
Suteikėme kiek galėdami 
patarimų ir pranešėme, jei
gu galite, parduokite savo 
ukes ir grįžkite pas mumis.

Musu lietuviška kolioniia 
nuo Chicagos yra už 130 
mylių. Oras geras. Javai 
aura visokie. Ypatingai:

ir dobilai.

HOMESTEAD, PA.
Sekmadienyj, rugsėjo 23 

dienų, š. m., LDS. 53 kuopos 
įvyko mėnesinis susirinki
mas, kuriame buvo išrinkti 
du delegatai į vietinės Kat. 
Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimų ,

Tų pačių dienų l iet. Vy
čių 11 kuopa irgi turėjo su
sirinkimų. Šie išrinko, 4 
atstovus, vietinės Spaudos 
Savaitės susirinkiman, taip
gi du atstovu iš l)uquesne, 
Pa., nes daug tenykščio jau
nimo priklauso prie Homes- 
tead’n Liet- Vyčių kuopos.

Liet. Vyčiai suprasdami 
svarbų Katalikų Spaudos 
Savaitės, nutarė padaryti 
tarp narių rinkliavų. Su-; 
rinkta $6.67. Pridėta $3.33 
iš kuopos išdo ir pasiųsta 
Centro Komisijos išdininkui 
10 dolierių.

Spalių 6 d., įvyko LRKA. 
Sus-mo 38 kuopos susirin
kimas, kuriame išrinko du 
atstovu virš minėton komi
sų on. Labai malonios ir 
džiuginančios žinutės iš mu
sų padangės. '.

i ; ;
Spalių 2 d. L. R. K. Mo

terų Sąjungos 34 kuopa bu
vo surengusi puikų vakarė
lį. Buvo sulošta komedi j ė- 
lė “Kūmutės.” Buvo taip
gi ir dainų, kuriomis susi
rinkusius palinksmino Liet. 
Vyčių 11 kp. choras. Bu
vo taipgi ir mergaičių cho
ras. Abu choru vedė vie

tinis vargonininkas p. Nc- 
krašius. Programo pabai
goje uždainavo “Lietuva 
Tėvynė Musų,” ir p. Ne
krašais trumpoje savo pra
kalboje išdėstė naudų pri- 
klausimo prie minėtų chorų. 
Pabaigus programų, buvo 
lietuviški šokiai ir žaislai.

Žinantis.
’ : ' '
REIKIA PRADĖTI 

VEIKTI.

Baltimore/ Md. —1 Jau
praėjo bčvdik mėnuo, kaip 
Katal. Fėdėfacijos Kongre

se buvo nutarta steigti Nau
jos Anglijos kolonijose lab
darių draugijas, bet iki šio 
laiko nieko apie tai negir- 
džiama.

Nežinia kas tam kaltas, 
ar Federacijos paskirtoji 
Komisija snaudžia, ar žmo
nės lietuvių kolonijose tuo 
nesirūpina. Man rodos, 
butų laikas Jau pradėti šį- 
tų veikti labdarybės naudai. 
Aš labai patarčiau, kad 
kiekviena parapija tuojaus 
sutvertų labdarių draugijų, 
išrinktų tos draugijos virši
ninkus ir praneštų plačiai

lietuvių visuomenei apie 
veikimo pradžių.

Tatai vyrai, į darbų, ka
dangi labdarybė yra mums 
reikalingiausia.

J. Grebliauskis,
425 So. Paca St.,

Baltimorc, Md.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ"

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau (Remonto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrpdėllua kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad _ teisin

gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1617 N. Robey St., Prie Milwaukce avė., ir North Avė.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
“SVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.

“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais. ! , j,

“SVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adreso;

«»<
.•v

SVIESA”,

46 Oongress Avė., Waterbury, dona.
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FARMOS
* Dabar geras laikas pirkti. 

Lietuvių Kolonijoj kelios ge
rbs farmos. Rašykit, o nereiks 
mokėt brangiau per agentus. 
Taipgi jau turiu naujo medaus 
kuri parduosiu cišto.

‘MICHIGANO ŪKININKAS'
P.O, Box 36 HART, MICH*

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau- 
pamėgink viena. Visose Aptlekose. 
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikia 
gero vaiste.

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::

UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.■ • i . '. ' t
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: . :: ::

Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje :: ::

Remkime tuos, kurie mus remia.i > i

Užlaikome Puikiausią 
Laikrodžiu Krauturg.

Didžiausią ant 
Bridgeporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
ži, laikrodėlį, 
deimanto žie
delį, devizkė- 
lį, šllubinių . 
žiedų arba 
britvij, gra
mofonų rekordų ir kitų riaoklų daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

K. MKZtP LAUSK1S, 
3303 S. Morgan Street
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Turėk Liberty Bond Be lškasciu iš Savo Puses
Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos 

pagal pieną kiirį mes čionais pa

duodame. Nekainuoja nieko iš 
■ . - •.... :■ \ - 

Tavo pusės klauskit paaiškini

mų. Tiktai išpildyk šį kuponą 

ir pasiųsk mums DABAR

!■■■■■■■■■■■■■■■
DRAUGAS PUBLISHING OO., 

1800 W. 46th St., Chicago, UI.,

Gerbiamieji: —
r

Malonėkite man suteikti pilnų paaiškinimų kaip 
palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš 

savo pusės. ,

Vardas ......... .................................................................,
Miestas ...... ..................................... .. . .. .....

Adresas.............................................. . .............................
Valstija . ................................ . ...................

3S

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE

Ulbėti, Skaityti, Rąžyti Anfllftai

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
Jvairių mokslų, dienomis ir va
karais. 'Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR- 

ATORY SCHOOL
Uwrtai ScšmI tt Lupini)

3103 S. Haleted St. Chicago, III.
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Rengiamas

LIETUVOS VYČIŲ 5-tos KUOPOS
Šv. Mykolo Parapijos Naudai

Atsibus
NED.. SPALIO-OCT. 21. 19171

Związek Polek SveL
1315-09 N. Ashland Avė.

Pradžia 6:30 v. va k. įžanga 25c y patai ir augščiau iTai yra vienas iš puikiausių lietuvių kalboje teat- __ ____________________ s----- =-----------u___________■
, Goliaus nežmoniškas pasielgimas, pasiblaurčjimo jausmus sukelia prieš tokius I

► rų. Istoriškas veikalas, parašytas formoje dramos, 8
O pasitaiko. Grajls puiki muzika. Pasibaigus teatrui, bus lietuviški žaislai ir šokiai.

S O-SC atidengimuose ' Kviečia RENGIMO KOMITETAS. ■
8>wiimuHiiiiimiiiiimuiininiiiniiiHimminmuniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimii>a
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4 Ketvirtadienis, spalių 18. d.DRAVaifl

taip nemokėdavo miRadu- Po kad joje tani tarti 
įsius paguosti, kaip jijft, nors1 nors. 
pati nebūdavo linksma. Prie Mažai žmonės tcpažj 

•' viso jo* skaistumo prisidėjo širdį skausmo bangose, i 
i gili mintybė. Jaunutis žie-, jos bepafliovoe siaučia 
• dėtis tapo visų gerbiamu as- damos ir putodamos...
•• menim. , ~ . .. - . .i rraęjo penken uit

•J žfcnanėa, labiausiai mote- Tūlų paikų rudens vai 
jjs, riasiėjusios į tanj, pakai-; Stefanija viena ėjo per < 

^bėstavo, kad tokia slapi, nie- parkų, netoli tėvo aa 
kirto atsiduoda permanyti,, Jos mintys kaszįn delko 
kas jai yra, nore visi mama

kurį man perši. iŠ tavo pri- 
Vilniaus miesto viTihjittko. 
rodymų stiprybės, matau, 
kaip gilios tavo, tikėjimo 
šaknys, tai-gi nesitikiu, kad 
tu priimtumei mano patva
ras. Beito dar stipriau mel
džia, pamesk, širdele, mu- 
sų protų skiriamų ir visai 
užmiršk apie tai ir buk ma
na Padaryk taip Steputė! 1 

Mergina gan ftgai tylėjo,

savo tikėjimų. Į Dievų, į V. -t- ’Pone Gintautai! Kaij 
Jėzų jis dar tiki, bet pradė- tamista gali vadyti naujau 
jo ųebetikėti į Švenčiausia- siu mokslo radimu klaidįn 
jį Sakramentų. gų spėliojimų atsiradus

— Tau skaudu, kad vienuoliktame amžyje, o
jis ir tave užmiršo: jau ne- paskui smarkiai atkartotu 
beateina tavęs aplankyti! šešioliktame amŽyje. Notai j 
— tęsė josios tetulė. jau smarkiai mano protas

— Mane jis nori tankiai pavergtas, kad neŽinočiat
matyti, bet kas man iš tu užmetimų, kuriais protes 
Ir tai bus paskutinis “su- tanUi ir narijonalistai ko 
diev”.... voja prieš katalikybę. Bei

Sena tetulė nieko nebe- aš faktus branginu latrine 
atsakė, tik paėmus Stepo- už spėliojimus. G faktas 
nęs rankas pę savųja, labai yra, kad Kristus taTė aiš 
jų prispaudė prie savęs ir kini tuos žodžius **tai yw 
vedėsi į vidų. mano kūnas,” faktas yra

— Jaunas ponas trokšta'teipgi, kad mokiniams iri
su tamista pasimatyti salio- reiškus, jog Jo žodžiai su« 
ne — pratarė Steponei tar- km suprasti, Jis nepažymė 
naitė, sutikusi jiedvi žen- jo metaforos, e tik pridėjo: 
gi ant jau vidun. “ištiesų, ištiesų sakau

Ir džiaugsmas ir liūdnybė jums, jei nevalgysite mane 
apėmė merginų, persiški- kūno ir negersite mane 
riant su teta ir beeinant dar kraujo neturėsite gyvybės 
kartų, pasimatyti su jauni- savyje” (Jon. 6, 54),
kaičių. ! — Tavo mokytieji teok>-

Vls:u įsitikėjau ta- į f ap5awoj()
ir susiture-__  .i 'j“-'

Ji stovėjo po nuslinku- 
sioms vyšnių šakoms, tarsi 
jų apglobta ir, nors, atsi
kreipusi į paskutiniais nusi
leidžiančių saulę spinduliais 
žibančius lapus, nematė jų 
gražumo.

Kitu atveju tas reginys 
butų sukėlęs joje daug gra
žių linksmybės jausmų, bet 
šiandienų Steputė stovėjo 
šalta ir, it stovyla iš mar
muro iškalta ir svajojo...

— Moteriškė, vargšė, mo
teriškė! — ištarė ji liūdnai 
ir skaudžiai. — Dievas, leis
damas tave ant žemės, tarė: 
“Negera žmogui būti vie
nam. Padarykime įam pa
dėjėjų į jį panašių,” bet, 
deja! kas tu esi: ar vyro 
draugė, ar tik žaislas?!...

— Stepute, mano vaikeli, 
kas tau darosi? Kų tu taip 
mintiji ir ko tu taip liud- 
įla? — užklausė tetulė mei
liai, prisiartinusi prie jo-
sios. ''ttotOT'

Stepanija tylėjoj
Jau kelinta diena, tu kas 

žin kų kenti, dukrele, ir sle
pi nuo tetos — tarė tetulė, 
nesulaukdama atsakymo ir 
geisdama surasti mergaitės 
sieloje neramumo priežastį.

Stepone bandė užslėpti 
neramumų nusijuokimu, bet 
ir juokas išėjo per skaus
mus. !

— Nieko bloga neatsiti
ko, tetule — tarė Stepone. 
Galutinai persiskyriau su 
Ignu Gintautu bet, kas žin 
kodėl neguliu to užmiršti.

— Kaip tai galutinai per- 
siskyrei? Ar neketini už jo 
eiti? — užklausė tetulė di
džiai nustebus.

— Mudu nebnvova vienas 
kitam prisižadėję — paaiš
kino Stepone — bet, tas il
gas musų draugavimas taip 
giliai įsmigo man į širdį, 
kad dabar kaip pašinas die
gia.

Tetulė nieko nebeatsakė, 
tik liūdnai nukreipė akis į 
žaliuojančias ir vilniuojan- 
čias pievas pajūryje.

Ignas Gintautas, apie ku
rį mergaitė mųstė, buvo 
jaunas, suaugęs vyras. Ste
pone pažino jį pirm dviejų 
metų Yale’s universitete. 
Vaikino iškalbingumas, ma
loni išvaizda ir širdies kil
numas pritraukė prie savęs 
geltonplaukės Stefanijos 
jausmus.

Netrukę juodu tapo šir
dingi draugai. Geltonkasės 
mergaitės apsėjimas ir pro
tingumas ir kuklus josios 
būdas taip užžavėjo Gintau
tų, kad tas per ją nieko ne
matė.

Užbaigęs universitetų, jis 
ėmė rašinėti į laikraščius iš 
to gyvenimo ir didžiai pra
garsėjo,

'— Steputė! pasisakyk, 
širdelė, dėl ko judu persi- 
skvrėte?—paklausė tetulė.

— Del to, kad jis jau ti
kėjimo neteko. — atsakė 
Stepone.

— Ar gi tai galimas daik
tas, kad Gintautas butų 
laisvamanis? — užklausė

I

tetulė. \ • 4 '
— Tikra tiesa. Kuomet aš 

jį sutikau pirmų kartų, jis 
tai buvo tikras katalikas, 
bet paskui, susidėjo su lais
vamaniais ir visai suteršė

<Pabaiga ant 5-to pust)
— Tamista! Aš negaliu to _ 

padaryti. AŠ turiu prieder
mę būti žmogum ne žaislu., J

Josios balsas iš pradžios,* 
tvirtas, gale sakinio parida- ■ 
rė kų tik girdimas. Jos vei- • 
dae pabalo lyg drobė.

Jiedu persiskyrė: mergi- — 
na atmetė šios žemės tarinę a 
,del Dievo, jaunikaitis atrne- * 
tė Dievų ir laimę... • Spausdiname Plakatui,

Savaitės, mėnesiai ir me- ■ 
tai įlinko, bet apie Gintim- • 
tų nieko nebuvo girdėti. ■ 
Kariais pasitaikindavo, jo ĮJ 
veikalai storuose laikraš- a 
čiuose, bet niekas nežinojo * 
ir niekam nerūpėjo, kur ,«■ 
gabusis raštininkas gyveno. ■ 
Tik Stefanijos širdis peršė- * 
jo. Kas dienų ji eidavo į . 
koplytėlę, ir ilgai klūpodavo * 
ties Švenčiausiuoju. Išnyko ■ 
mergaitės linksmybė, bet ’■ 
jos darbai pasidarėm rimti ir 
kaskart naudingesni. Nieks —

raistos taip. 
jo staigiai, kuomet jame pa
matė rustų žvilgsnį, kokio 
dar nebuvo jo akyse mačiu
si. '

— Panelė, Stefanija! Aš 
myliu Tamista ir žinau, kad 
Tamista myli mane. Neda
ryk sau ir man nelaimės. 
Šiandie turi man galutinai 
pasakyti, kas Tamistai 
brangesnis, ar Tamistos 
prietarai ar aš. Aš dar> tu
riu vilties, kad protinga Ta
mistos išmintis per šitas ke
lias dienas ataušino idealis
tiškų, bet vis-gi nežmoniš
kai skaudų užsispyrimų.

— Tamista klysti užsi
spyrimu vadindamas tą, 
kad aš įsitikinimus brangi
nu labiau už asmeninį sma
gumų. Kaip buvau taip ir 
esmi pasirengus atsižadėti 
laimės dėl tiesos.

— Kas tave verčia atsi
žadėti tiesos? Bet kam tu 
reikalauji iš manęs, kad aš 
taip tikėčiau, kaip tamista? 
Tikėk kaip nori, aš tikėsiu, 
kaip! išmanau. Aš negaliu 
savo proto ir valios atiduoti 
tuščiam misticizmui. Ba ta
sai tikėjimiškų dalykų skir
tumas musų tarpe, rodos, 
neturėtų būti persiskyrimo 
priežastimi. Tu esi laisva 
savame tikėjime, o aš taipo
gi, turiu teisę būti laisvas** 

— Taip, Ignai — tarė ji
nai — įsitikrinimų laisvė 
vienas daiktas, o moterystės 
vienybė kitas daiktas. Aš 
nenoriu ir negaliu apsiimti 
vienos kūno arba geidulių 
moterystės. Aš nenoriu ir 
negaliu būti savo, tavo, ar
ba keno nors žaislu. Be Įsi
tikinimų vienybės, be klin
ties ir dvasios susijungimo 
man nėra moterystės. Mano 
įtikėjimas į Švenčiausiųjį' 
Sakramentų ne ūpo ir už
gaidos dalykas, kad gale-t 
čiau jį kaitalioti. Man gaila, 
kad tavo įsitikinimai nebe 
toki, kaip pirm dviejų metų, 
bet mano pastangos persilp- 
nos. Jos nesugrųžįs mųdvie-i 
jų sielų santaikos. -

—Steputė, nuožmioji 
mergelė! Kirsdama man 
kruvinų smūgį, tu nustebi
ni mane išmintimi. Prakeik
ti kunigai, kad galėjo šitokį 
protų pavergti. Jų klausy
dama tu nieko neskaitei, 
nevaikščiojai į pirmeivio 
mokslo buveinę. Tu nežinai 
paskutinių mokslo radinių, 
kad šie žodžiai “Štai mano 
kūnas, štai mano kraujas” 

| tai metoforųs.

•radus
roro Ul» taki 
•pandai AarVų 
■a • «l*ailčilt

1800 W. 46fli St

PAŽANGA
Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės {usaalaa. 

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius jfyveai 
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje. 

“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia
kalba ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas:'

“vrr/s,,
LEKTOTOB mJUnSMttDS ORGANAS

piBmnns jr mnums javuiMo... iMattusm amatus.NAUJAS LAIKRAMTIS

“MOKSLEIVIS”
rianarikda Liataunų B.-K. itdubunų Buiiv. 

OBODfiS
Vienatini* mėneaini* lietuvių moksleivių laikrašti*. 

Jame telpa gabiausių ankdamų aaJkai.
Kaina metams $1.00; paaai met 50 a.

180QW.««t, , --—------ UMeacu, JM.\ ' • . . / ■ '
/e» pritart įuanimo ttjoiOA, įn deri—M — tkaityk, pZų- 

ffak »r rėmk tų riįR itarifiMit — w*ie«< ** FTfV”.. Jo aide 
vinių yre išbudinti-A »erifcw lutuvių Jeunūnų, a&ntarMMei 
didetamv iiAjemM ir nufcniph jo dėmų Un3t ttayne* Lieta*-

“GARSAS” «ln* kas ketror- 
gaa didelių S poslapių, 1 kol,, 
formate.

“GARSAS” yra vienu geidau
siu Ir svarbiausių Amerikos be- 
tuvių kataliku laikraščio.

“GARSUI” sandarbinlnkanja 
gabiausieji Amerikos lietuvių 
rašytojai, publicistai, vlsuome-

Pr. Juftaitia, 20 Webrter St, Montelle, Mam.

lUimilĮĮNMHMNRI

AUKSUOTI ROŽANČIAI

S 456 Grand Str, 
? Brooldyn, N. Y

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Eusupes. Pa- 
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti- Turime 
taip-gi maldak
nygių spųusdin- 
tu Tilžėje, Vil- 
amje ir Amen 
k*ję.

Sųvaitinii Laikraštis 

išeina te pėtny&a 

Kaina metas*:

Amerikoje Ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kittrr .. 1 doL 

Adresas pinigams ir ko- 
respoudeudjoms:

Užimtas Signalas

T'ktai tuomet užimtas Telefono signalas yra duo
damus kuomet kas nors kitos ant tos linijas balta*.r ,

Signalas nėra kontroliuojamas per operatorka. , ,K
Kuomet yra vien* linijų užimtas signalas gaunu Um 

nrts vartoju ta pačia linija.

Kuomet yra viena linija užimtas signolas įgauna tan
kiai atsikartoja, tuomet pasirodo kad tas kuris šaukia 
finu linijas mrturi pakaktinai šaukimų.

Nei jokių budy negalima guuti ta žmogų kuri nori 
jeigu ta linija yra užimta, ir jeigu gauni toki signalu 
tki ne operatorkos kalto.

Mo. 1417. Karoliai (vairių apal- 
«u. Kuiliai ■linini t paiaaMAkite ka- *To. 1418. Gnoma gauk (vairių 

•palvi karoMaia. KtrfelUI “Rų- 
man Gold”. Gvanuitilbtl ant R 
•actų., Kiekvienas Mtsjbral (dč- 
«4h MiiIIUi Učfc»»ė(4. RuHrimi-

rthircttn tr kryžeflH stovai auk
suoti kaina iu prislunttmų 75c. Ko, 14M. Balto AlannMMo ka

lt 5 metų. Kaina su prlatan- 
nn tik ................................ *JLar>“ŽVAIGŽDE’ 

3BM Itichmoinl Str,

siuntimu

Be siųsti tfiM-vfcant Monry Ordcr, reylstruotains Mike, afbs 
ncentkiiais kraaos . Imklelials. Adrotnokite: ... **|‘f ,

DRAUGAS PUBU&HING COv
W) W. 46th Street , CMcigų, UICHIOAOO. TELEPHONE COMPANY*) Tema, skolinta iš an 

glų kalbos.



IK MEMORIAM. j uoto protų, jei jis dabar 
(Tąsa iiu6-44« į*h4;) '.toks; nore }urra»: išklauHę* 

_______ » ; ' pačių i svarbiausių. ir ąiš-

čiau tasias verksnio ir so- apie* tai — fcu&ė r.Stefanija

giminė tų'žmogų, kurį jinai kiaušių prirodypių 
buvo mylėjusi. Penki skau
smo ir vienasties metai jau

tikėti

mažiau
M

man “liko ant že
mes," paminti,jo jį. “Per 
tuos penkerius metus aš bu
vau žmogus, ne žaislas. Ir 
Tau, Jėzau Šv. Sakrainente 
aviu už tatai.” »

> i t 'i < ' ■ ..
Tik štai, tuojaus po tų

jus
ap-

kelių minčių nusmuko 
siela. Ilgesio pagunda 
ėmė ją.

Kam man reikėjo jį atme
sti-'? Nebūčiau mintoj* taip 
žųionių lyg dykumoje viena 
be
kai
ylai įst

remti dorų, gerų katalikiš
kų sjiaudų.

Tas veikimas platini
mas katalikiškos spaudos 
tik pradeda įsisiūbuoti. Įsi
siūbavęs neturės sustoti. 
Nes šiame pasaulyj, kas ap
sistoja, tas atsilieka, kiti 
jam lipa ant kulnių parblo- 
škia, sumindžioja.

Mes lietuviai katalikai 
dabar Sic paliovos turėsime 
budėti, veikti, darbuotis, 
kad neatsilikti progrese.

Tas supratimas, kad turė
sime visuomet buduti tene- 
gųsdina musų, tenesunkina 
musų, bet tepriduoda mums

Bet gerai žinome, įo£ neitautų kultūroje, apšvietoje,
visi žmonės- pavartoja savo 
liežuvį maloniai, gerai kal
bai. Kaip daug yra žino

tautiniame susipratime.
Kuomet gavome progų 

prabilti, kuomet čia Ameri- 
ke pradėta leisti laikraščiai, 
tai išpradžios garsiausia 
prabilo visokie atskalūnai, 
niitautėliai, bedieviai. Gi 
neapšviesta minia tiki, jog 
tas teisybė sako, kurs la- 
biafisia rėkia. Todėl tai 
ir įsiponavojo tarpe Ame
rikos lietuvių nešvari bedie
viška spauda.

Kas dailu, gražu, skanu, 
meilu, tai tas nekuoniet ne
nusibosta. Neišsilavinu
siam, nepatyrusiam žmoge

džiaugsmingai^ • »'’
Juodu persiskyrė. Igno

tas buvo begalo linksmas iš-
kad visa tat išmetinėjo mankilmėje, bet podraug nesa-jnių, kurie savo liežuviu vi 
mano netikėjimų. Tada atr

pulio akis gi’oinlubngai žist-i 
rinęias j dangų iš po mirš
ta učių. antakių ii*: išsirėdė.

nenorėjo. Tairgi Stefanija 
labai vatydžiai ir. akyv ini 
laukė kaip Ignotas apsakys j gimė manyje seniai ištarti 
įvykusią, savo. sieloje per- * tavo žodžiai. Tarsi išgirdau:
mamą. Tuomtarpu Gintau
tas kalbėjo:

Per tuos penkerius 
metus ąš daug ko pergyve
nau! Pradėjęs;netikėti į šv. 
Sakramentų, aš veikiai 
ėmiau-abejoti apie kitas ti
kėjimo tiesas. Abejonės vei
kiai virto užgynimais. Pa- 
!i<Aitui’ tikėjas "į įMėvų. ’Tk- 
da ėmiau abejoti, ar reika1 
lingu. ziųbgui sąžinė. Tuo-
Jnet ,aš į supratau, kad

1*lenku
supratau,

paskutinio
ne

dvasios
čių f bmv* aš grrrsrfiK trž* j SS ? 11 ūff o,' kad nyksta paskuti 
Jis gabus ir. talentingas, uis skirtumas tarp manęs ir 
l^isi bučiau prisidėjus p ie»galvijo. Lioviausi gyvuliš- 
jo darbų, nors jo veikalus kyjJayųiėjęų,i griūnu (plotu ir 
perrašius. Gal kartais prie įijxiimi, priv atinešfd.jų tiesų 
jd minties perlų, butų prii- paeiliui; Bėt apįjč Šv. Saki 
dęjusi ir mano pažintoji JtSi- rąirieHtV jisai be--abejonės
šų ir jo veikalas butų ij&jęš " 1' JI * -'

f J**"r ...... .....2*esms.guresnis ir na 
Turėdama myliųi-ią ^h<|į 
šalę savęs ii? a>- fkąfyąfyflu 
vargusi ištisą žiomųu por. 
kųuirua penkerius* fthtftis.t « ’ 

r— Et, liaukis! — perkir
po* ji pati savo mintis. Dar 
iirtsi gailėtis vieno tlfolddl- 
bo, kurį pasitaikė gyvėnirfrc
padarai,. »pGDį*'*i 

Stefanija krupfmejo. Ji
išgiudo :kas-žin tor- ateūura it 
paskui. Per parko . medžius 
šviesiai žibėjo langas gine 
nazijos," kurįa buvo' baigęs 
kitados GifftautftsJ f* »' ? .

, — Pana Stefanijai— darėt 
lyg prislėgtas jausmingns- 
vkriška^Į balsais. •. ’. . .

. Stefaniją afejlfcįjj; jjįį 
matę Gpjtauta; jis urnai pri
ėjo prio senos pažįstamos ir 
titrė.”1? -?•»*.•«** w ***»•

‘ Atbijtf^au’ k’atf ne'vie- 
tojč ir nelaiku as ate 
prie Tamstos.

Bet; matyt. i&iiuas»itaip? 
nori. Pagalios atitaisytį iciri 
džiąjų klaidą visur putelį r 
laikas.

— Kėkią ll'rfidb'/ tt^AhV-
Ste^oiirt' ' 11 ' <*se

ust t^avo senų klaidų.1 
trejjgš paskutinius me

tus t^audavarePiek; Jnr.i- 
*g<l juii savo straipsnius,- jbgj 
įgalėdavau daug laiko ir Ittr- 
fo pašvęsti litfosam’ tarinė-* 
jimui. Dailės istorija man’ 
visuomet rūpėjo. Ypatingai1

Nuvykęs .į Europą vazinei 
jauj Italiją, sjtębėfb$iasis» 
cfidžiųjų dailininkų veika ” 
Vato. ^ŽftitiaU permanyti h< 
vien jų- išvaizdos gražumą, 
betir,dųįliiiinkų jausmus su 
j^nutums . įspėdavau iš jų 
Spa Veikslui • ai stovylų. Beri 
•modėjus tyrinėti** Guido’ 

’ieni’o 'veikalus, didi* perš

“Darykite tai i : nedarni 
mane.” Įspūdis buvo taip 
didis, jog skubiai nubėgau 
ties Didžiuoju Altorium pat 
garbinti Jėzaus kūną, kuris 
mirė už žmones iš medės ir 
iš meilės likosi tarp jų pe
nėtu jjuos savo krauju lyg 
peliĮvOiųas .vaikus. Atlikęs 
visų gyvenimo išpažintį įsi- 
raųtojU į Sv.( ..Sakramento 
garbintojų .broliją ir džian 
giuosi , esąs , taįp Įiuksiųas 
kaip dar niekad nebuvęs, 
Prisjipųžiuk Stefanija, ar 
tuos penkerius metus tu ne- 
sįipeĮsdavai už mane.

Stefanija nieko neatsakė, 
tik dvi ašari, lyg žemčiūgai 
išsirito jai ant veido. Bet 
vųįdaą buvo pilnas džiaugi 
sipo ir dėkingumo. Kad ji 
brūkštelėjo ,skepetaite per 
akis,, nusišluostydama ta» 
ašųrą.s, žiburio šviesa puolė 
ant ,jps, .Dailės žinovas nu- 
stębo veido gražumu. Pado
rumų užmįršęs Gintautas 
balinę pagriebti prięglųlj- 
styp. , Bet Stefanija smar
kiai įr, rųšęiai jį sustabdė.;

, — t Dovanok, brangioji 
Stefanija! — tarė Ignotas.^ 
—; Maį gaila, kad aš dar ne
visai paliovam būti galvijas. 
Tu turėsi vargo, kol pada
rysi mane tikru žmogum.

i limtautas ištiesė ‘Stefani-»
jąi rankų; merginų jam paj- 
tjįvė savąją, tardama "“su- 
<£ev»”

vųi išsiblaškęs, taip jog šokių niekų priplepa, viso- 
kartais iši*odė juokingas, kių apkalbų, šmeižtų palei- 
Stefanija kelisvk praėjo džia, visokių nebūtybių pa^ 
pro savo namus ir vėl grįžo.. leidžia.
Merginos mintis visų laikų- 
skra.įojo meilės ir maldos 
srytise. Ji mintijo sau:

— Dieve, Tu grųžini man 
mano aukų nuvalęs jų ir iš 
tobulinęs! Kaip gi geras esi, 
Viešpatie!‘Dabar suteik sa
vo mepkai tarnaitei pašal
pos, kad išpildyčiau, k itin 
sunkesnius uždavinius, j 
kuriuos krypsta majio gyve
nimas, A. Matutis.i

KA RAŠO KITI LAIK
RAŠČIAI.

as ateinu

’ nalfla įvyko* mano* sieloje, j <fcv* ‘yf £ : ;
IJUYo,Į^ynią pirm trijų} ; — Kaip tai,“sudiev” { —

mėnesių. /Vienų;Yidndieiųh®lė Ignotas sopulingai. Ar 
nuėjau i bažriy?iaB, Va*(fibb-įiĮ dabar jnųiį^mptj .

Nepykstu. Bet tu pasi- 
į gimnazijų. Juk aš 

paveiksiu Dolgota. Bežiu- zpąau, kad fa mokyklb sū
rint į jį stebėtini jausmai ifngė šį vakarą, kad tave 

ntUnė‘ W<l?’Nėt^erf-Ji^g'orbtų. Tu garbingiau 
sįas josj- luokulyA' - 
rnn fcuL-eJlb-AV ‘A; .

— Kurių aš atkKklžai' gy
niau, kad mudu paskutinį 
kartą matevosi.

'-t— Tai Tamsta tikip į 
Švenčią ilgią Sakramentą? -.

— Tikįu ir kaip-gj, tikiu! 
Ir kas mėnesi JĮ priimu. .

’ — Kaip tai galėjo pasųda-* 
rjti -x • *-»-’■ ; tta 4

į Taip užklaususi Stefanija 
nfiutljd,' kati kVMh’ 
paprasta, naujai atraustoji 

^tiSrsa turėjo nusviesti lg- 
Tr7rr-r-r

t;i f o 'tviska >au išpasakoti. 
Praiiadaif kritikavimo d va

liau fų ‘ artistų-dailininkų 
galnubtis, \ ĮdĮentųš, Bet' ’jSe 
perversmės manyje nepa- 
thu’ydavo, kaip kad Guido 
Reni’o Golgotbs^abbiftjĮtfes. 
Jame, aš jaučiau. kraujuose, 
pąjdudusią 5- ’ir ■ r sužeistą 
Kristaus>• asmenį. ’' Mųčuluj 
dienos šviesų b aibini jSe'rid- 
mainant į naktį. 1 'Girdėjau

bėjimų, rodos gamta kentė [ 
lespaciui mirštant. Ir ma-1?

t-t*Ii U

| (^^KAITYRITI I* PLATimCiTftj

Lietuvių^parbininkų Sąjungos ,
Laikraitj x į

CINĄ £1 RNINKAI*. MCrvtRMIS M
Jame rasite žinig iš viso pasaulio. ,, f
‘‘DABININKA#'’ vįsupmet turi virt to, kas darbininkui 
svarbu, naudingu, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina: -
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ’ ”
Bostono apielinkėje ”
Užrubežyje **
Vienas numeris

Reikalaukite pas avestas arba *

' “DARBININKAS
242 VE Broadway, 7 

---------- --------- ■ ... ■
So. Boston, Mass

“ Darbininkas” No. 300 
gražiai nurašo, apie spaudų, 
jos reikšmę ir svarbi) dabar
tiniais, žmonijos pažangumo 
laikais,, į Smagu bus kiek
vienam pasiųkaityti apie 
taj, j v . ' .

Tarp (kitko rašoma: -
“Amerikos lietuvių kata

likiškoji visuomenė pasi- 
šventen. platinimui geros, do 
p>s katalikiškos spaudos.

įves tai 'yra spAuda, ap
skritai kalbant?

Tautos spauda yra tau
tos liežuvis. Atimk tautaii
spaudą ir ji liks nebylė.
.Per spaudą tauta apsvar

sto savo reikalus, per spau
dą apsvarsto ve? imą ir vei
kimo budus? (! Atimk tautai 
spaudtj, ir 7jbs judėjimas, 
veikimas sustos. Atimk A- 
merikos. lietuviams - spaudų 
ir koks pas juos veikimas 
beliktų, c u .

Nebyliai mtfrfuinanys kokį-į 

veikimų plbdHl, nesusitars 
kokį. darbų atlikti.

Dalyko svarbų pamatome 
jo netekę. Spaudos svar
bą aiškiai njimatome įsi- 
vaizdinę, iv^Jjitų, jei jos

Išmintingas, doras žmo
gus nevartoja savo liežuvio 
pikto skleidimui. Jis var
toja jį rirptai kalbai, rimtam 
svarstymui, maloniam paši
le ai bė j imui, pa j u< >ka vimui.

Žemos doros žmogus savo 
nešvariu liežuviu nuplėšia 
žmogui šlovę, iškeikia, įžei
džia, apšmeižia ir aibes ki
tokio pikto; padaro. *

Taip yra ir su spauda. 
Jei laikraštis papuola .į do
rų, prakilnių žmonių rin
kąs, tai jis bus malonu skai- 

’ tyti, rasi i naudingų patari
mų, smagių- žinių, gardžių- 
juokų. i »

Jei laikraščio' vedimų pa-

. i v .v, . . sparnusliui melas, šmeižtas, riebus1 r 
juokai tūloje formoje tūlam
laikui gali patikti. Bet re-

Sujuskime švarinti kata
likiškas šeimynas, nuo be-

ta. geresis tuoini ilgą Uitą. Avišką, socialistiškų ŠUm- 
Taip buvo ir su nešvariąja, !lzv<‘rskime "as tota-
Usdicviškąja, svcialistišUjja'kk'kka's la^ais. 
spauda.,. f Ypatingai tam darbui pa-

skyrėme du mėnesiu. Sti- 
juskime taip, kad visNubudo lietuvio kataliko

sųmonė, - ėmė blaivytis pro- 
sigauna žemos dorotu žmo- tas, ėmė priklintis tuo, kas 
gus, nepaisantis tautos do- priklū ir ėmė ieškot? doros, 
3-os ir labo, godisius; tai tas gaivinančios spaudos. Ėmė 
laikraštis bus pilnas tn)ęlo, kilti katalikiškoji visuome-

netektume.
Bėda, skurdu nebyliui. 

; tiem, smagu tam, kurs g:Y- 
(li išpasakoti savo mintis, 

Čia ne ’Aėia kalbėti' sunfanymds artimiesiems.
, i 5: t. . ■ '* b-' • • i .»t.

irr z
Norite guut I* A T E N T ,X ant jus išradimu triumpam laike ir 

i pnrduote? Rašykite pirftiV-įsfcč mumis r^ikalftudami patarimu ku
rios suteikiam 1) YDAI jų knygute VADOVU’ IŠRADĖJAMS ift- 
siusiAt*. Murfir raštiničia yra'Ž5b Iiroašway Ne»v York, N. Y. mieste 
l^rpjne. yra milijonai giviuntoju; ir 'didžiailsiai k^0čist(), ktfr*>itfcntft. 
geriausia yra galima parduoto. Rašykite Lietuviškai reikalaudami 

"VnyBntcs ir musu gvarancijos.
AMERICAN EUROPEAN PATEKT OFFICE (D. S.)

šmeižto kreivo, mokslo, rje 
bių juokų, patąikavimo, iš
tvirkusioms minioms.

Kultūringoje, apšviestoje; 
tautoje negalėtų atsirasti 
nedoro, nešvaraus laikra
ščio,'nes niekas neskaitytų. 
Tokių laikraščių gali atsira
sti tik neapšviestoje, tautiš
kai nesusipratusioje tauto
je, kuridje patvirkusių žmo
nių yra ir kurie-mėgsta, ka‘d 
jų išgadintai prigimčiai dar 
laikraštis pataikautų.

Švarioje grįčioje neatsi
randa gyvių, vabalų, nei ki
tokių nemalonių, sutvėrimų. 
Taip apšviestoje tųutoje ne
atsiranda ant tiek žemų go- 
dyšių, kad vesti nešvarų 
laikraštį ir neatsiranda, že
mų skaitytojų, kurie pamė
gtų šlamštus.

Lietuvių tauta ilgai buvo 
nebylė, neturėjo savo spau
dos, negalėjo savo reikalų 
svarstyti, negalėjo kilti ap
švieti! j e. Atsiliko nuo kftij 
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250 Brondtrny, 
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Darbus atliekame gnūiak greitai
pigiai. t: 1 u t:-

Mltsii spaustuvė pripildyta naujausio
mis įnnšinomls tr oa u jausto styttaus 
raidėmis t: :: :) :i

r.avcdus mums savo bilc kokj spau
dos darb* nestpaMalte t:

> 1.

darbus.

n.
limminie P I a- 
f n s, T i k I e ( ti s 

‘ persta tymnms,
II ims, piknikams 
Ir t.k; Programos,
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DRAUGAS PUBLISH1NG C0. \ 
1800 W. 461b SI., Chicago, Illinois'

£2

lietuvių kolonijose katali
kiška spauda padarytų šuo
lį pirmyn, o bedieviškai 
cialis^iškai spaudai visi^ 
butų užduotas smūgis.”

SKAITYKIT IR PBTSŪT
H ■T

nė, ėmė susiprasti. Veikė
jai, pamatę pavojų, ėmė uo
liai gelbėti nesusipratusią 
minią nuo ištvirkėlių, ėpiė 
didinti, stiprinti, platinti,

b

!§§1 Penkdešimtmelinis Apvaiksčiaimas
The Hibernian Banjk

, Įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salta Ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių 

LAVINOS DEPARTMENT
< Depoaitas ant dolerio ir daugiau priimami S nuošiuiti mokaon 

ant metų.\ , ' > _
Atdara Subatoje nuo «:00 Iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yrą pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius.

&ĘAJŪ ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda žemės ant/Htd/rilstJos; skoliname pinigus am

Barny; iškolektuojame randas. ,
Real Estate Mortgage Bonds. Katalikiško Vyskupo Chlcagos,

yra dabar aat pardavimo J500 ir augščlau.

. . Plymouth, Pa*
Kapitalas su perviršiu
:; $200,000.00 f

Šitoji Banka prižiūrima 
| Soviebytų Valstijų valdžia. 
Mpka'8 nuošimčius nuo $u4ė- 
!ų pinigų. Galima susikalbėti 
liciuviškai. 1 ‘'

, G. N. Poatlethwaitę,
» HkSidnlbMk ,

ĮIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIilIHIlIlUIIUUHlllllllllllUliUlUlUlUlUUNUIIllllllilIHIlHilIlIlIlIUR

Panedšlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.

* * i . f r > < Į* '
Valdyba šios bankos šiuo kad nekuriems depozito- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose. ,

Dpi parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai prieinami.

jState Bank of Chicago
• LA SALLE and WASHINGT0N STS.

(Skersai nuo City Hali).
iiiiiimiiiiiiiiiminiiuiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuuiiiiuiuiiiiunniiiiiiiuiufiiHMNHi

MandagusI patųrnavimas.

Užlaikome laikro
džius ir lelkrodėllue, 
auksinius žiedus, šliubi 
nlus ir deimantinius, 
muzikas. gramoftmos 
ne lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir ne- 
mokantis visokius šo
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

DiTbU visokius šenklellus dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muaikalkškus instrumentus 
ir revolverius Savo darbų gvarantuojame. MusiJ~kalnos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis' už Chlcagos orderius ga- 
llte siųsti per laiškus. s

• STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAMD AVE., CHICAGO, ILL

TEDEPHOKE DROVER 7»O» .
Kataloge visiems dykai, kas tik prisius ui ie. štampe

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE



0*ATn»Atf’» >_ _ . Ketvirtadienis, spalių 18 d.

Ketvirtadienis, spalių 18.
Šv. Luko Ev.

Penktadienis, spal. 19d.,
Šv.Pet ro Alkant.

> ' • •

KONFERENCIJOS ŠV. 
ANTANO PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE.

rodymų apie socializmo te
orijų klaidingumus, visuo- 
mot atsineša ne tik su ne-t < '
pasitikėjimu, bet ir su pa
niekinimu į Visus socialis
tų plepalus apie busiantį 
“socialistišką rojų.”

Susipažįstu su keliais Ci
cero socialistais. Daugelis 
jų sako: “Brolau, tegu jis 
sudenga kur tasai konferen
cijų sakytojas. Jis savo 
konferencijomis praretino 
ne tik musų pačių eiles, bet 
daugelį šalininkų nuo musų 
atitraukė. Antai praeitą 
pavasarį po tokių konferen
cijų mes čia neturėjome pa
sisekimo, kokio tikėjomės.” 
L Iš tų kelių žodžių supran
tama, koks tai baisus lietu
viškiems socialistams smū
gis tos konferencijos.

Smagu tokius apsireiški- 
imis paminėti.

Dieve, duok gerb. musų 
veikėjui kun. Dr. A. Ma- 
liauskiui sveikatą, ilgą pa
gyvenimą ir laiminga dar- 
bavimąsi lietuvių darbinin
kų naudai; '
’ Šiandie kaipir nėra musų 
išeivijoje tokių talentuotų 
mokslavyrių, specialiai išsi
lavinusių populerizuoti so
cializmo, ypatingai lietuviš
kojo socialižmo', niekybes, 
kaip kad gerb. kun. Dr. A. 
Malidus’kis'. ■' ' 4 1

Gi prieš socializmą reikia 
kovoti ne jam vienam, ne

LAISVĖS PASKOLOS 
ŠAKA.

Traukinis užmušė dvi 
moterį.

Spalių 1G d. Bridgeportc, 
Chieagoje, sutverta šaka 
Lietuvių Liberty Loan Ko
miteto. Tuo tikslu nutar
ta sušaukti viešą lietuvių

,DVi gražiai apsirėdžiusius 
moterys ėjo skersai geležin
kelį Chicago, Mihvaukee ir 
St. Paul netoli Dės Planes 
upės. Tuom tarpu užėjo

RA4NWT!7IAI v A DD A I 
VARPAI VARPĄI 

atminčiai varpai 
McSluume Bell Foundry Oo~ --- -- U. a. A 1

susirinkimą. Susirinkimas I greitasis traukinis ir abi ant

Kaip žinoma, Chieagoje 
vieši gerb. kun. Dr. A. Mą- 
liauskis, kituomet buvęs 
dienraščio ‘‘Draugo” redak
torius. Kun. Dr. A. Ma- 
liauskis — tai tikras musų 
socialistams — nevidonams 
botagas. Kur tasai gerb. 
mokslo vyras pasisuka, te
nai musų socialistėliai nu
kabina nosis ir lyg kokie 
‘ ‘ skunkės ’ ’ gal vatrdkčiais 
slapstosi po savo urvus. Ne
gi gražu jiems pakelti augš- 
tyn akis ir drąsiai dirstelti 
į skaisčiąją saulutes šviesą.
Jei tokie patįs stambiausi 
socialistų vadovai, kaip šiai 
kadir “Naujienų” redakto
rius Grigaitis, kun. Dr. A.
Maliauskio suvaryti ožio ra- 
gan, tai su taip vadinamais 
antraeiliais socialistais, to
kių Grigaičių adjutantais, 
negali būt nei kalbos. Su 
tokiais negalima įsileisti į 
jokias diskusijas. ' Juk jie rą, ištvirkimą. Tai visa so 
semia sočiai istišką mokslą iŠ 
tų pačių savo vadovų, katrie

pavieniams 
visiems, 
lietusių' tarpe platina nedo-

žmonėms, bet 
Nes socializmas

cialištai atlieka daugiausia 
savo šlamštais.

CicerieČiai il^ai-ilgai ne
pamirš gerb. kun. Dr.' A. čunas, 
Maliauskio apsilankymo, jo 
didžiai išganingų konferen- 
dijų.:! 7” ’ ; ■ ;

Kaip tokiam veikėjui mes 
turėtumėm atsidėkoti? Die
vo malones jis turi. Ta
tai mes jam velijame tik 
stiprios sveikatos. Šita 
jam ir totasniai leis darbuo- 
tieš lietuvių išeivijos labui,
gi šocializmb pragaištingu-

. T .. 1 I I ' l ■ I ■ •mm.
Cicerietis.i1

BLOGAI SU ANGLIMIS.
! • • ! I

įvyks Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, Aubum avc. ir 
32 PI., spalių 23 d., 1917 m., 
7:30 vakare.

Šitan susirinkiman kvie
čiami visi lietuviai. Bus ap
kalbama laisvės paskolos 
bondsų- pirkimas.

Visi lietuviai, katrie yra 
pirkę pirmosios ir antrosios 
laisvės paskolų bondsus, 
malonės ape tai pranešti su
sitvėrusiam komitetui. Ko
mitetas apie tai praneš ša
lies Vyriausybei su pažymė
jimu, kad lietuviai laisvės 
paskolą remia, ir kad jie y- 
ra ištikimi šios šalies pilie
čiai. 17 ■ !' •:

Ligi šio laiko vietos ko
mitetas turį užregistravęs 
jau $35,000.00 už laisvės 
bohdsus. Kuo daugiau lie
tuvių užsiregistruos, ty. kuo 
didėspis lietuvių skaitlius 
pasižadės pirkti laisvės pa
skolos bondsus, tuo mes įgy
sime didesnę intekmę ame
rikonu tarpe. Šios šalies 
vyriausybės prielankumas 
mums šiame momente yra 
didelės vertės. Jisai tikrai 
gali nusverti pokarinį Lie
tuvos likimą.

i ’ . •>’ ' •
Išrinktas šiam reikalui 

komitetas maloniai patar
naus visiems. Komitetan 
ineina: p. J. W. Zachare- 
vičia, pirm.; kun. H. Vai- 

kun. Į. Albavičius,

vietos užmušė.. Ju vardai 
nėra žinomi ir policija ma
no, kad tai bus motina su 
dukterimi.

“Bombarduos” Chicagą.
Antrosios ląisvės , pasko7

los bondsų pirkimo didesnei 
agitacijai šios šalies vyriau
sybė paleidžia darban lak- 
stytuvtts. ir orlaivius. Atei
nantį šeštadienį ?Chicagos 
padangėmis storis lakūnai ir 
mėtys miestam poperines 
bombas. Bombos bus rau
donos, baltos ir mėlinos. 
Pamestose bombose' bus lai
svės paskoloj paskelbimai. 
Viena bomba bus su kas- 
pvnu/ ’ Ji skiriama miesto 
majorui. ... ,
• Tą- pačią dieną ■, lakūnai 
skris ir, per kitus miestus ir 
mėtys tokiąspa, t bomžas.
» , f . ' t ’ J ;'i t

1 . j ; L: J ■
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogus gali pasigr> j->ti sau 
veidą ir įgytiilgus plautų'-.. PnCųsh 
štampą ir gausi visas : įformacij.

DISTRIBBTOR FM
42 Vine Street, Mr j4.c, '■VIS. J
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kun. P. Kemėšis, p. W. J. 
Stankūnas, p. B, Janušaus
kas, p. I. Nausiedas, vice- _

J. J. Bagdžiunas, Į 14l

Vienas Iš ge
riausių laikro

džių — sustatomas 
į sekunda sulyg tem 
peraturos. Jūsų pa
sirinkimui tiesiai iš 
fabriko naujos skry 
nelesė.

Visokio didžio 
dėl moterų ir 

▼yru
Sis dldisis Burlington Laikrodėlis 
siunčiamas ant pareikalavimo. Ga
lima mokėt: po $2.50 1 mėnesi. Jus 

' gausite tą laikrodi už tą kaina ką 
pats laikrodininkas turi mokėti. 

Rašykite šimdlena Laikrodėlių 
Kningos Dykai.

Grąžiai atspausdinta naujausių 
modelių, .turėsite iš ko pasirinkti. 
Jūsų vardaa ir adresas ant atviru
tės, užtektinai, 'Greitai rąžykite kol 
dar Jų yri. - r

} Burlington Wat<h Company 
J9 and MarsJifield Blvd. Chicago

21 Jivel Birllngtin
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• F. P. Bradchulis |

Lietuvis Advokatas
e
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ATTOKNEY AT LAW 
105 W. Monroe. Oor. Clark Ht. 
Room 1207 Tel. HandolDh 559*.

CHICAGO. ILK.

9118 8. Hslsted M. 
Telephone Ysrds >999

i

DIENRAŠČIO

“DRAUGO'
Kaina

Š5.00
VISOSE SUV. > 

• VAISIUOSE.
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PUIKUS DIDELIS LIETUVAIČiy BALIUS
>»huRn..- PARENGTAS

| Oraugyslte Jįmį Pmį H. P. $»■ Marijos Panos |
i Nedėlioj, Spalio-October 21, 1917 Į
5 Šv. JurgloVarap. Svet. 32 PI. ir Auburn Avė. |
= PRADŽIA « VĄL. VAK. ĮŽANGA 25c. YPATAI =

PELNAS SKIRIAMAS ftV. KAZIMIERO VIENOLYNVI

Naujas

“Laikraštis”

“Michigano Ūkininkas”
Jau Išeis 4-tas numeris, kuris tin

kamas visiems* Ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik >1.00 metams. Pusme
tinis Išeis daug didesnis Ir su daug 
paveikslų.

Taigi užsiprenumeruokite ir pasl- 
naudokit gražiu ir naudingu laikraš
čiu, kuris rašo daugiausia apie uki- 
ninkystę, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi esame ūkininkų 
vaikai. Norėdami pirkti žemės ir 
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit t 
“l'klninką”, o gausite teisingą pata
rimą,. • • '

Adresuokit su marke:

<V*V«TVVSVV«rvVBT8V*lTSV*ri
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIttlt

JOSĖ^H 0. W0L0N | 
LIETUVIS ADVOKATAS !3

Kamb. 324 National Llfa Bldg. = 
29 8o. LaBallS 8t..

▼akanla 16(4 .MlhraukM Aro. 3 
Central <199

Rasldence Hnmbold 97 
CHICAGO. IU 
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REIKALAVIMAI^ >
-----------------------------------

Reikalinga 20 vaikinų dėl Real 
Estato biznio, prityrimas nereikalin
gus mes išlavinsime būti pardavėjų ir 
alga gausite besilavinant <Jel hzfor- 
maeijos kreipiatės pas:

RALPH STALMOK
First National Bank BIdg, 

Monroe and Dearborn, Room 835 '

Reikalinga patyrusią pardaj- 
as*aiKvėjų krautuvėje. Darbas 

visados, užmokestis gera. Atį 
sišaukite tuojąus

L. KAUFMAN
1740 W. 47 St.,

i
ii 
į
i

Hąikalingas Janitoflup <$eį .3 randą 
prižiūrėjirrto už atliginima gauA 
4 kambarius del^sgvo pągyveninio dy> 
kai, Elektros šviesa, steamų užšildo- 
mą Ir maudykle.

Atsišaukite . ; *,i y
3215 Flournoy St,,-- arti Kedzie Avd. 

lmos lubos

AKYS E6ZAMINU0JAMAS
Dr. S. Biežis

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavltt St.

Valandos 4—t Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

ANT PARDAVIMO.
EXTRA SALE.

APTIEKA ANT PARDAVIMO
Užgyventa vieta Lenkų ir Lietu

vių. Parsiduoda pigiai iš priežaątiev 
savininkas paimtas } kariuomenę tu
ri apleisti j SO dienų laiko. Norint 
daugiau informacijų kreipkitės J 
"Draugo” Administraciją.

pą žiūrėjimą arba galva įkanda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlklte pai 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnkta aklnlni Už savo darbą 
gvarantuojn arba pinigai ingrą- 
žinsiu.
, PETER. A. M1LLER 

2128 Weat ti-iu gatvi

I4M4MI

pirm.; p 
išd. ir adv. V. Butkaus-1 
kas, sekr. 4 .

$itas komitetas prisilai
kys tvarkos, ; nustatytos 
Central Liberty Loan Ko- 
hiitėto, kurį atstovauja jo 
sekretorius Dr. J. Bielskis, 
Washington, D. C.

V. W. Rutkauskas, 
sekrt.

esąs ateik ant Šio baliaus kur pane- 
apsirengusios, kur lietuviįki< Šokiai bus 

Ž Šokami ir lletųlfSkj žaidžiam i. Jeigu norite gražiai ir smagiai laika 
5 praleisti neūžmlrSkltfe ateiti ant šio vakaro, o nesigailėsite, nes tai 
S bus vienas 1S smigiausių vakarų.
3 . ,j , visus t J KOMITETAS. 

’ . . i i ,

$50.00 IKI >100.00
Del Tamistos per šj Mėnesi. 

Tamista gali padaryti dėl savęs nuo
$50 iki $100 per fij mėnesj, sėdėda
mas namie Ir be jokio iškafičio iŠ 
jūsų pusės.

siųsk atvirute dėl paaikinfmo. jei
gu gyveni ęhteagoj arba priemies
čiuos.

J, A. S..
723 Continental & Commcrcial 

Bank Building,
CHICAGO, ILK.

McKInlay C7C4

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas 

$4*7 U Mdn llK., kiaiu ą M iikii

. . Tąl. DroTir 794>

Dr. ę. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

ralastfoir AAo 9 Ąrtd llfl V rak.
•ms’fisirts

arti 47-tei gatrėi#♦*•*•*•*>*•*•#
<t r

Dr. povius žilvitis
įdėta vis Gydytojai V 

Chirurgai,

1208 8. Halstted 8t., (
TeL Drover 7179

“TIKYBA ir DORA”
J-::,,.!,.,-.:,,.,..........,

Lalkroitls leidilarnaa Kanigij Marljoni} Chicago)*,

* karta-į miaaaj (

Mbi

W*9*A*V*»^

apie socializmą neturi nei 
supratimo, nei sąvokos.
H i , ■ ■ ■ i •, 1 . I ■ :

Gerb. kun. Dį\ Maliaus- 
kis nesenai sugrįžę C^įpą- 
gon. Pirmiausią apsistojo 
pas Šv. Antano parapijos 
kleboną, Cicero, UI. Tenai 
jis laikė konferencijas- 
Konferencijos prasidėjo an
tradienį, spalių 9 d. Baigė
si praeitą sekmadienį, spa
lių 14 d. ' '

Ištisus šešis vakarus Šv.
Antano parapijos bažnyčia 
buvo pilną žmonių. Nebe- 
pirmu kartu musų bažnyčio 
je tenka gerb. kun. Dr. Ą.
Maliauskiui laikyti "konfe
rencijas. TečiaU žijtioiiės Illinois valstijos angleka 
visuomet negali atsigerįtį syklose sustreikavo Lėlioli- 
jb prakilniais pamokinimais, ka tūkstančių darbininkų, 
gražiais "riupasakėjimais a- Sumažėjo anglies iškasimas 
pie lietuvių darbininkų 
pseudo-apaŠtalus, apie mu
sų žmonių suvedžiotojus.

Musų žmonės ’ šiandie la
bai indomauja socializmu.
Didžiuma net nesupranta, 
kas per sutvėrimas tasai 
Socializmas. Tai vis dau
giausia tokie, katrie per sa
vo apsileidimą neskaito jo
kių katalikiškų laikraščių.

Jie yra girdėję “socializ
mo” žodį dažnai iš lupų tų, 
katrie statosi neva darbinin
kų užtarėjais. Žinomas dai
ktas, tokie “užtarėjai,” 
nors patįs yra labai reika 
lingi ne tik užtarymo, bet ir 
susimylėjimo, nupasakoja 
tiesiog nebūtus daiktus, tie
siog kokius tai stebuklus a 
pie socializmą.

Bet kas yra girdėjęs mu
sų gerb. kun. Dr. A. Ma
liauskio konferencijas apie 
socializmą, tai išėjęs iš kon
ferencijų išsineša vieną tik 
pasibjafirėjimą socializmu.
Žmogus, konferencijose nu
siklausęs aiškių moksliškų 
išvedžiojimų ir vaizdžių pTi-

75,600 tonų' dienoje.
’* 'v* * • t i i Arti-:

< .i

IŠ BRIGHTON PARKO.
šv. Kazimiero Karalaičio 

Gvardija savo susirinkime 
spalių 14 d. nutarė prisidė
ti lirie Katalikų Spaudos 
Savaitės surengimo, taipgi

naši žiemą. Gyventojams'brinkė delegatus šios kolo- 
gali būt blogai su tuo svar- ųfjos komisijon
biuoju kuAi, kurio į^ali pri
trukti.' ’ '•

• ' ■; )•-'•! i j ■ ■ ’

Roseland.

Neprošalį butų paminėti, 
kad š? draugija rengia šei- 
mihišką vakarėlį, Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. bažnyti
nėje svetainėje. Vakarėlis 
bus spalių 21 d. vakare. Y- 
patingai yra kviečiama tan 
vakarėliu atsilankyti tie, ku 
kurie1 atjaučia blaivybės ju
dėjimui, nes šis vakaras bus

Viena moteris pametė sa
vo vyrą ir mažą kūdikį ir 
su kitų pabėgo kitan mies
tan. Vyras pasiteiravę^ 
surado jiedu ir suareštavo.
Patupdyti abudu belangėn ^tikrųjų blaivus.
6 mėn. ir po 500 dol. baus
mės. Tai vaisiai velnių ku- 
pčiaus Mockaus prakalbų.

- - . ■ - - ---  - *
Myrthle Curtwrigth, 3809 

Broadway, neužganėdinta 
pavogimu brangių kailinių 
iš vieno didžiųjų didmiesčio 
krautuvių, sumanė pavogti

Vienas iš Draugų.

T0WN OE LAKE.

' Spaudos Savaitė. 1
Šiandie, spalių 18, 8 vai 

vakare, Šv. Kryžiaus para 
pi jos svetainėje Spaudos 
Savaitės vietinės komisijos

dar brangesnius. Policija nariai turės susirinkimą.
jau pas duris laukė jos iš
einant. Ir sučiupo.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGI”

Visi priklausantieji nanai 
ir kurie per šias dienas iš 
draugijų ingalioti, malonė 
kitę minėtame laike visi su 
sirinkti.

V. Stancikas,
. „ rašt

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 
kų Yiam** snės tyyeųimo, duoda atsakymus į visokiu? 
užklauaiinus iŠ tikėjimo ir doros sritieB.
KATU A METAMS: $1.00; vieno, numerio -- 5c. 
Agentams nž metinę pr ennmeratą ’ duodame 30c., až
pavienius
Adresas:

nmnenua po 2c.
J

Aplotkos-Aplotkos!

t •
T MTIKYBA IR DORA' 

1631 W. North Ava.
f

Chicago, III
Kas nori gauti vieną numerį, turi ataiųpti le. krano 
ženklelį. *
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DABOKITE SAVO AKIS

čia Yia Jhsiį Proga
Gatitl geresni darbą Ir daugiau pi

nigų. '
Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 

merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arf>a vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųeų mle- 

rą—bile stailės arba dydžio. Iš blle 
madų jenygoa

MASTER DE8IGNTNG SCHOOL 
J, F. lasnlcka. Pcrdėtlnis 

118 N. La Salio gatvė, Kamltary* 
419-417. prieš City HaliX

šiuomi pranešu gerbiamiems 
kunigams ir pp. vargoninin
kams jog apstėmu prisiųsti rei
kalaujamo skaičių ; gražiausiu 
Kalėdinių aplotkellų ‘^•lelna- 
miausioiuis kainomis. Taipgi 
turiu dideli skaičių konvertų 
gražia* spauzdintus Betlėjaus 
stalneljės paveikslų.

S. SIKONAVICIUS
290 E. MAIN 8TR.,

AMSTERDAM, N. Y.

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 29 metai 

Gyvenimas Ir Ofisas
>149 S. Morgan St. kertė M st. 

'Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų i 
Taipgi Chroniškų Ligų.- 

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plel 
Ir nuo 8 Iki 8:80 vak. Nerišlio
mis vakarais ofisas uždarytaa

Tslsphons Ysrds 187

Jeigu Tau galva ikauda.
Jeigu Tau ašarot krinta i* aklų,
Jeigu Tau akauda akys.
Jeigu turi uždegimą aklų, I
Jeigu Tau skauda akys įkaitant arba siuvant, tu t . tau 

reikalingi akintai:
įsitaisykite gerai parinktu! akinius stiklui Paveskite aprūpinti sa

ro akli speeljallitui, kun 1> mitų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nšraia.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

18-tas gatvės Ant Platt’s Aptlckos 3-raa angftta.
: nuo 9 ryto Iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 13 dieną.

Tel. Canal 62>
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•AB8I BAHTOI KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 10c

SVIESTAS

K;hS£47c

RYŽIAI
Iže rortla 
p.nldaoda 
.1

:8įc

COCOA Pilkis Stiliui 
«">“ 44q

Ht ga.U

1979 Mllva.kM av. 
MS4 Mt|trauka, av; 
iom Mlhaaaaasav. 
1110 77 Malta rt.

1«44 77'Obl _■) 
IBM Blna labad av. 
M12 W. JMrtk av. , 
UIT S. Halatad rt.
UU

B. Halatad M. 
W. inkai.

SOUTH SIOB 
098 Waatw«rth av
t«JI._____
t7» B. Ashland av.

NoTTHBIBn , 
MSN. Otrtoen at. 
7«0 W. Marth av* 
ĮĮMAĮsisli av. 
1M4 LtaaoM ar. 
1411 N. Clark Su


