^ » » » « • • »».

!«»«*»•

*

—

.

1

Xį^

Gelbėkime badaujančią

^-i-fE

Lietuvą!

^ j

•

.

•

I

"

pįns^t**^

Fondant
»s

JdEdnp

CHICAGO, IILINOIS, KETVIRTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 1 D., 1918

OEN TS

|

j

4

į

METAI-VOL. i n .

Entered as Second C lasą Matter Marcb 81, 1916, at Chicago, Illinois u n a e r the Act of March S, 1879.

t

•1

v

ęs~ 1

LITHUANIAN DAILY FRIEND

KAINA n CENTAI
•

r, • „ » . . M

*

CT5» * » • ' * i
~Jt9k * * • * ^ . l
r n f > ^ */ f A1
bml^^a^^Z
T

Dėkime aukas Tautos

PRICE

i

WtiM

.-, — - - >

No. 32

_

N U S K A N D I N T A S S. V. TRANSPORTAS
n
\

TUSCANIA" SUTORPEDUOAIRIJOS PAKRAŠČIUOSE
N

Su laivu žuvo apie 1,000

kareiviu

ANKŠTA BOLŠEVIKAMS IŠNAUJO PRADEDAMOS
IR SIBERIJOJE
TAIKOS DERYROS
GEN. SEMIONOV PRIEŠ
BOLŠEVIKUS VEIKIA
SIBERIJOJE.

TEUTONŲ ATSTOVAI
GRĮŽTA BREST-LITOVSKAN.

Ima miestus paskui
miestus.

Išnaujo prasidės taikos
konferencija.

SUMUŠĖ SUOMIAI
RAUDONUOSIUS.
Paėmė Uleaborgo miestą.

True translation filed witl» the postmaster at Chicago, 111., on February
7,
1918,. as reąuired by the act of
True translation filed with the post- True translation filed with the post- October 6, 1917.
inaster at Chicago, 111., on February master at Chicago, 111., on February
7, 1918, as renuired by the act of 7, 1918, as reąuired by the act of
Stockholmas, vas. 7.—Ge
October 6, 1917.
October 6, 1917.

Harbinas, vas. 6. — Ka
zoku vadas gen. Semionov,
kurs prieš bolševikus paki
lo pirm dešimties dienu,
savo veikimu žymiai pro
True translation filed with the post mastor at Chicago, 111. on February
7, 1918, as renuired* by the act of October 6, 1917.
gresuoja.
WASHINGTON, VASARIO 7. - KARĖS VALDI
Jis veikia išilgai( Kinijos
NINKAI DALEIDŽIA, KAD TURĖJO ŽŪTI SUVIRS sienos ir jo kariuomene pa
1,000 KAREIVIŲ SU SUTORPEDUOTU TRANSPOR ima miestus paskui miestus
TU "TUSCANIA."
išilgai Siberijos geležinke
KARIUOMENĖS CENZORIUS, GEN. FRANK lio.
McINTYRE, VAKAR 10:30 VAKARE PRANEŠĖ, JO
Paėmė jis miestą KarinGEI ŽUVUSIŲ KAREIVIŲ PAVARDĖS KUOVEI skai, kurs guli ties Siberi
KIAUŠIAI BUS PASKELBTOS.
jos ir Amūro geležinkeliu
susibėgimu.
i
WASHINGTON, vas. 7. — Suv. Valstijų transpor- į Vakar jis paėmė Čita.
tas "Tuscania" su 2,179 Suv. Valstijų kareiviais sutorpe- f Gen. Semionovo svarbiauduotas ir nuskendo Airijos pakraščiuose.
šias tikslas padaryti gele
Abelnai imant, apie tūkstantis kareivių bus žuvusių, žinkeliu komunikaciją su
anot oficijalio pranešimo, gauto vakar vakare kares de gen. Kaledineso kariuome
partamente.
nės dalimi, kuri maršuoja
Vienuolika šimtų išgelbėtų kareivių išsodinta Bune- ant Omsko.
ranna ir Larne, Airijoje.
Nepranešama pavardžių nei išgelbėtų, nei žuvusių LATVIAI REIKALAUJA
kareivių.
AUTONOMIJOS.
Karės departamentas pažadėjo veikiai paskelbti dau
Daugiau ko nori jų kai
giau ž^nių, kuomet bus gautos.
mynai estai.
Tai p:rmas amerikoniškas transportas su kareiviais
krito vokiečių nardančių laivių auka.
True translation filed wlth the postat Chicago. 111., on February
Tasai nuskandinimas čionai skaitomas, kaipo vokie rc.astcr
7. 19l8, as reąuired by the act of
October
6. 1917.
čių grūmojimų pildymas—pakelti ofensyvą ant sausže
mio ir vandens, kaip apie tai pirm savaitės laiko buvo
Londonas, vas. 7. — Be
pranešta vokiečių laikraščiuose.
vieliu telegrafu iš Rusijon
Karės departamente pažymėta faktas, jogei ne tik pranešta oficijalė žinia, jo
"Tuscania" prigulėjo Anglijai, bet torpedavimo metu tas gei latviai pasiuntė protes
laivas buvo anglų kontrolėje, su anglais jurininkais ir te j Brest-Litovską, kur tai
anglų ginkluota sargyba.
kos konferencijoje vokiečių
"Tuscania" prigu'ėjo Cunard linijai. Anglija ji pa atstovai mėgino rusų atsto
skolino Suv. Valstijoms gabenti kariuomenę. Pirmiau vus intikrinti, kad Latvija
tuo laivu kariuomenė Europon buvo gabenama iš Kana norinti atsimesti nuo Rusi
dos.
jos.
M
"Tuscania buvo 14,348 tonų intilpimo.
* Tuo tarpu latvių tauta tik
reikalauja, kad rusai ir vo
TAIKOS DERYBOS PER
PROTESTUOJA PRIEŠ kiečiai ištrauktų savo ka
riuomenes iš Latvijos ir lei
TRAUKTA. SAKOMA
RUSIJOS PILIEČIU
stų gyventojams liuosai pa
PETROGRADE.
ĖMIMĄ KARIUO
galvoti apie savo ateitį ir
MENĖN.
rupinties savais reikalais.
Teutonai mėgins atskiriai
Latviai nereikalauja netaikinties su ukrainais.
Bolševikai nenori, kad rusai
prigulmybės, bet jie reika
tarnautų Anglijai.
lauja tik autonomijos.
True trft.ns!at:on file3 with the postmaster at Chicnpro. 111.. on Februn-y
Kitko reikalauja estai.
7, 1818, as reąuired I»y the act of True translation filed with the,. postmaster at Chicago, III., on February Šitie reikalauja liuoso apsi
October 6, 1917.
7. 1918, as reąuired by the act or
October
6, 1917. ,
sprendimo. Prie savo šalies
Londonas, vas. 7. — Exrhange Telegraph komp. Petrogradas, vas. 7.—Bol nori prikergti salas Oesel,
korespondentas iš Petro ševikų vyriausybė per savo Dago ir kitas, apgyventas
grado praneša, kad Brest- atstovą Londone, Maxima estais.
Estai aštriai protestuoja
-Litovske išnanjo deryb
Litvinovą, pasiuntė Angli
pertrauktos.
jos užsienių reikalų ofisan prieš vokiečių sumanymus
Nesutikimai pakilo del protestą prieš priverstina tas salas pasisavinti.
Ukrainos klausim J. Kuo ėmimą kariuomenėn Rusi
— New York, vas. 7. —
met ukrainai taisosi susitai jos piliečių.
Pulkininkas Rooseveit pa
kinti atskiriai su teutonais,
tuomet bolševikai Brest-Li- True translation filed w i t h \ t h e post- sidavė operacijai. Kažkokia
mast^r at Chicago, III., on February
tovskan pasiuntė naujus at 7, 1918, as reąuired by the act of votis Jį kankina.
stovus, kuriuos
perstatė October 6, 1917.
Paryžius, vas. 6. — Fossc
— St. Louis, Mo., vas. 7.
tikraisiais Ukrainais atsto
vais. Tuo tarpu eentralių miško apygardoje, Verdu- — Gatvekarių tarnautojų
valstybių atstovai tų naujų | no fronto, pašėlusiai veikia streikas tęsiasi. Vakar buvo
ukrainų atstovų nepripažino j artilerija, šiandie ofieija- pakilusios riaušės. Du žmo
gu pašauta.
ir atsisakė su jais tarties. | liai pranešta.

TAI PIRMOJI DIDŽIULĖ ŠIOS ŠALIES NELAIME
STOJUS KAREN

SUOMIAI PLIEKIA
BOLŠEVIKUS

BOLŠEVIKAI UŽGROBIA CERK
VIŲ NUOSAVYBES
RUSU TAUTA PALIKSIANTI BE DVASIŠKIU
PATARNAVIMU

BOLŠEVIKAI ATSKIRIA VISOJ RUSIJOJ BUSIĄS
PASKELBTAS IN
CERKVĘ NUO VAL
TERDIKTAS.
STYBĖS.
nerolo Mamierheim kariuo
menė sumušė
raudonąją
Tegu imonės pamatys, ką
gvardiją ir rusus ties Ulea.- Panaikinamos ir dvasiš
jiems bolševikai duoda.
kiams
algos.
borgu ir paėmė patį miestą,
kuris vra svarbus militariTrue translation filed with the post-

Amsterdai, v as. i.— Vo
kietijos ir Austrijos-Ven
grijos užsienių reikalų ministeriai, Dr. von Kuehlmann ir grafas Černių, ap
leido Berlyną ir iškeliavo niu žvilgsniu šiaurinėj Suo
Brest-Litovskan
išnaujo mijoj.
Mušis tęsėsi dvi dieni.
pradėti vesti ten taikos kon
ferenciją, anot pranešimo iš Keli šimtai kareivių turėjo
zuti.
Vokietijos sostinės.
Trys rusų armijos korpu
sai Rumunijos fronte, rašo PRAVOSLAVŲ DVASIŠ
KIAI EINA PRIEŠ
Berlin Lokal Anzeiger, du
BOLŠEVIKUS.
kartu kėsinosi įsibriauti iŠ
Rusijos į Rumuniją. Tečiau
tai pa/laryti pasisekė tik Sostinėje taisomos religijimažiems būriams. Rumunai
nės procesijos.
ten stipriai laikosi prieš ru
True translation filed with the postsus.
master at Chicago, 111., on\Februnry
Be to, dar pranešama, kad 7, 1918, as reąuired by the act of
Ocjtober €„19.17. .
. **%.
3,000 rusų kareivių su 200
Petrogradas, vas. 6. —
arklių inėjo į centralių val
Kuomet bolševikai paskel
stybių linijas.
bė cerkvių nuo valstybės
Tirpiti kaltinamas
atskyrimą ir pagrobimą
u i streiką.
Bylos metu specijaliai cerkvių turtų, čionai suren
įsteigtam karės teisme par gtą religijinės procesijos,
lamento atstovas Wilhelm kaipo protestas prieš cerk
Dittman,
neprigulmingas vių turtų ir nuosavybių už
socijalistas, anot Koelnis- grobimą. Didžiausia proce
che Zeitung, išpasakojo ki sija įvyko Kazaniaus ka
lusio darbininkų streiko tedros pleciuje.
pobūdį ir visas šalies parti
Procesijos . ėjo Nevskio
jos machinacijas. Atstovas prospektu. Pravoslavų dva
užgynė, kad jis butų gelbė siškiai buvo pilnai apsitaisę
jęs streikui. Streikas buvo cerkvių rūbais, nešim kry
pakeltas prieš taikę, su už žiais ir relikvijomis. Cerk
grobimais.
vėse varpais skambinta. .
" J e i vyriausybe butų sto Kai-kuriose cerkvėse pra
jusi į derybas su darbinin voslavų % dvasiškiai (popai)
kais/ y pasakė
Dittman, savo pamoksluose karčiai
"streikas butų besitęsęs vos išmetinėjo bolševikams už
tik tris dienas. Intelektua- jų nedorybes. Pasakė, jo
lis to streiko organizatorius gei Rusijos cerkvės nesigai
yra niekas kitas, kaip tik li pavesti savo turtų kovai
admirolas Tirpitz."
su išlaukiniu priešjninku.
Vokiečių
darbininkų Bet skatino tikinčiuosius
streikas neturėjo jokio są ligi galo kovoti prieš pačių
ryšio su rusų revoliucija, cerkvių ir jų nuosavybių
tvirtino Dittman.
užgrobimą^ Nes tai yra, sa
Pkillip Sckeidemann, di kė, žydų sumanymas nai
džiumos socijalistų lyderis, kinti šventenybes. Gi šian
patvirtindamas Dittmanno die žydai Smolny institute
liudijimą pažymėjo, jogei užima augštąsias vietas.
streikas turėjo sąryšį tik su
Tie protestai visur turėjo
taikos sutartimi, bet ne su anti-semitinį pobūdi.
Rusijos reikalais.
Atstovas Dittman, kaip sužeista, kuomet arti Kemi,
žinoma, nubaustas penke šiaurinėj Suomijoj, susi
riems metams tvirtovės ir daužė du traukiniu, bėgan
dviem mėnesiam kalėjimo čiu su paskuba kits prieš
už pasipriešinimą viešajam kitą.
autoritetui.
Vienu traukiniu keliavo
raudonoji gvardija, Kitu—
SUSIMUŠĖ TRAUKINIAI suomių kareiviai, kurie lei
SUOMIJOJE.
dosi raudonąją gvardiją pa
True translation filed with the post* sitikti ir užduoti jai smūgį.
master at ChlcagD, Hl., on February
Abudu traukiniu greitai
7, 1918, a* re«iuirea\ by the act of
October (J. 19IT.
bėgo ir abiejų visi vagonai
Londonas, vas. T. — Dau suskaldyta nuo smarkaus
geli* kamvfų užmušta ir susidaužymo.
m
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True translation filed with the post- master at Chicago, 111., on February
master at Chicago, Tll., on February 7, 1918, as required by the act of
7, 1918, as,reąuired by the act of October 6, 1917.
October 6, 1917.
• i

Londonas, vas. 7. — Anot
žinių agentūros pranešimo
iš Petrogrado, bolševikų
vyriausybė j)askelbė ilgą
savo pranešimą apie atsky
rimą cerkvės nuo valstybės.
Pranešime plačiai išaiški
nama, kodėl taip daroma.
Pranešama, kad visi cerk
vių turtai pereinantieji į
gyventojų rankas.
Cerkvių nuosavybes ir tur
tus kol-kas prižįurėąią bol
ševikų "viešosios labdarybės
komisarai. Su tais turtais,
sakoma, busią taip pasiel
giama, kad palengvinti ne
turtingiems žmonėms, ku
riuos išnaudoja kapitalistai.
Visokios iš vyriausybės
iždo išlaidos cerkvių naudai
busią sulaikytos.
Su kovo 1 diena visiems
dvasiškiams bus sulaikytos
algos. Tų algų daugiau jie
negausią.
Jei dvasiškiai norėsią pil
dyti savo dvasiškas prie
dermes, jie turėsią susinešti
su viešosios labdarybės ko
misarais, gi šitie paklausią
žmonių, ar jie nori, kad
dvasiškiai jiems atlikinėtu
dvasiškus reikalus. Tie dva
siški reikalai, tai busią pa
čių žmonių noras. Ir tie žmo
nes už patarnavimus galė
sią sulyg noro atlyginti
dvasiškiams.
Visi dvasiškiai busią lai
komi kaipo privatiniai žmo
nės ir jų dvasiškų preder
mių atlikinėjimas skaitysi:
privatiškuoju.
PALEIDŽIAMI KARĖS
NELAISVIAI.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on Februar7, 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

Londonas, vas. 7.—Times
korespondentas iš Petro
grado praneša, jogei Rusi
jos stačiatikių patrijarkas
Tichon, sakoma, paskelb
siąs visai Rusijai interdiktą
(iškeikimą). Kitokio išėji
mo nėra.
Šiandie cerkvė Rusijoje
nebeteko kontrolės dvasiš
kuose žmonių reikaluose,
jaunoji žmonių karta bren
da į bedievybe. Manoma,
jog .i, interdiktas šitam rei
kale busiąs labai pasekmin
gas.
Tichonas tvirtina, kad in
terdiktas yra stiprus ypas.
Kuomet visa šalis papuls
po interdiktu, tuomet liks
uždarytos visos cerkvės;
dvasiškiai nekrikštys kūdi
kių, neduos poroms šliubų,
nelaidos su pamaldomis nu
mirėlių. Tas smarkiai pa
lies Rusijos gyventojus ir
gal tik tuomet valstiečiai
susipras ir pakils juose atnaujėjimo dvasia. Valstie
čių minios susipras blogais
keliais einą ir iš to bus iš
ganingos pasekmes.

PAĖMĖ

ALEKSANDRO

NEVSKIO MONASTTRĮ.
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on February
7, J.918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Petrogradas, vas. 6.—Vie
šosios labdarybės departa
mento viršininkė, ponia
bolševike Kollontai, raudo
najai gvardijai įsakė paim
ti Aleksandro Nevskio monastyrį (pravoslavų vie
nuoliją).
Oficijaliam to departa
mento pranešime monastyrio paėmimui pasipriešino
vienuoliai. Jie visais var
pais ėmė skambinti ir ap
linkui monastyrį sutraukė
žmonių minias.
Pranešime pasakyta, kad
vienuoliai raudonąją gvar
diją užpuolė ir pradėjo tvatoti lazdomis. Kareiviai,
esą, buvę priversti ginties.
Vienas vienuolis užmuštas.

Londonas, vas. 7. — Ru
sijos komisija del karės nclaisvių reikalų paskelbė, jo
gei rusų darbininkų ir ka
reivių tarybos paliuosuoja
iš karės nelaisvius tūkstan
čiais.
Paliuosuotieji nelaisviai
didžiausiais būriais keliauja
— Boston, Mass., vas. 7.
ant Petrogrado. Sakoma,
jogei šiandie Petrogrado —Naujojoj Anglijoj del a]
apskrityj tų nelaisvių bu glių stokos daugelis dirbhtvių uždaryta.
sią apie 40,000.
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DAUGIAU PRSIŠVENTIM0

Socijalizmas ir Žydai.

VIEŠUOSE REIKALUOSE.

s
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausls draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
didelį.
....
j
' Pilnai tikėkite* kad gausite visada tą šertai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
'butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLER*S parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoln*
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Soeijalistų
darbininkų
Naujokinio
socijalizmo
Pradėjus kataHkms atbu
Publlahed dally except Sundaya by tvėrėjai yra žydai — Marx partijos dideliam susirinki
sti ir smarkiau * darbuoties
DRAUGAS PI Br.IsBTPTG CO., INO.
me
balaadžio
3
d.,
1911
m.
ir
Lassale.
Žydai
taippat
1800 W. 46tfc Street, Chicago, IlUnols
tautos gerovei, mūsų kata
Pfaone: McKinley 0114, CstabL 1008 yra karsčiausi
socijalizmo Paryžiuje su dideliu apgai likiškus laikraščius dau
TERMS OF SUBSCRIPTION:
šalininkai parlamentuose ir lestavimu buvo atkreipta giausiai rėmė paprastieji
One year ..'.
(5.00 spaudoje.
Vokietijoje so doma į tai, kad kuone viso darbiinnkai. J i e buvo uo
Six montns
$3.00
či jalistai žydai y r a : Frank, se soeijalistų amatų organi liausi laikraščių palaikyto
Thursday*s Edltlon
$2.00
Ledebour, Heine, Stadtha- zacijose priešakyje stovi žy jai, rėmėjai ir platintojai.
At News Stands 2c. a Copy. Advertis-k
gGiif
Kautsky,
Haase, dai masonai.
Tie proleta- Šįandie kai kurie iš jų atsi
ing rates on appLicatlon.
F . A D . RICHTER & C O .
W u m i , Bemstein, Rose Lu- rijatą išnaudoja žydų kapi sakė nuo to naudingo dar
7 4 - 8 0 WashIngton Street, N e w York
SBBBE
xemburg, Friedeberg, Aa- talistų ' tikslams ir reika bo.
rr ii IIIIIII fĮTmini maini m
...„..-.«••».
Kame gi jie dingok
1800 W . 46th St.
Tel. M c K i n l e y 6 1 Į 4
C h i c a g O , 111.
rons, Karfiol, Sonnenberg, lams.
Žinoma, prie laisvamanių
žmonių, kurie galėtų užimti
VVallheim ir kiti. • Austri
Susirinkimas nutarė per retas katras iš jų prisišlie imant nuo augščiausio ligi
viešąsias vietas ir tarnauti
joje socijalizmo priešakyj spėti soeijalistų organizaci jo. Ot, šiaip sau gyvena ir mažiausio.
Ne laikas bus mo
Bet už tai reikia kaltinti šaliai.
stovi Adler, Karpeles, Ei- jas, kad jos perdaug nepasi nesirūpina jokiais viešais
augštesniuo- kinti žmones tuomet, kuo
Orstein, tikėtų tais semitais vado reikalais. . Pakalbinti at daugiausiai
» • • • • « lenbogen, Ingvver,
fc**.
• • » * • • » —<mmm*
met tų^zniomų būtinai pri
darbininkus sako, kad, girdi, tegu kiti sius, nuo jų tas viskas pri
"DUsIGS PRIETELIAI."
laikymas Lietuvos valstie- Schlesinger, Diamand — vais, kurie
Neturint tinkamu
J u k mes žinome reiks.
baugina klierikalizmu, kad sau sveiki darbuojasi, gi klauso.
čių varge ir skurde. Lenkų vieni žvdai.
įsakymą: Nemokantį pamo savųjų, priseis mums sam
tuo
būdu
dar
labjaus
juos
Vienas mūsų skaitytojas ponai rodė mums lenkišką
jiems ir taip esą gerai.
Toji žydų dvasia, kuri
kink, obe jo jaučiam duot dyti gal svetimtaučius.
atsiuntė mums laiškelį, ku Dievą, o už tai skute mūsų palaiko socialdemokratiją, subraklinti savo žydiško go
Bet už
Apie tai todėl šiandie te
Štai kame dalykas. Bent svėikij patarimų.
riame barasi, kam mes sta- lietuvišką kailį ir plėšė lie- p a a i š k i n a m t i m s j 0 radika- dumo tinklais.
uot to žmogus dažniausiai gu pagalvoja mūsų organi
tomės prieš lenkus, kurie tuviškus muštinius. ,Po ke liai-revoliucijiiii
Kad Vokietijos socijaliz mažiausiai viešai veikiant
pobūdį.
apturi tik papeikimus, jei zacijos, veikėjai, Tegu pa
priseina
žmogui
visko
pa
" rsa mūsų "dūšios priete- lių amžių tokios gana pa Kiekvienos
mas
priguli
nuo
kapitaliz
demokratijom
,,
sirūpina finkamus_ žmones
liai.
Jisai klausia, ar ne sekmingos jiems praktikos, svarbiausia žymė yra opozi- mo, tarp kitko liudija fak tirti, ki patyrus norisi ir sa jau ne patį pasmerkimą.
Dirsteliame į užimtas pralavinti viešuose darbuo
lenkai davė mums katali nedyvai, kad jie ir vėl da cijinis kriticizmas. Bet ta tas, jogei nesenai socijalis vo nuomonę išreikšti, pasa
Reikia to
kišką tikėjimą, ar lietuviai bar kalba apie t k brolybę," sai nuolatinis negacijos įsi tai atstovai parlamente bal kyti vieną, kitą žodį viešai. vietas draugijose, kokią ten se, amatuose.
kiems duoti reikalingas ap
nėra linkę į pagonystę ir naujas unijas ir t. t.
Bet galėjimas, ta nuolatinė ne savo prieš mokesčius už vi Parašei ką į laikraštį. Jei mes pamatysime sistemą?
Pasirodo, kad mes neturi švietimas.
ar jie nesupagonėtų, jeigu kieno gįslose lietuviškas apykanta ir nepasiganėdi- sokius prabangos daiktus, tilpo, tai ne daugiau, kaip
Šituo Mausimu pirmiau
' nuo lenkų visiškai atsiskir kraujas dar nesustingo, ne- ninias, keiksmas rimtų da vertingas poperas ir už tur koks dešimtas nuošimtis vi me nei tinkamų žmonių už
so rašto.
Bet, dažniausiai" imti svarbesniąsias viešas sia turi užsiimti mūsų. idė
tų.
Mūsų korespondentas sukreko, — tas supras, ką lykų yra ne kas kitas, kaip tų priaugimą.
vietas.
Dažnai ant vieno
nepadeda savo pavardės, tai reiškia, ir prie ko tas tik anomalija, kadangi kaiSocijalistas Aarons apsi visai dingsta ir apie tai ne sukraunama keliolika dar jinė jaunimo L. Vyčių or
nei adreso, rašo gana gry viskas veda. Laika*s tat su kurių darbininkų
grupių vedė su milijonieriaus Blei- tenka net išgirsti*nei vieno bų, visokių priedermių. J u k ganizacija. Šitos organiza
x
•
cijos ir konstitucijoje yra
nai lietuviškai, nors ir su siprasti ir tiems mūsų tam- materijalis stovis gimdo pa chroderio dukterimi; soci zodzio.
vienas žmogus nepersiplėši pažymėta, jogei mūsų jau
daugeliu klaidų,
gyvena suolėliams, kurie lenkuose vydėjimą kituose darbinin jalistas Suedekuk — su ka
Tas pat atsikartoja abel- į keliolika dalių ir neatliksi
nimas "gyvena tautai ir
mato
tikrus
"dūšios
prieChicagoje (kaip matyt iš
pitalisto Wollbeimo dukte nai visuose viešuose reika
kuose. ;
visų sukrautų priedermių. Bažnyčiai."
Tuo obalsiu
telius.''
antspaudos ant laiško).
rimi;
socijalistas
Liebluose.
Todėl
pas
mumis
ir
Tai
yra
žydų
darbas,
apie
Ve todėl dažnai pasitaiko reikia remties ir pasisteng
Pagaliaus
turime
aiškiai
k
n
e
e
h
t
—
su
gildijos
"
k
a

Nemanome, kad mūsų
viešpatauja nesusipratimai kaikuriuos svarbesnius rei
kuriuos Philip Frei yra pa
pabriežti,
kad
nenorime
ti išanksto tinkamai pasi
raliaus" Paradies dukterį- ir betvarkė kiekvienam žin
brolių tarpe atsirastų to
sakęs,
kad
nors
žydai
yra
kalus ir pamiršti, arba ir darbuoti tautos reikaluose.
kių, išpažįstančių k4polską gaivinti prieš lenkus jokių visuomet naslankųs savo nu.
gsnyj.
Dažnai svarbiose
atlikti ne taip, kaip turėtų
Lai jiems
Daugiau • pasišventimo
viarą."
Bet nors ir ma- blogų jausmų.
vietose
atsiranda
vis
nauji
Kaipgi
Austrijoje?
%
Argi
kouservatizmui,
bet
yra
inbūti.
Vis
tai
del
skubėji
viešuose reikaluose!
žiausia jų turėtume, priva Dievas dovanoja už visas jų giniti revoliucionieriai. Gi socijalistas Karpeles nesiū veikėjai-darbininaki,
kat
mo,
del
nuovargio.
"broliškas"
malones,
mums
lome stengties prakrapštyti
J. K. Mikas.
prof. Graetz (žydas) tvirti lė savo partijos patarnavi riems trūksta reikalingo ap
'
Mes
turime
daug
jauni
suteiktas.
Mes
mielai
tą
jiems akis.
Ęt,
mų žydams bankininkams, švietimo, ir patyrimo.
mo, kuris gali užimti įvai
viską užmiršime. Tik mes na, jogei revoliucija yra J u AUKOS ŠV. KAZIMIERO
bile
tik
užkišti
vietą.
Nuo
jei
šitie
savo
pinigais
prisi
Lietuviams
krikščionių vieno reikalaujame iš vism dos žvaigždė.
rias
viešas
vietas
arba
at
v
yiĘNULYNUI.
dės prie socijalistiško biz to ir seka dažnai visokie likti viešuosius darbus. "Tai
tikėjimą davė ne Lenkija, tai pripažinimo laisvės plė
{Socijalizmas kovoja prieš
.
Argi neži viešuose reikaluose nepasi gali padaryti imant po vie
bet Katalikų Bažnyčia. Tie toti mums savo gyvenimą, kapitalizmą, kuriame nu nio įkūrimo?
Gi senesnieji ir
nomos tos sutartys kokias sekimai.
Iš Waukegan. 111 kosa, lenkai buvo Dievo įran kaip mūsų tauta pati pa žiūri darbininkų
ną darbą.
Tečiau ir tasai
skurdo
padarė su alaus potentatais, patyrusieji žmonės pasi jaunimas, kaip pasirodo, lekta bažnyčioje
$50.00
kiu to tikėjimo išplatinimui norės
ir
neantmetinėti versmę. Bet žydiško soci
Jš Cnicago, 111. p. J.
Lietuvoje. Bet ne jie vie mums jokių naujų " u n i j ų . " jalizmo vadovai iš pačių so- kuriems ano garsaus* " r a u  traukia šalin ir pamoja ran neįstengia to padaryti, nes
J. Leveckis
15.00
ni buvo tuo įrankiu.
J a u Vienvsimės tik su tais, su cijalistų eilių stato stiprų donojo sekmadienio" nei ka sakydami: Tegu daro, ką jam trūksta patyrimo.
P. J. Pakalnis
10.00
vienas langas namuose neiš nori, tegu sveiki darbuoja
12-ame ir 13-anie amžiuje kuo patys panorėsime.
Ve kodėl aš norėčiau čia
mūrą to paties kapitalizmo
daužytas, kad tuo tarpu ne si, matysime pasekmes. Tų pažymėti, kad mūsų jauni &v. Petro ir Povilo parap.
krikščionių mokslas ėjo į
apsaugai. J u k visiems yra
krautuvinin pasekmių nepriseina ilgai
Lietuvą įvairiais keliais ir CHICAGOS INFORMACIJOS žinomas semitų rases soli turtingiems
W. Pullman'e:
mas išanksto butų pratina
laukti.
Apsireiškia
nesma
kams padaryta begalės nuo
iš Vokietijos, ir iš Rusijos,
mas prie viešųjų darbų atdarumas ir jos meilė prie
BIURAS.
Kolekta bažnyčioj $61.08
gumai,
neapsikentimai,
sui
stolių?
ir iš Lenkijos.
Visos Lie
aukso. K u r apeina pinigilikinėjimo. Nes dabar yra
rutes
ir
t
p.
Lueger
teisingai
yra
pa
Šv. Jurgio parapijoj:
Sausio 31 d. šiais metais škas reikalas, ten toksai
tuvos apkrikštijimas turėjo
laikas tas daryti.
Dabar
ateiti a r šiokiu ar tokiu bū Šv. Jurgio parap. salėje buvo Austrijos Adler arba Kar sakęs: Žydų laikraščiai su
Tai tikra teisybė. Galė tinis ypač momentas mus
Kolekta bažnyč. $316.11
socijalistais
apsieina
kaip
du. Tam jau buvo pribren susirinkę keletas veikėjų, ku peles visuomet eina ranka
pasigaminti
čiau faktais prirodyti to verste-verčia
Kun. J. Vaičiūnas 50.00
su
kiaušiniu.
I
š
to
aišku,
In- r a n ] ^ o n
dę visos sąlygos.
Lenkų rie atnaujino užsnūdusį
su. milijardierių
Kun. I. Albavičius 25.00
kius apsireiškimus.
Tik sau tinkamų žmonių, kurie
kad
socijalistai
nieku
ne
formacijos
Biurą.
Neatsilandvasiški j a, oficijališkai su
Rotsehildu.
mūsų tautoje galėtų užimti
Kun. F. Kemėšis
25.00
nėra
koktu
taip
daryti,
nes
kenkia
žydų
kapitalizmui.
teikusi mums krikštą 1386 kius senajai valdybai, išrink
pastovias vietas.
Savam laike socijalistišKaip
dedasi
su
socijalizįvyktų
tik
vieni
nemalonuta
nauja:
Pirm.
adv.
V.
Rut
metais — iš pat pradžių už
Kaip žinome, dar šiandie
kas l a i k š r a s t i s " L a G u e r r e " mu Prancūzijoj, Vokietijoj
Vįso $416.11
žengė ant neteisingo kelio: kauskas, vice-pirm. kun. F.
mai.
mums trūksta tinkimų tau
tvirtino, kad prancūzų soci- ir Austrijoj, taip tas pat
per tikėjimą, per Bažnyčią Kemėšis ir V. Stulpinas, rast.
Šv. Kryžiaus parapijoje:
Man
apeina
svarbiausia
tos
darbininkų.
Bet
kas
jalistas
Jaures,
"
H
a
m
a
n
i
yra Anglijoj ir Amerikoj.
pasistengdami mus nutau L. Šimutis, kasierium, M. Zutas, kad mes šiandie nemo bus paskui, kuomet mes su •Kolekta bainyč. $408.25
t e " leidėjas, buvo priguljus.
Biuro
užduotis
—
infor
Visur
socijalizmo
gražio
tinti.
Ne jie mūsų kal
Kun. A. £krypk 0 25.00
mi»gas nuo žydų finansistų. mis pažiūromis, dailiais o- kame apvertinti kits kito lauksim tos šventos laisvės
bos mokinosi, bet vertė lie muoti lietuvius svetimtaučiu
Viso $433.25
Mes Lietuvoje? Pasirodys, kad
Ištyrus " H u m a n i t e " admi balsiais pridengiami asme darbo, pasišventimo.
tuvius
lenkiškai poterių spaudoje.
Ketvergo vakare, 7 d. va nistracijos knygas pasirodė, niški, rasiniai ir kapitaliz kits kito arčiau nepažįstam, I mes neturime atsakančių
mokinties. Jie tai darė po
jogei tikrai trys ketvirta mo tikslai. Gi vargdienių
Dievo Apv. parapijoje:
litiškais tikslais.
Ta jų sario, minėtas Inf. Biuras tu
pradėta neteisybė buvo tę rės susirinkimą, į kurį nariai daliai to laikraščio akcijų minios, kurias tie vadovai stinta generolais, 14 pulki mia ir palaiko vieni žydai.
Kolekta bažnyč. $403.54
spekuliantų neva glosto, kuriems paža ninkais, 68 majorais, 107
Tiesiog
nesuprantama
siama per ištisus amžius. ir norintieji prie jo prisidėt?, randasi žydų
Kun. M. Krušas
100.00
rankose.
Patsai
Rotechild
galybė
turėjo
suparaližuoti
yra
nuoširdžiai
kviečiami
į
kapitonais
ir
rotmistrais,
36
da
visokius
negalimus
daik
. Kada mūsų korespondentas
Kun. J. Paskališkas
Juk
Karės prancūzams išmintį.
rašo apie lietuvių palinki susirinkimą atsilankyti. Su turėjo akeijų^vertės 50 tūk tus, kad paskui jas išnau štabo gydytojais.
L 100.00
doti savo tikslams, kad iš intendantūroj 20 žydų už jie nuosaviomis akimis ma
mą į pagonystę, jis tik pa sirinkimas įvyks pas advoka stančių frankų. .
Vals to Visur žydų griaujantį
rodo, kad ir jis dar tebėra tą Rutkauską, 812 W. 33rd st. ^Stebėtinas daiktas! Kuo jų išplėšti tikėjimą, atim ima augštas vietas.
Viso
$603.54
met 1871 metais Paryžiaus ti liuosą at stuksėjimą, — tybės taryboje tarpe 130 at darbą, apie tai kalbasi ir
auka tų prietarų, kuriuos ant trečių lubų.
Rast.
Šv. Mykolo parapijoje:
Tarp rašo, o tečiau juos prilei
komunistai naikino prancū glaudžiasi po jų sparnais. stovų yra 20 žydų.
per ištisus amžius palaikė
zų tautos brangintinus ,pa- f I š kitos puses'žydiją nu universitetų ir kitų augšte- džia prie augščiausių valdLietuvoje lenkai. , ĮsitikriKolekta bažnyč $215.47
Paliko viską ir panėgjo.
nįmas, kad tik lenkų skver
minklus, Rotsehildo rūmai šviečia indomi statistika, snių mokslo įstaigų profe viečių, tarytum tarpę pa
Kun. F. Kudirka 100.00
čių
prancūzų
tam
tikslui
sorių
randame
202
žydu.
no laikydamies mes steng
nebuvo nei paliesti.
Bet kurią E. Tavarnier padėjo
Po num. 902 Sedwieh gat.
tume išlaikyti savo tikėjime
ne visi prancūzų socijalistai laikraštyj "Hinetcenk Cen- Senate yra 4 žydai, žemes nebūtų tinkamų žmonių, at
• Viso
$317.47
vienas nigeris atvežė anglių
— parodo tik liekanas to
klauso savo žydų vadovų. turi"^ (vasario, 1917 m.). niajam atstovų, bute 6.. Pas sakančių kandidatų.
Kun. A. Staniukynas.
toną ir pardavė už $15.00 Satarųjų
60
metų
laikotarpiu
dvasios vergiškumo, kurį
Sulyg
tos
statistikos,
šian
Yra
tokių
prancūzų
socijaJuk nei vienas žvdas nev—
jie mums per ilgus amžius mui Karkus.
listų, kurie nuo savo "drau die Prancūzijoje ir Algiere 10 žydij buvo ministeriais. prisidėjo prie prancūzų ir
Teisėjas: —-- Argi nežinai,
Nigeriui besiruošiant išmes g ų " žydų nusisuka. Tie gyvena nedaugiau 300,000 Štai dabartinis finansų mi- kitų krikščioniškų valsty
skiepijo. " J ū s ų kalba pa
goniška, prasta, jūsų kal ti anglis, staiga jis pamatė prancūzai pažino pagaliau žydų.
Sulyginus j ų skait nisteris Klitz yra žvdas. . , bių įsteigimo, tečiau kiek jogei blogas daiktas yra vo
Augščiau paminėtas au vienas |š, jų stengiasi^tose gti žąsis?
bos Dievas nesupranta, mel ateinant poliemoną. Pametė žydų idealizmą.
Jie įsiti lių su prancūzų skaitliumi,
skitės ir kalbėkitės lenkiš vežimą ir arklį ii* pabėgo.
kino, jog kiekvienas žydas žydų bus visai mažai /-reiš torius savo straipsnyje at valstybėse įsigyventi ir šei • A^agis: — Kas tiesa, tai
Tuo tarpu poliemonaj atėjęs 3 r isųpirma myli pinigus. Gi
k a i " — štai ką jie mums
tiesa, gerbiamas teisėjau,
kianti dalelė.
Tečiau žy kreipia domą į tai, kad kuo mininkauti.
per amžius tvirtino. O su sukonfiskavo arklį ir vežimą socijalizmo priešakyje atsi dus Prancūzijoje
ne visoj prancūzų spaudoj
Kas žudė savo pranašus, žąsys perdaug trukšmą ke
šiandie
\
tais kvailinimais, su tomis su anglimis.
stoja tik todėl, kad nesusi galima atrasti žymiausiose viešpatauja žydiška siela, kurie jani viso labo velijo ir* lia.
Nigeris tečiau pinigu dar
nedoromis melagystėmis ėkad visokias organizacijas, ištikimai norėjo tarnauti,
pratusius savo pasekėjus vietoje.
nebuvo gavęs nuo Karkuso.
Pastaraisiais aštuoneriais kaip tai laisvamanių, soei tokiuo negalima pasitikėti. Stocks Ir BondB Perkami Ir Parduo
jo drauge ekonominis pa15 dol. už anglies toną — vesti ,judajizman, prie savo
dami veiklus darbas, • m i n i a i A Oo.
Omega. 108 So. La Salto at, aidėta lfOO m,
metais tenai 8 žydai pąaug- jalistų, anthnilitaristų re (Iš D. 0.)
vergimas ir išnaudojimas^ juk tai baisus išnaudojimas! rasės tikslu.
LIETCVTŲ KATA LIKT; 1>IEWRAŠris
Eina kajdier.A išskyrus ntdėl dienius.
PRENUULRAT08 KAINA:
Metams
fi.lt
Pusei metu
$s •i
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir
senas adre&as. l'tnigai geriausia sių
sti
išperkant
kraaoje ar exprese
"Money Order" arba {dedant pinigus
1 registruotą laišką.

Ketvirta
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Gali
kokiu žin
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kojimų A;
nigo J. Bi
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keliai) dan
gub. atsic
landos slii
ir vis da
neti ir kl
kis stovėj
kruvinos
rvtos mm
tų globė,
viduryje
kaimų, ki
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prabočių i
jas iš mu
lai ir mus
kalba, pi
-^viskas
•et kur d
linga lieti
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laiko užd
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Argi v(
lis buvo si
į mūsų ti
veltui len
bajorus a
pastatė
brolius li«
tui per ari
žnvčios 1
garbę gi<
dvasia,
tiek dailei
j ii, aprei>
pasaulyje
neatlaikė
spaudimo
monėjimo
lių."
Pa
apsnūdo, i
Bet važi
tuvius.

Gavęs iš
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vau iš A
varstai ir
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"DRAUGĄ

S"

į lietuviu kalbį.
Juk bė- jeigu km svetimas užkal kė paauksuotą skėtį.
Kuomet mūsų turčius tai
sėdėdamas užstalėje, be bins jus ietuviškai — tuo
laukdamas sodiečių, aiškiu jau prisiek, kad tu nenori pamatė, staiga ir nuliūdo.
Temsta dienelė, skamba dainelė,
aiškiausiai girdėjau, kaip būti nei pagonu, nei pravo- Atėjo jo galvon mintis, ko
Tegul jos aidas ten plaukia,
deputato žmona lietuviškai slaunu, bet kad tavo tikėji dėl jis negalėtų but kara
K n r mnsu bute sena močiutė
lium ir kodėl ant jo galvos
kalbėjosi su savo vyru, kaip mas yra lenkiškas.
Su vakariene mus laukia.
Pritruko
kantrybės ir taniai neturėtų laikyti pa
pirmi atėjusieji, lenkiškai
Akyse tur-but su auksuoto skėčio.
pagarbinę, tuojaus ėmė tarp man.
Šventės sulaukę nedirbsim lauke,
Tatai atsidusęs ir prabi
savęs lietuviškai šnekėti. švito nepaprasta ugnelė.
Te javai noksta, liūliuoja;
Tad, maniau sau, negi už Galvą iškėlęs^ rodydamas lo:
Tegul vėjalis, tegul žiogelis,
— Oi, kaip geisčiau but
sigins, kad jie moka lietu pirštu į jų "spokesmana,"
Tegul vyturiuks dainuoja.
karalius!
.
,
viškai.
Sakau, aš esu lie tariau tvirtu balsu:
Tuoj prieš jį apisreiškė
On bluzni, on Iže! Jūsų
tuvis, man lenkiškai sunku
Baigias kelelis, arti namelis
kalbėti, jus irki, sakau, lie tikėjimas ne polskas, bet angelas ir tarė:
Linksmin širdelę kiekvieną,'
— Taip bus, kaip esi pa
tuviškai mokate — tad kal katalikiškas. J u s patys ne
Bet ten motina paklaust ketina,
sakęs!
bėsimės lietuviškai.
Bet žinote, į ką jus tikite,
Kiek mes pripjovėm per dieną.
I r buvo karalius.
Ir
vos aš ištariau porą lietu
Nuleidę galvas broliai lie
viškų sakinių, kaip staiga, tuviai, bet nenusiminė jų daugelis raitelių jojo pirm
Močiut', aš menka, galės netenka.
tarsi koksai elektros tekė kalbėtojas:
jo karietos. Ant jo galvos
Gaila veidelio man balto,
u
jimas sujudino visus.
Su
K a i p tai, kaip t a i " kal tarnai laikė platų paauk
Darbą mums lauke lietus nutraukė,
žiuro- visi neramiai į manę bėk Tamsta aiškiau, argi suotą skėtį.'
I r mano mintis nekalta.
ir vienas į kitą, kailiniukai nevisviena polskas tikėji
Gi saulė savo karštais
Iš lenkiško P . Arminas.
dar labiau ėmė čežeti.
I š mas ir katalikiškas?
spinduliais degino žemę. Že
tarpo susirinkusiųjų pra
Išaiškinau skirtumą. Pra mė nuo saulės spindulių suH toj ii. kaip tiktai lietuvius.
Mano plaišėjo, žolė išdžiuvo.
Vežėjas pasuke į pono de skynė sau alkūnėmis taką sidėjo neva ginčai.
I r skundėsi karalius, kad
putato kiemą. (Kiekvienas augštas vyras baltomis aki oponentas nuleido nuo to
nus
ir
senai
neskustu
vei
no, pasidarė labiau sušne saulė jam veidą degina ir
sodžius turi bažnytinį mar
(Tąsa)
Įsimaišė į kalbą kad jinai už jį yra galinges
šalką, vadinamą deputatu). du ir, rūsčiai į mane pa kamas.
Skaitytoai gal atsimins Vos i nė jus į grinėią, išgir žvelgęs, užklausė lenkiškai: kiti.
Ėmiau jiems prikai-i nė.
Nepasitenkino savo
mano pasižadėjimą papasa dau gražiai lietuviškai iš— Mes norėtume žinoti, šioti, kam jie gėdisi savo stoviu.
koti savo įspūdžius iš atsi tartus vaiko žodžius: kuni kas Tamsta esi i r ko čia kalbos. J u k patą sakau,
I r atsiduso ir išnaujo at
lankymo į viena Asavos gas atvažiavo!
Tamsta atvažiavai.
aiškiai girdėjau, kaip jus siliepė :
(Lydos apskr.) sodžių. Tai
— Nusiraminkite,
atsa-; p į r m a tarp savęs lietuviš
Žemutė
pono deputato
— Norėčiau but saulė!
gi prašau kantriai paklau
Esu katalikų kuni- kai kalbėjot. Tai mūsų negrinėia buvo pilna durnu:, kiau.
Atsirado prieš jį angelas
syti
gas
(čia
pasakiau
savo
užp
į
teliai
mums
inkalbėjo,
r e
bobos
šutino vakarienei
ir tarė:
Buvo vėlyvas ruduo 1912 bu 1 Ims, kaminas matyt ne- siėmimą Vilniuje), nieko kad mūsų kalba mužikiška,
— Taip įvyks, kaip nori!
bloga
jums
neveliju,
pagoniška,
prasta.
Čia
m.
Galite įsivaizdinti, su traukė.
Palubėj spiksojo
I r buvo jis saulė. I r siun
—
Bet
kodėl
Tamsta
nejiems
papasakojau
šį-tą
akokiu žingeidumu rašantis mažas gazelis
mesdamas
tė savo spindulius skersai ir
Vadas išilgai, dešinėn ir kairėn ir
os .žodžius klausė pasą- silpną šviesą į grinėios sie- nori su mumis kalbėti len- pie mūsų kalbą.
kiškai 1 Bene tik Tamsta man paaiškino: gal Tamstai vidur.
kojimu Asavos klebono ku- nas ir baldus,
nigo J. Burbos apie Asavos
Ką tik neužmiršau kun. atvažiavai čia mus " n a Lit- ir pasigirdo čia koks žodis
I r džiovino ir naikino že
\va
nawracac!?"
Tamsta
I
lietuviškai,
maž
cia
kas
ir
praeitį ir dabartį, kada be- Burbos Įsakymą kalbėti somėje visokius augalus ir ke
turi
žinoti,
kad
čia
gyvena
moka
lietuviškai.
Mes
daug
keliaudamns po Vilniaus džiuje lenkiškai. Sako, jeipino pačių karalių ir kuni
ne
lietuviai,
kad
čia
vra
kalbų
mokame.
I
can
speak
gub. atsidūrė Asayoje. Va- gu lietuviškai prakalbėsi,
gaikščių veidus.
Polščia,
kad
mes.
esame
englisb
—
sako
mano
opo
landos slinko viena po kitos ta-i gal ir kaulelių savo neVieną kartą ant saulės
žmonės- polsko tikėjimo.
nentas. Pasirodo, jo butą
ir vis dar norėjosi klausi- surinksi,
Pamačiau, kad turiu rei Amerikoje, bet, matyt, ne užslinko juodas debesys.
nėti ir klausyti. - Prieš aAtsiminęs tą patarimą,
debesys
susilaikė
susidurta su lietuvių tauti Tasai
kis stovėjo gyvas vaizdas pakalbinau lenkiškai ir ga- kalą su kaimo vadu.
tarp j o s i * žemės ir suturė
— Gerai, sakau, nusilei niu judėjimu.
;
kruviiios skriaudos, padą- ves
atsakymą
prabilau
Kad nenorite su ma
Pasigirdo užmetimas, kad, jo be^įjcleidžiančius spindu
rytos mušu tautai neprašy- šiaip: esu iš Vilniaus mies siu.
lius.
tu globėju.
s t a i sėdime to, atvažiavau svarbiais rei- nim kalbėti lietuviškai, mė girdi, su lietuvių kalba mes
Tas saulę baisiai užrūsti
viduryje grynai lietuvišku kalais, ar nebūtumėte tokie ginsiu aš kalbėti lenkiškai. kaip bematant patapsime
s
no.
Kaip tai jos galybei
—
Sluchamv.
pravoslauni.
Išaiškinau
ir
kaimu, kur triusiasi, varg-įgeri pašaukti sodžiaus gy
*
Matvti aiš- gali kas nors prieštarauti.
sta mušu laisvu ir garbingų ventojus. Kad greičiau buAtėjo kritiškas momen- ta užmetimą.
^ a v o kalbos temą ir ; kiai buvo, kad kai-kurie Ėmė skųsties, kad debesys
praboėių ainiai. Tai krau- tu. dumkite vienas į viena * as jas iš mūsų kraujo ir kau- pusę, kitas į kitą. " Tylko tiiT-inį buvau išsvajojęs per ėmė svyruoti savo nuomo- yra galingesnis. I r pasiro
lai ir mūsų kaulų. Veidai, žyvo]
*
'
kiaurą naktelę prieš tai, ka- nėse; suminkštėjo kiek net dė nepasitenkinimas likimu.
Užsigeidė but debesiu,
kalba, papročiai, parėdai, * Matyt vikriai apsisukta d a P e r Bt *»» l i a k t l a k i u «*"! P a t s a i v a d a s Ypač P r i e "
galėjau ir blaš-'
blaš- I lanKiai
i-ori ,w,
lankiai eme
ėmė ziureri
žiūrėti Įį manę kurs vra galingesnis už saumano pasiuntiniu, kad
ne- merkti negalėiau
* > - i ^ v i s k a s grynai lietuviška,
Atsiga- lę.
et kur dingo laisva ir ga- praėjo nei 10 minučių, kaip kiaus iš nerimo ir didelio ! vaikai, jaunimas.
j
Čiapat atsirado angelas ir
linga lietuvio dvasia.
Pa- deputato troba primurmėjo troškimo pažadinti iš mie- vau, ingijau daugiau drątarė:
sigavo ja svetimas ponas ir p į Į n a sodiečių, daugiausia go tuos nelaimingus savo sos.
— Bus taip, kaip nori!
Kas buvo toliau, papasaSkaitytojas lenglaiko uždaręs po devyniais V vru. Ėmė spausties, bal-! » * * * * .
I r buvo debesys ir jis su
ti kailiniukai, tik čeža, tik i v a i a t s P ^ s a P i e k $ k a l b { i - kosiu kitą sykį.
užraktais.
Visi rįja akimis ne- J a u - K e l i a i s sakiniais rei
Uosis. silaikydavo tarp žemės ir
čeža.
Argi veltui baltasis ere
kėjo pajudinti praeitį, nu
saulės ir sulaikė kepinan
lis buvo suleidęs savo nagus pažįstamą
kunigą, tarsi
čius saulės spindulius taip,
šviesti dabartį, nurodvti nui mušu tautos kūną I
A r s t e n g d a m i * išvogti iš jo
kad žemėje sužaliavo žolė.
tautimo nelaimę.
Žodžiai
veltui 'lenku ponija mušu j «**<* pnežastį šito atsilanliejosi iš pat širdies gilu
I r pasiuntė ant žemės
kvmo.
bajorus apmulkino ir juos
gausų lietų, taip kad išsi
J a u buvau beatsistojęs, mos.
pastatė
prieš
savuosius
liejo upės ir potviniai su
Bet netrukus ant mano
kad
prabilus,
tik
staiga
brolius lietuvius? A r vel
karštos galvelės šliukštelėta
Kituomct
gyveno
sau naikino kaimenes.
tui per amžius Lietuvos ba- tarp kojų pastalėje pasi
šalto vandens kibiras. So- žmogus, kurs buvo užimtas
Perdaug atskiestuose lau
žnvčios lenkiškam Dievui maišė kaž-koks gvvas minSunkus kuose niekas neaugo.
Krūptelė dieeių "provodyrius" stai- uolos skaldymu.
uarbę" giedojo/
Lietuvio kstas daiktas.
a
I r pagaliaus lietus ėmė
jau,
maniau,
kad
į
šunį
atĮ
S
Partraukė mano kalbą buvo jo darbas, dirbo daug,
dvasia,
davusi pasauliui
Bet linksmas ! pačioje gyviausioje vieto- bet užmokesnį gaudavo ma- lyti ant uolos, bet šita neitiek dailės ir mokslo geni siduriau.
žą. Del šito buvo nepaten kiek nenukentėjo. Tuomet
jų, apreiškusi gražiausias sužviegimas: kvi! kvil.kvi! I J°-~
lietaus smarkumas padidin
Przcpraszam, księže Dob- kintas. '
pasaulyje liaudies dainas, tuojaus nuramino. Dailus
Vieną vakarą jis giliai at ta, bet uola stovėjo kaip
neatlaikė
tečiau
.amžių baltas paršiukas išbėgo iš rodzieju, nieko iš to nebus,
siduso ir prabilo:
stovėjusi.
a u d i m o ir viliugingo gla pastalės ir nubėgo į papee- Tamsta geriau nei nevargk.
— Ot, kad aš bučiau turSusipurtė - iš piktumo,
Žinome
tave,
paukšteli.
monėjimo Pavislio " b r o  kį.
Niekas nenustebo, nei do-; Numanome, ko čia atvažia- tingas ir galėčiau sau ra- kad negali įveikti uolos.
lių." Pasidavė... o gal tik
mos neatkreipė; juk tai j vai. Taigi žinok, kad Lit- miai ilsėties ant plonais šil- Apsiautė naujas nepasiten
\penudo, tik pasislėpė \
taip priprasta: ir vištos, ir j wos apaštalams čia tarp kais užtaisytos Baleh h . b h . kinimas.
Bet važiuokime gi pas lie avys ir, kaip .matote, net mūsų vietos nėra. Oia PolAkimirkoj prieš jį apsiTatai atsiliepė:
tuvius.
— Uola galingesnė yra
paršiukai — tai privilegi ščia buvo ir bus, mūsų pol- reiškė angelas ir tarė jam:
— Taip bus, kaip tu no už mane! Norėčiau but uoGavęs iš klebono kumelai juoti Lietuvoje sutvėrimai, ska \viara ir taip mums DieĮa!
tę, paprastus karukus ir ve žmogaus gyvenimo draugai ve padėk: w imię Ojca i ri!
Atėjęs angelas tarė:
žėją, jau prietemoj išvažia — tiesa, ne visoje Lietuvo Syna, i Dueha S'więtego, A- j I r buvo jis turtingas ir il— Taip bus, kaip esi pa
I r sodžiaus vadas sėjosi sau ramiai ant šilku
vau iš Asavos.
Kelio 7 je, bet visur ten, kur žy men!
sakęs !
aptaisytos Baleh-baleh.
įsigalėjusi
lenkų plačiai peo*sižegnojo.
varstai ir per tankų mišką. miau
I r buvo uola didelė ir
Tak, tak, on pra\vda mū
Vieną kartą jam taip be
Nedvvai, kad kol nuvažia- 11 kultūra," kur lenkiškas
me, jau buvo ir visiškai dvaras valdo žmonių protus vi, sušuko vienas po kitam gulint, netolies pamatė pra stipri. I r ar tai saulė ke
sodiečiai: my ludzie pols- važiuojantį tos žemės kara pino, ar smarkus lietus lijo,
sutemę.
Ėmė mirkčioti ir globoja jų kišenius.
Baitelių būriai jojo jinai stovjėjo nepajudinama.'
Dar sykį pagarbinau len kiej wiary, •** ir vienas po lių.
kaimo žiburiai Privažiavo
Bet štai atėjo žmogus,
me ilgą sodžių, kuriame už kiškai, pasisakiau iš kur ir kitam ėmė žegnoties. Taip pirm karaliaus karietos, ki
jokius pinigus nostmuetil koks ir toliau, pagal savo mat buvo išmokinti laiki- ti vėl karietą lydėjo. Ant apsiginklavęs aštriu kaltu
I r tasai
mei kitokios tautos g; ven-1 nusistatyto pieno, peršokau ninko kun. Kochansko, kad karaliaus galvos tarnai lair ir sunkiu kūju.

VAKARINE DAINELE.

"BROLIŠKOJE GLOBOJE.

11

žmogus uolą daužydamas ją
trupino, žeidė.

DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA.

j

I r tarė uola: Kas tai ga
li but, kad tasai žmogus yra
stipresnis už mane ir mano
šonus skaldo, skeveldas tru
pina. I r išreiškė nepasiganėdinimą. — Atsiliepė:
— Silpnesnis esu už
norėčiau but Žmogus!

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

Akimirkoj / apsireiškęs
angelas tarė:
— Tegu bus ir taip!
I r buvo akmenskaldis.
Skaldė jis uolą, sunkiai
dirbo už mažą atlyginimą
ir.... buvo patenkintas.

jiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiuifiiiuiiiiiĮt

I JOSEPH C. WOLON f
LIETUVIS ADVOKATAS
E Kamb. 324 National Utą Bldg. E
"
29 So. LaSalle St,
E Vakarais 1566 Milwaukee A ve.
Central 6390
Rasidence Humbuld 97
CHICAGO, ILL.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiii

Tarpe vaikų,

DIENINE
IR

Vakarinė

—Negražu, Mariute, nuo
lat tąsaisi su mažąja Onu
te; o juk tau ne kartą bu
vo sakyta, kad vyresnis
jaunesniam turi nusileisti...

MOKYKLA

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbtti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :Lietnvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lerkų
"
S.V.VaMybos Friekybos Teisių
Lotynų "
S.V.Pilietybzs Gramatikos
ritmetikos
Geografijos
Retorikos, ir tt.
IrGRAMMARir HIGH SCHOCL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas
aiškinama lietuviškai.

—Tai kalba.., Nagi ma
ma ar kuomet nors man nu
sileidi!..

American Gollege Precaratory School
[3103

S. H A L S T E D S T .

CHICAGO
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Informacijoms r a š y k pas:

ISIDOR HERZ
224 West 34 St.,

New York

PASAKA APIE JAPONU
AKMENSKALDĮ.

i

•

Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į:
ii

DRAUGAS"

1800 W. 46th Street,

Chicago, III.

1.

Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės
—neprigulmybės?

2.

Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į naują, uniją (į
vieną valstiją) su Lenkija?

3.

Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ar res
publikos (kaip Amerikoje), ar konstitucijinės mo
narchijos su karaliumi . (kaip Austrijoj, ar Ang
lijoj)?

Vardas, pavardė
Adresas . . .

lu_

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
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vo nelaimingoje sieloje iš
praeities brangių *tsin*inirnų.
Panelė O. Vilkiutė — tai
, Chicago, IU. š v . Jurgio keistų dovanų mergina. Įsi
parap. 3 d. vasario, š v . Ka vaizdinkite sau .15 metų
zimiero Seserys suteikė chi- mergaitę rolėje Rymo mies
cagieeiams lietuviams tikrą to viršininko. Bet kas ma
dvasios malonumą, pąstaty- tė ją 3 d. vasario toje rolė
damos ant scenos puikų je ^ r turėjo užmiršti, matęs
dramos veikalą u Š v . Agnie prieš save vos priaugančią
te.' '
Vaidino vien mergi mergaitę. Gal nei pats Ry
nos ir vien Šv. Kazimiero mo Cezaris Augustas nero
akademijos auklėtinės. Dra dė savo balse ir visame už-

PAVYZDINGAS VAIDI
NIMAS.

mos turinys paimtas iš pirmųjų krikščionystės amžių,
iš laikų nuožmių persekioji
mų krikščionių.
Agnietė,

&*&*** t l e k galybės, majestoto, kiek mūsų Ona Vilkiutė. Nepaprasti tos mer
gaitės plaučiai, gerklė, ne-

^^jy^^^^^^^^SFfl^^-fBB^fį^Į^į^^
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rtetvii-tadienis, vasario 7 d.
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GHiGAGO NETURI PIENO P A T O N I G
Pieno vartojai Chicagoje
per sekančius šių metų pen
kis mėnesius, skaitant ir
birželo mėnesį, turės mokė
ti pieno kvortai 12 centų. I š
tos sumos vasarįo ir kove a
mėnesiai pristatantis pieną
farmerys gaus mažai dau
giau, kaip pusę, kad tuo
tarpu pieno pirkliai (kom
panijos, kurios Išvežioja
pieną po namus) balandžio,
gegužės ir birželio mėne
siais paims kur-kas dides
nę pusę tos sumos. Birže
lio mėnesiu pirkliams teks
I

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yia BATO.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus,
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas rtiškia, kad reikia
mėginkite vieną..
Parduodama pas
visus aptlekorius.

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

*

- * > » » * * * * » *
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Susivienijimas Lietuvių. R. K. Amerikoje
— yra tai —
Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems
tiems Ramybė!

Viltis! Mirštan

•MM

rr.
fcus, jei pienas vartotojams
bus pristatomas į namus.
Jei vartotojas pieną pirks
krautuvėje arba pieninėje,
mokės tik 10c. kvortai. Bet
už butelį reikia padėti 5
centus kaucijos. Ligšiol to
kios " k a u c i j o s " reikalauta
ir imta vienas arba du cen
tų.
. T . z.- • ^ - ^ - ^ ^ 3 ^

*

pabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurio graJlja koncertinę, ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose, Amerikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.
,

Gaorgi & Vitak Mttsic Go,
1540 W. 47th St.,

Cbicago, IU.

Taigi ir pačios už bute
lius ' ' kaucij os'' žvilgsniu
ts:
komisija pasirodė pihaai a tTaip nusprendė pieninė I sįsėdusi pieno kompanijų
komisija, kuriai IlMnois j vežiman.
valstijos maisto administra
Pienines komisijos nariai,
I
torius buvo pavedęs nusta kaip tai farmerių atstovas
Tai yra lietuviška knygutė iš
tyti teisingas pieno kainas, W. . Kittle ir profesorius
leista, kurioje yra apie 400 iš

Tukstaa6iai Lietuvių Katalikų priguli prie šios
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo nauja
narių; bet dar yra draugelis, kurie apie šią organizaciją
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir įie naudotis
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigulintiems.
štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša:
Skleidžia apšviety — išleizdama, išdalidama gerus raš
tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
11
GARSĄ" dykai.
Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
Aprūpina ligonius - - suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs. ^

eiai ir visa širdimi Kristų, ,
atsisako tekėti už Rymo ! ^ a t l ™ ^ u t e , , kuri nesyki
miesto viršininko Simpari- f u s * *> u b U k ? ž a ™ į o savo
Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
dekle
jono sūnaus (stabmeldžio), ! *™*™#* * * > P »
"
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms
ma
$150,00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
atsisako paskui atiduoti ] ^ J o n u s .
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
garbę dievaičiams ir, lydi- \ L a b a i S a b i b u v o * ^ne~
draudęs.
radimų, kurie gali būti reika
mą Kristaus malonės, lydi lė E. Evaldaitė Matildos ro
J a u praeitą penktadieni P. CI. Holden, balsavo prie
lingi, likosi išduoti ant reika
lėje.
Vargiai
kas
begalej
^
.
^
.
lavimo, ir del naudos LIETU
k
o
n
r
i
s
i
j
a
b
u
v
o
p
a
Šelpia negalinčius nacius ir našlaičius — skiria aukas
ma stebuklais, paguldo už
šais tą nusprendimą. Ypač
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
e n d i m a Kittle aštriai kritikavo ko
dasižinosite kokj pelną išradi
Išganytoją
savo
galvą. jo geriau atvaizdinti r o l e - s k e , b u s i s a v o
mai atnešė ir dar gali atnešti.
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
^
kainQs ^
Tc.
Kankinės mirtimi miršta ir tfealės krikščiones motinos. ^
Jeigu
manote
apie
išradimus,
misijos nusprendimą, užrę ir gvri būdami prigulėjo į Susivienijimą.
tai rašyk šiandien Lietuviškai
jos mažutė sesutė.
Mato
čiau tasai
nusprendimas mezdamas jai partyviškureikalaudamas knygutės, kurią
Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių
išsiųsime DYKAI.
stabmeldžiai stebuklus, ma
tarpe farrAerių sukėlė tokį nią, nes viskas išėjo tik vie
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
AMERICAN EFROPEAN
to krikščionių nežemišką
Mačiau daugelį iš publi : baisų trukšmą, kad jie ėmė nų kompanijų naudai. Ko
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
PATENT OFFICEB Inc.
tvirtvbę, — vieni atsiverčia i k o s ašarojant.
Negirdėjau grūmoti boikotu ir tuo rei misiją suignoravo visą pa
256 Broadway,
New York,
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
N. Y.
i r
prie * Kristaus ir patampa j nemačiau nei vieno, kurs kalu kreipėsi net į patį ša gamintą pieno klausime me
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir
juokęsis, tragiškas lies maisto administratorių džiagą.
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
kankiniais, kiti lieka iš butų
taučių.
stumti iš dvasios lygsvaros; scenas bematant. Visų už Hoover'į. Prieš tą komisi
Prof. Holden pažymėjo,
silaikymas
įimtas,
kultūrin
jos
nusprendimą
ėmė
pro
inpuola į abejojimus. Kri
Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K. Am.
jogei farmeriams nustaty
gas.
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
testuoti t. v. "City C l u b " tos kainos yra permažos. Gi
kščionys gi visi ramus, kar
Prakukuoja l t mec^i
Didžiulė Šv. Jurgio para ir kitos organizacijos. Nes j
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami
Gyvenimą* ir Ofis
tokia,
iš to pasekrnė
bus
žygių dvasiomis ir širdimis
iUi S. Morgan et, kert* 81 ęt.
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į
pijos svetaine buvo sausa- p .odė, kad nusprendimas kad arba farmerys nesuriš
Chicttf o. Iii.
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tiki
— eina vienas paskui kitą I ^m^d[
prisigrūdusi.
Ne
HPEOIAUSTA8
yra labai naudingas didžiu- <, ala s u g a l u t < r b a a p r i b u o s
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę
pas savo numylėtąjį Išga-1 tik suolai pilni, bet ir paMofeiiikn,
Vyriškų to Vaikrį
šiuo adresu:
lems pieno kompanijoms.
pieno produkciją *aip, kad
Taipgi Clironlikų l i g ų .
nytoją.
sieniai pilni, buvo stačių
OFISO VALANDOS:
Todėl praeitą šeštadienį Chicago pasijus neturįs pie
Iki 9 ryto, nuo 1S lkl S po plet
. Gal veikalas, nors ir ga- žmonių.
Vienuolynui gal
ir nuo 8 Iki 8:«« vak. Nedėliota komisija išnaujo turėjo no ir ištiks ne bile koks
šiek tiek
elno
B e t
miB
vakare.!a ofisas uždarytas.
biai . parašytas, nedarytų j ^
P
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,
Telephoao Yards €87
savo posėdį. Ištisą dieną I pavojus.
stipresnio įspūdžio į žiūrė dižiausias pelnas — tai dva
Kadangi komisijos nuKazimierįe- tariasi apie pieno kainas.
tojus, jeigu vaidinimas ne sios srityje.
pirmasis
nu- j p i . c u dimo kolkas nenori atsavo Galų-gale
būtų gabiai i r pavyzdingai tės seservs atliko
atliktas. Bet Seservs Ka- svarbias misijas. P e r pus sprendimas pasiliko kaip j m a i r y t i nei valstijos admini
DR. J. J. VIZGIRDAS
antros valandos laiką jos buvęs. Tik paskelbta pla- stratorius, nei šalies maisto
LIBTUVIS GYDYTOJAS
>IltUHUIUIIIUIUIUilUllS!UllllllillUSllil!IUIiiii£U^lIlilUHI!lltlUIillil3SltillUIIII
zimierietės parodė, kad jos
IR
CHIRURGAS
gabiu pastatymu gražaus tus raportus tos komisijos administratorius, tatai far2627 Ko. Broadway
LAIKAS VISIEMS PPJE ŠVIESOS
ne vien vaikučius moka ge
ST.
LOUIS,
MO.
ir
kaikurie
moti
vai,
kodėl
į
i
j
,
t
i
s
a
k
ė
Chicagai
veikalo, daugiau suteikė
m€r a
a s
Telefonas— Bell Sidney 401
rai auklėti ir mokinti, bet
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
Kinlocn Victor 698
mūsų visuomenei pozityvės nuskirtos kainos negali but pristatyti pieną pradėjus
kad ir scenos dalvkuose užGyvenimo vieta:
naudos, negu ilgų metų pa atmainytos.
praeitu pirmadieniu. FarS237 PCLASKI STREET
ima kol kas vadovaujančią
Tel. Klnloch Victor 980—1*
meriai pasakė, kad jie ver
klydėlių darbas. J o s suža
Štai
kokias
kainas
konuOFISO VALANDOS: 10 16 ryto
mūsų visuomenėje rolę. Ma
kurį skaitydamas pats apsišvie.-i ir kitam galėsi pri
iki 12 — 4 po pietų iki. 8 vak.
dino ir paskleidė tiek gra sija nustatė.
Už 100 sva čiau pienu penėsią teliukus
tėme vyčių gražius vaidini
Nedaliomis 10 Išryto lkl 12 plet.
šviesos parodyti kelią
^. ir kiaules, bet nepasiduosią
mus, gėrėjomės p . Vitkau žių jausmų, jog patį vel rų pieno (arba 46 kvortas)
"ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio apie žmo<!
nusprendimui kokios tai
nią
turėjo
į
desperaciją
įva
i'armeriai
turi
gauti:
sko timpos vaidinimais (tik
gaus pažangumą.
komisijos, kuri
tarnauja
ryti,
nes
beabejo
daugelis
ne pai'inkimu veikalų, ka
"SVTESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybėj
Vasario, mėn.
$3.07 kapitalistams.
Kai-kurie
jo
užleistų
ant
žmonių
sie
^ jreikalais.
me apsireiškė jo iškreiptas
Kovo
'
2.83 faraieriai be to nusprendė
Gauti gorsnį darbą Ir
lų
purvų
nuvalyta,
neviena
daugiau pinigų.
"ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų.
skonis ir aklas sekimas iš
Balandžio
. 2v49 karves parduoti mėsai. Sa
Visur
reikalinga
daug
virkščiųjų pusių kitataučių siela pažadinta iš letargo.
kirpėjų, trtmerių, ranko
Visokiais reikalais kreipkitės adresu;
Gegužes
•
2.04 koma, j a u jįj. farmas lanką
vių,
kišenių
Ir
skylučių
Daugiau mums tokių vei
teatro), bet teisingumas
dirbėjų. Taipgi
preserių
Birželio
. 1.84 net gyvulių pirklių agentai.
"ŠVIESA",
kalų ir tokių vaidintojų.
ir siuvėjų elektros maši
reikalauja pripažinti,, kad
nomis.
Dabai
laukia.
At
Kitais žodžiais: farmerys
metų Seserims
eikite dienomis arba va
46 Congress Ąve.,
Waterbury, Conu
Reiškia, visas stovis bai
Kazimierietės kol kas " b y  Ilgiausių
karais
Lengvi mokesčiai.
už
pieno
kvortą
gaus
vasa
IIIIilieitlUHailllllfillllilIU41liUliiiiUillftllIliIf£l>iSltlill|IUEIUUIIIilllUlllliIIIIIII
l i n a " visus. Nei vienai iš Kazimierietėms ir ypač se- rio mėnesyj 6.67 centus, ko siai intemptas. Dabar Chi- Specialiai kursai mer
ginoms
formų
kirpime
-jų pastatytų artisčių nepri- serei Skolastikai, kuri buvo vo 6.15 centus,' balandžio caga apturi vos tik 25 nuo pritaikinime ir siuvime
$15.00.
veikalo režisierė.
šimtį pieno.
Seniau kas —Duodama
mesi žvmesnes klaidos. Laidiplomai.
5.41 centus, gegužės 4.43
Pristatome j visas miesto dalis.
Telefonas: BOULEVARD 9571
Patrenos
daromos
pa
dien į Chicagą buvo prista
kosi ant scenos puikiai,
gal Jųsų mierą — bile'
centus, gi birželio 3.91 cen
MILDA FLORIST
toma apie vienas milijonas stailės arba dydžio, iŠ
liuosai; nei viena nesijau
JOS. F. RASZINSKIS, Sąv.
bile" madų knygos.
O štai ir pora kritikos tus.
kvortų.
Gi
šiandie
prista
Gyvos gėlės: BtJKIETAMS, VESTUVĖMS, BANKIETAMS
čia suvaržyta, nėra pauzų,
DESIGNING SCHOOL
Komisija farmeriams kas toma vos apie 250,000 kvor MASTER
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir 1.1.
bruožų.
Pirmiausia
reikėJ. F. Kasnicka, Pcrdėtlnis
prisirengta sąžiningai. Be
3112 8 0 . HALSTED S T .
Netoli 31 gatvės,
CHICAGO, ILL.
118 H. La Salle gatve Knmbąrys
galo daug gražaus, natura- tą prikišti visų vaidintojų j mėnuo pelną už pieną su- tų.
416-117. Prieš City Hali.
mažino.
(U
pieno
vartoto
tonui
perdaug
giedojimo,
liško jausmo indedama. NetKas bus tolian; dar neži
jams
paliko
tą
pačią
12c.
nutęsimo.
Visur
indedant
ir vaikai vaidintojai, ir tie
J4)U4
nia. Bet iškakio yra žino
kainą
per
visus
mėnesius.
kaip namie.
Tai kalbant bereikalingą deklamatorišma, kad nuo to labiausia
A\««WJ
Čia
aišku,
kad
pieno
kom
ką
giedojimą,
perdaug
nu
apie visus artistus.
O ką
laisvė nukentės darbininkų šeimy
jau besakyti apie rinktines ftęsiant žodžių ištarimą, — panijoms palikta
išnaudoti nos.
pajėgas: panelę Marijoną vaidinimas darosi nebe vi kuoplačiausia
mmmmmmmmmaamm
kaip farmerius, taip varto
Kasžin ar rastum kur ki
Freitikait<: (Šv. Agnietės sai naturaMškas.
Nes sulyg komisi tur panašią "tvarką, M ko
Galima butų šį-tą prikiš tojus.
rolėje) ir p. Oną Vilkiutę —
Motina Ma jos nusprendimo, kompani kia čia per ilgus metus dar
Simpari j ono rolėje ir p . E- ti ir grimui.
valdaitę — Alatildos rolėje. tilda gal kiek perjauna at joms už pristatytą į namus bo žmonių be murmėjimo
UžlAikome laikro^
Nežinia, kaip p. Freiti- rodė, gi Simparij ono — Vil- pieno kvartą teks: vasario vis dar pakenčiama.
džius
Ir laikrodėlius,
mėnesiu
5.33
centai*
kovo
kiutės
veido
visai
nepasise
Vienatinis
išsigelbėjimas
auksinius žiedus, šliubl
kaitei sektųsi vaidinti la
mus
ir deimantinius,
biau svietiškose rolėse; bet kė nugrimuoti. Žinoma, ne 5.85 centai, balandžio 6.59 darbininkams nuo panašių
muzikas,
gramofonu*
Wftf
su
lietuviškais
rekor
centai,
gegužės
7.57
centai,
išnaudojimų — tai jungties
Šv. Agnietės rolėje j i buvo lengva gražų veidą paversti
dais, koncertinas. ant
kurių gali groti ir n©- _] I
tikra šventoji: ir išvaizda, į apysenio Vyro veidą. Bet i gi birželio net §.09 centai.
į kooperacijas, kad bendro
tjiokantis visokius šo
Be to, komisija pieno mis pajėgomis pirkties sau
ir balsas, ir visi judėjimai >tą besistengiant padaryti
klus, armonikas rusiškas Ir prustnea, importuota* Ir taip jau
-rusiškas balalaikas ir gitaras, Taipgi vargonų pardavimas,
tiesiog traukte traukė žiū prieita prie karikatūros, puskvortei nustatė 7 cen- produktus, aplenkiant tar
Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius,
laikrodėlius, visokius muzikališkus iastrumentua
pininkui. Bet kol kas bus,
rėtojų širdis augštyn, į dan juokinga išvaizda Simpariir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. įftfusų kainos antvisk<^ žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Caicagos orderiios ga
tuo tarpu visi kas turi bal
gų.
Pikčiausis lietuvis ci- jono veido nemažai gadino inkaušęs žmogus.
lite siųsti per laiškus.
viso
jo
vaidinimo
efektą.
są,
turi
kuogreičįausiai
pro
Bet
visa
tai
mažmožiai,
cilikas, jeigu butų pamatęs
S T E P O N A S P . KAZLĄWSKI
(i
ai
perdaug
taip-pat
testuoti
prieš
panašų
žmo
kurie neįstengė sugadinti
ją ant scenos Šv. Agnietės
1632 S. ASKLAND AVE., CHIOAGO, IJJL
THLEPHOKB DROVER 7309
rolėje — butų suminkštinęs Simparijonas žargstėsi ir didelio pasigerėjimo ir pasi- nių išnaudojimą; protestus
siusti vietinei ir WashingKatalogą visiems dykai, kas tik prisius už 3c. Štampą
kietą savo širdį ir gal šį- svirdukuliavo, kartais darė grožėjimo jausmo.
tą atsiminęs ir išjudinęs sa- įspūdį, jog prieš akis stovi
Sparnaitis. tono valdžiai.

K Ą IŠRASTI

Dr. d M. GLASER

Paul Mulevičius

456 Grand St,

Brooklyn, R Y
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Lietuviai Amerikoje
ŠV. JONO EVANGELISTO
DRAUGIJA.
SHEBOYGAN, W I S .
Satisio 27 d. pobažnytinėje
salėje S. L. R. K. A. 62 kp.
surengė vakarėlį su įvairiais
pamarginimais ir vietinis kle
bonas gerb. kun. Prof.
Pr.
Bučys papasakojo apie Švei
carijos miestus ir sodžius
ir
ją gyventojoj papročius su pagelba lempos ir paveikslėliu.
Šveicarija
y r a tai kalnuota
šalis, mažesnė kaip Lietuviu
bet daugiaus turi g y v e n t o j a
o k a s link kultūros, tai n i r a
ko nei lyginti, nes turi daug
moksliškų įstaigų: universite
tų, gimnazijų ir kitokių mokslainių, kuriose
jaunuomenė
semia mokslą, išauklėjimą ir
visokeriopą išsilavinimą. Tuomi tiktai panaši Lietuvai, kad
tai y r a ūkininkų sali- ir j gyventojai daugiausiai
nžsi. ima ūkės išdirbiniais.
Š\\ 1carija yra t a r p šių viepalysrių:
Vokietijos,
Austoji s,
Italijos ir Prancūzijos; jos gy
ventojai d a u g u m a suside(!a iš
šių t a u t ų : vokiečių, italu
ir
prancūzų ir vartoja tų trijų
tautų kalbą. Pagal tikėjimą
dalijasi į katalikus ir kalvi
nus. Ta šalis tuomi labiausia?
atsižymi, kad yra d a u g kalnų
ir jie labai augšti,
užtat ir
s
svetimtaučių yra labai lanko
ma. Neveizint tokio tautu ir
-

tikybos įvairumo, vienok švei
carai ant tiek pakilę kultūro
je ir a r t y m o
meilėje,
kad
moka vieni kitus pagerbti ir
>ątaikoje sugyventi
ir vieni
kitiems nekliudo tikėjimo ėmlvkus pildyti ir valstybinius
reikalus. Žinoma, buvo Švei
carijoj blogi laikai, kuomet
kalvinai
kariavo su katali
kais. Paskaitos laiku
gerb.
Profesorius rodė paveikslus:
ypatingai miestai, ežerai
ir
kalnai t r a n k ė žmonių akis.
Tą vakarą buvo
sulošta
komedija: " A p t i e k o r i u s , " \u
r i gana gerai pavyko. Lošėjai
b u v o : Aptiekoriaus rolėje A.
Grybas, jo mokinio Jonuko—
J u o z a s Stagniukas, advokato
Šukaičio — K. Lyberis, poli
cijos viršininko — J . Adoma
vičius, Marytės merginos —
Diakevieiutė. Lošėjai savo ro
les be mažko atmintinai mo
kėjo, tiktai ne visiems tinka
mai nuduoti pavyko.
Apart to deklemavo eilei
1. '"Pavasario v a k a r ė l i s '
M.
Adomavičiūtė, 2. " K u r begp
Š e š u p ė " — A. Radzevičiūtė;
?>. V Apie girtuosius ir b l a i v i o
8 i u s ' ' — J . Adomaviė i ū k a s ;
4. k> Šlamštų skleidėjas", triliogija išpildė: Ant. R#klaitienė, J . Adomavičius ir
A.
Stanekienė; 5. " Į mielus drau>»
monologą, pasakė JuL
gus
Adomavičius.
Eilių deklematoriai mokėjo
gerai eiles, tiktai
kai-kurie
patylomis kalbėjo.
Ten buvęs.
N E W PHILADKLPHIA, PA
Vietos Tautos Fondo sky
rius bendrai su L. Vyfių kuo
pa rengia viešąsias paskaitas
k ū n ų p r o g r a m a bus labai pla
ti. Tos paskaitos įvyjes lietu
vių parapijos bažnytinėj sve
tainėj. Bus rodomi paveikslą
sū plaf'iais paaiškinimais iš ja
}K>nų ir kinų istorijos, iŠ tų
tautų gyvenimo. Bu* jodoma

ir pasakojama apie tų tautų
papročius,
vaikų auklėjimą
ir jų pardavinėjimą, tų tautų
mokyklas, žemdirbystę ir tt.
Paskaitos tęsis kokias tris
savaites, o gal ir ilgiau, žiū
rint į didumą medžiagos, kuri
tam tikslui yra dar gamina
v
ma.

6v. Jono" Evang. draugija
Chieagoje jau dešimts metų
gyvuoja. Jinai iukufta
ant
katalikiškų pamatų., AČių drgijos gabiems viršaičiams, rei
kalai kuogeriausiai vedami.

Paskutiniame susirinkime
draugija nutarė paimti
$au
Be šito kas vakaras
dar už organų dienraštį
"DrauĮvyks prakalbos, deklemaeijos
Bus pardavinėjami katalikiš
Butų labai geistina,
kad
ki laikraščiai ir kavgos.
ir visos kitos mūsų katalikiš
Paskaitų pradžia bus pas kos draugijos pasiskirtų sau
kelbta laikraščiuose.
Vietos už organą
mūsų vienatinį
lietuviams bus pranešta pla dienraštį " D r a u g ų " .
katais.
Šv. Jono E v. draugija yra
Komit.
pašelpinė. J i n a i visiems ser
gantiems nariams pilnai suSHEBOYGAN, W I S .
lyg įstatu pašelpų išmoka. Iž
de turi apie'800 dol. .
Bfetai
galima rasti tokią
Butų labai pravartu, Tiiui
lietuvių koliemiją Amerikoje,
šiton draugijon daugiau Jietu-Į
kur nors sykį nebūtų buvusi o g
vių įstotų. Nes prigulėti
misijos. Prie tokių priguli ir
tokia draugija
yra geras
Shebovganas. Dažnai čia kunaudingas daiktas.
nigai mainėsi, o prie to ir miNarys.
njonoriai,
kaip tėvas Kazi
mieras Kapucinas, taip ir Ma
rijonai ne visuomet ant kiek
vieno pakvietimo gali suspėti
atvykti, todėl taip tų kolionija ir paliko be tų dvasiš
kų lavinimų. Bet štai dabar
Tėvas V. Kulikauskas atva
žiuoja
ir Į Sheboyganą
su
misijomis, kurios prasidės šio
vasario 13 dienų, tai yra P(%
lenėje vakare. Duok,
Dieve,
kadetai kolionijai
su tomis
misijomis ateitų ir Dievo pa
laima, nes yra daug ir geru
žmonių, kurie nesigaili išlai
dų bažnyčios užlaikyti ir ki
tokiems geriems tikslams.
»

Lai

su

tomis

dvasiškomis

malonėmis čia lietuviai dva
riškai atgimsta, sustiprėja ir
pasiekia savo
laikinas
ir
amžinas laimes.
LAWRENCE,

MASS.

Rengiasi prie Laisvės SavaiNedėlioje
tuoj po sumos
įvyko l i e t i m ų katalikų^ susi
rinkimas ttv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje. Susirinki
mų sušaukė ir vadovavo kun.
P r a n a s A. Virmauskis. J i s pa
davė susirinkusiems aptarti,
k a i p ' š į m e t šioje
kolionijoje
bus švenčiama Tautiška Šven
ti* ir Laisvės Savaitė.
Buvo
vienbalsiai n u t a r t a iškilmin
gai apvaikščioti Tautos šven
tę, su iškilmingomis bažnyti
nėmis pamaldomis ir dideliomis prakalbomis. K a d tą dar
bų gerai išgarsintų tarpe vie
tinių ir kitų kolionijų
lietu
vių, buvo išrinkta presos ko
misija iš p. Tamošiaus Skusevičiaus
ir Jono J . Rama
nausko.
Toliaus, į rengimo komisi
jų likosi išrinktas p. Antanas
Petronis, uolus veikėjas
ir
pirmininkas vietinio Tautos
Fondo skyriaus ir prie jo bu
vo išrinkti vietinis vargoni
ninkas p. Antanas Grigorai
tis ir p. Vladas Rusi Uis. Toji
komisija suras tinkamų sve
tainę prakalboms, užkvies ge
ra kalbėtoją ir surengs pro
gramą viso apvaikščiojimo.
Be to, likosi n u t a r t a už
kviesti vietines draugijas pri
sidėti prie šio apvaikščiojimo.
Toms draugijoms bus pasiųs
ti pakvietimai prisidėti prie
šio prakilnaus darbo.

RASYKITES į 'DRAUGO" 1
BENDROVĘ.

ATMTSTCffAJ VARPAI
JBoSUsime B* "i* W«mn<**7 O*
Balt&moro, MA C & A.

TOVVN OF L A K E .

- Matote, kad Amerikos •val
džia ir kitos šalys menkai te
žino apie mus ir mūsų troški
mus, taigi parodykime jiems,
kad mes visi norime visiškos
laisvės Lietuvai.
Užtatgi nesnauskime, ^nes
niusų priešai lenkai ir^gi ne
miega, nors jie patįs tebėra
supančiuotais, bet mūsų Tėvy
nei Lietuvai virvę ant kaklo
neria.
J . M.
IŠ N O R T H
Draugijų

SIDES.

delegatų
mas.

susirinki

Nortli Sides draugijų* ir
kuopų delegatų susirinkimas
Įvyks ateinantį ketvirtadienį,
vasario 7 d., vakare, Šv. My
kolo Ark. parapijos svetainė
je. Visos draugijos ir kuopos
pnilėriios prisiųsti savo deleg a t u s y Bus aptarta rengiamojo vakaro - baliaus
reikalai.
Tasai vakaras, kurs ^ e n g i a 
mas visų draugijų
įjėgomis,
įvyks balandžio
28 dienų.
Pelnas eis nukentėjusiems del
karės šelpti.

A. Nausėda.
Pil. Blaivininkų susirinkimas.
BRIGHTotf

PARK.

Vasario 3 d. Šv. Kryžiaus
parap. svetainėje vietos Pil
Sausio 27 d. S. R. K. LabBlaiv. 21 kuopa turėjo susi- Į ^ ^ ^ g j ) j u n g o g g k p . t u r ė .
rinkimą. Svarstyta gana gy- jo surengus vakarą su progravai kuopos reikalai. Nemaža ^
p
Elijošiaug
sVetainpje.
jnrfta nau.u samanynu,. T a r p P r o g r a i n a V b u v o s e k a n t į s :
kitko n u t a r t a
suorganizuoti
Pirmas, gerb. kleb. kun. A.
artistų — mėgėjų
kuopelę. Briška . puikiapt kalbėjo apie
Tas dalykas
pavesta p. V. įvairius tau t ; ir labdarybės
Stancikui. Paskui iš Labda svarbumus. Antras, Vyčių 36
rių atėjęs atstovas
priminė
kp. sulošė komedijų trijų vei
blaivininkams, kad kuopa stoksmų:
" V i š i trįs pralaimė
tų prie Labdarybės
garbėm
j o " . Teatras nusisekė kuoge
narių. Nariai tam prijauzdami
riausiai. Taigi Labd. Sų-gos
nutarė padaryti savo kuopą
8 kp. ištaria jiems širdingą
garbes nariu.
aėių už jų
pasidarbavime.
Paskui dar? svarstyta daug Nors oras buvo šaltas,
bet
visokiu dalykų, palieėianėių žmonių prisirinko daug. Labd.
blaivybę, galop prisirašė prie kucfpai
liko gryno
pelno
Blaivininkų draugijos šie na $90.23.
Labdarys.
riai:
L. Simkaitė, Ag. Laurin- BUS GRAŽUS VAKARAS.
skaitė, K. Vezelaitė, M. J ind
ui i nas, M. Kasparavičius ir £
Ateinančiam nedėldienyj,
Kaminskis.
Šv. J u r g i o parapijos svetai
Y r a . k u o pasidžiaugti. Iš nėje Piki. Blaivininkų
Chi1
to reikia džiaugties, kad žmo- engos apskritys ir 27 wetinė
n>s pradeda blaivėti ir rišties kuopa, rengia labai puikų va
su blaivininkais.
karų. Bus lošimas, ir judamie
Blaivininke.
ji paveikslai, ant galo šokiai
BRIGHTON

-PARK.

-i!

Kiekvienas žino, kad palengvus valgis ir gėrymas, re
guliari s miegojimas ir saugus
pasivaikšėioiimas, nepersidirbimas yra reikalingiausios da
lys užsilaikymo, jeigu
nori
būti sveikas. Bet vos keli gali
tai daryti, todelgi
vaistas,
gelbiantis sugrųžinimų sveika
tos ir normalio veikimo yra
labai reikalingas, kad užlai kyti gyvastį. Trinerio Ameri
koniškas Elixiras Karcioįo
Vyno yra didžiausia gyduolė
tokiuose atsitikimuose,
ka
dangi jis griebiasi tiesiog prie
dalyko, jis išvalo pilvų nuo !••
nevalumų ir gelbsti virinimui.
Visose Vaistįnyčiose.
Kaina
$1.10.
Nepaprastas biaurus
vėjas,
nebus taip biaurus
jums, jeigu jus turėsite namie
Trinerio Linimentų kaipo ge
•s
riausia gyduolė nuo peršali
mo ir reumatiko skaudulių, o
Trinerio kosulio gyduolė yra
stebėtina nuo peršalimo
ir
kosulio. Kainos vaistinyeiose,
Trinerio Linimentas 35 ir 63
c. Trinerio Kosulio
gyduolė
25 ir 50c, per krasų Linimen
tas 45 ir 75c, Kosul. gyduo
lė 35 ir 60c, Joseph Triner
Co., Išdirbėjas
Chemisias,
1333—1343 So. Asliland Ave.,
Chicagp, 111.
(Apg.).

j

m.

/

iiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kode!? Gi labiausia tGdel, kad visuomenė mažai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.
Vienatinis Ji&iuvhj kataliku dienraštis "Draugas"
pereitą rudenį patapo vi&jotecnJ&A ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai/stokime kuoskaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jį
ir mylėsime.
fndėtf pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
šėrus priima "Draugo" administracija {1800 W.
46th Street, Chicago, III.). Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
priėmime.

w

Kuponas užsirašymui ''Draugo*' Bendrovės «ėru.
DRAUGAS PUBUISHING COMPAJTY,
1800 Wcst 46th Street,
CHICAGO, ILLINOIS.
Prisiunčiu

$. .

man pasiųsti
Vardas

Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu
'Draugo" Bendrovės šery.

ir pavardė

iilili dovio

• * • • • • » • •

• • • • • • • « • • • • • • • *

,

. • . •

••

Valstija

R E I K A L I N G I AGENTAI.

Reikalingi visose lietu- ių
kolionijose agentai platini^ ii

dienraščio "Draugo".. Geras
uždarbis geram žmogui. A? ;i
šaukite greitai.
K A T A L I K Ų SPAUDOS DP,uJ O S CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI:
Kun. P . Lapelis — pirm.,
10806 Wabash ave., Chicago,
UI.
J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 s t , Chicago,
111.

TAI MtfSIJ DA!

N

Spausdiname Plakatu*,
Tikietus perstatymams,
Kaliams, Piknikams ix
tt;
Programus, Kon/
stįtacija3 ir kitus spaax
sdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai, N
, greitai ir pigiai.
Musnj
Pavtnluu m u m s
tavo
blle
kokj
spaustuvė pripildyta nau•pandos
darbą
jausiomis mašinomis ir nau
• e sigailėsit
jausio styliausv raidėmis.

Telefoną*: McKINLEY 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS

DRAUGAS PUB. CO.

8457 SO. W E S T E R N DLVD.
Kampas W. S 5-tos gatvės.

1800 W. 4oiii Si., Chicago, IHihois
B B B •

«

Tatki, gerbiamos draugijos
TAUTOS IŽDO VAL
ir kuopos, svarstykite tų svar
DYBA
bų reikalų savo artimiausiuo
Pirmininkas, kun. F . Ke
se susirinkimuose, ir dirbkime
visi išvieno
del išvadavinio naėšis, 3230 Auburn Ave„ Chilaisvės mūsų Tėvynei Lietu cago, III.
Pirm. pagelb.
kun. J . J
vai.
• x _ ,
Kaulakis, 324 WLarton
St.,
Manoma,
kad nei vienas PMladelphia, Pa.
L. Šimutis,
lietuvis šios kolionijos neatsi • Kaštininkas,
sakys dalyvauti šioje Šventė 3230 Auburn Ave., Chicago,
je, nes dar pirmas kartas, ka
da mes, vietiniai lietuviai, ga
Iždininkas, kun. S. J . Če
lėsime j krūvą sueiti ir
pa panonis, 318 So. F o u r t h St..
kelti savo balsą kas link Lie Homestead, Pa.
Iždo globėjas, kun. J . Jaktuvos likimo.
t Tamošius Sku§evičius, itys, 421 Cleveland Ave., HaJ. J . Ramanauskas. rrison, N. J .

• į Kapitalą* pciMinti nuo $25,000 iki $50,G0v.
• ' j Šerai sumnč.nli nuo $J5.00 iki $10.00.

Miestas

ir žaismės. Tikimasi, kad vie
tos lietuviai
atsilankys tan

Vasario 3 d., Saldž. širdies vakaran ir pamatys judamųjų
V. Jėzaus draugija, laikė sa paveikslų
turini, kokio dar
vo mėnesini susirinkimų. Po niekados nebuvo matę.
apsvarstymo
>avo beganei i
G.
reikalų, pakeltas klausimas
-K
kas link visuotino Amerii
AR ESI GIEDĖJĘS?
Lietuvių Seimo, visi k a r š t i
žmogus gali pasigražinti sao
parėmė seimo reikalingumą ir Kad
veidą ir f gyti ilgus plaukus. Prisiųsk
įgaliojo vablybą, kurį susineš štampą ir gausi visas informacijas.
tų su kitoms vietinėms drau DISTRIBUTOR for W I L B E R T CO.
42 Vine Street,
Montdlo, Mass.
gijoms ir kuopoms, kad ben
drai rengt ies prie seimo.

NTTTAT*

K I E K V I E N A S ŽINO.

B

B B B B

•

K«^:»££S8B8SIK

i

Phonc Canal 1678

JEDLANIS & JUSZKA

AUKSUOTI ROŽANČIAI

2342 So. Leavitt St.

Užlaikome Rožaiioių dideliame
pasirinkime įvairiuse
spalvose
karolių,
kurie
yra , pargabenti
iš Europos. Pa
siskubinkite su
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
t a i p g i maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

CHICAGO, ILL.
Vienatinės lietuviška Plumberio — krautuvė vakarų dalyj. Mes taipgi taisome gazo
suvedžiojimus, surii darbą ir
karšto vandens boilerius.
Visas
noas.
BJ* » » » » » » —

darbas

gvarautuoja-

»»mw*įm»»»>

m m m i fe-

Dr. A. R. Biamentlial 0. D.
Aktu
specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos nuo 9 13 ryto Iki 9
va*, vakaro Nedelloms 9 Iki 11.
4049 So. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
TelefoniM Yarda 4S17.

Ho. 1437. Karoliai įvairią; spaic»;. Rcikalaunant paroĮuėkitę ko
kios spalvos pageidaujate. Leuciogelly Ir kryželi* storai anksupti kaina sti pri.->iuatimų 75c.
No. 1438. Bulto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas l e n d u gelis ir kryželis.
Gvarantuott
ant S metu. Kniaa su priHiuntteia tik
^
$1.25

No. 14*9. Galima gauti Įvairiu,
spalvų karoliais. K ryšeliai "Ko
m u Gok!". Gvarantuoti ant 5
metu. Kiekvienas atskirai kie
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminiu* Su prislunimiu
$2.00

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siusti išperkant ftloue* Order, registruotame
laiške, arba
viencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
*.», . M

DRAUGAS PUBLI5HING CO.
1800 W . 4 6 t h

Street

i «raias';«-:3ii*:^-2SK*^

C h i c a g o , III

I

" D R A U G Ą

K e t v i r t a d i e n i s , vasario 7 d.

S'

OPEROS FORMOJE

Pradžia 8 valanda vakare

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO
Stato scenoje su vaidinimu didžiausi Lietuvių muzikos veikalą KANTATĄ "BROLIAI"
%

Nedalioj? Vasario-Feb. 10, 1918
Kampas 48 ir Honore gatviy (Town t f Lake)
SCHOOL HALL

Kantata " B R O L I A I ' buvo perstatyta su dideliu pasisekimu. Laikraščiai ir pavieniai as
menys puikiai atsiliepė ir ragino pantrinti Kantatą. Choras pasiryžo išpildyti šį veikalą, daug
įvairiau negu pirmu kartu. Bus tinkamai prirengta scena, Įvairus lošėjų rūbai, vaidinimas, žavėjančios solistų, vyrų ir maišyto choro dainos, pritariant puikiai stygų orkestrai. Po perstaty
mui žaislai ir pasilinksminimas, Ypatingai butų malonu, kad publikos atsilankytų kuddaugiausiai
, .

CHORAS.

Butkus Joseph, 3428 Aubum
'
Ave.
Bahvjto Mr. S., 2342 So. LeaAnt West Sides su įvairiausių programų .
vitt st.,
parengtas
Ketvirtadienis, vasario 7 d. Šv. Romualdas.
l i n k s m ą l a i k ą t u r ė t ir p a s i š o k t p a s k u t i n į
Geovictus Calis, 2425 W. 45
D R A U G U O S LIETUVOS ŪKININKAS
s y k į prieš U ž g a v ė n e s , t a i n u e i k į
Ketvirtadienis, vasario 7 d. Sv. Jonas Matįetis.
Place.
Carabo Williams, 1210 Ha*Motery Są-gos 1-mos kuopos rengiamąjį
M. MELDAŽIO SVET.,
2242 W. 23rd Place
Hass-mitingas
prieš
Sniegas ima leisties.
tings St.
'
Statoma scenoje vieno veiksmo komedija
piktadarius.
"ŽYTDAS STATINYJE"
Dedeszke\vicz Alex, 724 Eda
Su vakar diena atšilo oras.
Stepuko atsilankimas su Encipacijoms ir toliaus tesis jvairių
St.
dainų ir deklemacijų
šiandie
dienos
metu
teatre
Termometras rodė 38 laipP R A D Ž I A lygiai 6 vai. v a k a r e .
JŽA>TOA 25, 33 i r 5dc. V i e n a m
Elens August, 1154 West St.
Bttins auusciau O. Šiandie, sa Powers įvyks Cliicagos pilieGerbiamieji ir gerbiamosios! šiuomi kviečiame be skirtumo ant»
Geffen William, 1067 W. 14
koma, irgi burianti šiltesnė eių mass-mitingas, kuriam bus
m ū s ų l i n k s m a u s v a k a r o a t s i l a n k y t i : j a u n u s , s e n u s , d i d e l i u s ir m a ž u s ,
St.
o musų vakaras bus vienas iš linksmiaus4ų vakarų buvusių Westsideje;
apkalbamos priemonės, kodiena.
kur galėsite gauti juoku iki ausų. Taipgi bus pirmos klesos muziko po
Globis Kazimieras,
4330 So. vadovystė J. Beržinskio, kurį grieš įvairiausius šokius ir šokių mėgt'jai
"
Jau tiek a*silu.^ ir saulei už kino būdu mieste panaikinti
galės
prisišokti
nuo
kojų
iki
galvos.
\Yood St.
Kuris įvyks
Kviečia visus atsilankyti,
RENGĖJAI.
kaitus, ima sniegas tirpti. plėšikus ir visokios rūšies pik
Gordon F., 1416 S. Trumbull
Vakar jau žymi dalis jo su tadarius su galvažudžiais, ku
Ave.
tirpo. Daugel vietose vandens rie miesto gyventojus terori
Hal czewska Paulina, 1956 Ca7 t į valandą vakare
nubėgimai pasirodę užšalę. zuoja. .
Melrose
Park.
/
PADĖKOS
LAIŠKAS.
nalport Ave.
Minime bus reprezentuoja
Vanduo užliejo gatves. Kitur
Jankauski M., 4556
Paulina Petrovski Matliias, 1370 80. Gerbiama ' d r a u g o ' ' Redystš.
mi visi valdiški ir miesto biujau pasemta rųsys.
Halsted St.
St.
B u s p u i k u s l i e t u v i š k i š o k i a i u ž k u r i u o s bus
Šiuomi siuneiu Tamstoms
Tai tik pradžia. Bet kas rai ir departamentai.
Monka
Pioraitis,
3252
80.
įl d u o d a m o s d o v a n o s (praizaŲ,
b u s ž a i s l a i ir 1 . 1 .
Jnrokas Franciszkus, 917 W,
5
dol.
Money
order
ir
tariu
bus, kuomet sniego kalvos ims
Kalbės
miesto
majoras
Halsted St.
) 35 St.
nuoširdų ačių už tokį gražų
Thompson, teisėjai, pramoni
smarkiau tirpti \
Jerusevicz Kazimieras, 714 W. Fnoscevic Antonas, 2425 W.
ir pigiai atliktą darbą.
Dabar yra dar laikas: iš ninkai ir kiti.
47 Place.
19 Place.
\
Visus kviečiame
KOMITETAS.
Patariu visai Pittsburglio
vengti pavojų. K uovei kiaus
is ir val>tijinis prokuro Jodeikis Vladislavas, 8$ Sil- Ryase\vicz Laonardy,' 2010 W.
apylinkei kreiptis į -"Drau
reik b prakasti vandeniui nu- rą Uovne.
i
3E9
21 St.
3E
ver St., Boston.
g o " redakcijos su visais dar-,
bėgimus. Nereikia leisti van
Jokszas Frank, 2334 So. Oak- Saleska Leontina, 20'& 40 \Y.
bais, kaip tai — su plakatais
deniui rinkties kur kokioje
18 Place
Re3toranams įsakymas.
lev Ave.
ir kitais, o tikiu, jog
visi
vietoje. Reikia visiems žmo
Juskevicia Stanislavas, 3337 Samottka Josef, ,3337 S. Mor
busite užganėdinti jų atliktu
nėms pasidarbuoti, kad nesu
Iš Washingtono gauta įsa
gan St.
Auburn Ave.
daibu.
laukti blogų pasekmių.
kymas, kad Chicagos restora
Kasmauskis Toni, 2147 Her Sawitzki Trenkis, 8831 HousSu pagarba,
Miestas juk visako negali nų savininkai pildytų maisto
ton Ave.
mi tage Ave.
tinkamai prižiūrėti. Tam tik- administracijos įsakymus, ba
P. Sabonis,
MKR1KONAI
YRA PILNI SAVOTIŠKUMO.
M!
Kasiausius Joseph, 3257 Eme- Sekevicia Juozapas, 3312 So.
!
Ji< nori daiktų tada kada jų reikia. Jie nori
Pittsburgli, Pa.
siui trokšta ir darbi ninku. tent: neduoti, žmonėm* pirma-1
Halsted
St.
rald Ave.
daiktų greitai. Taigi (įeito Amerikiečių, telefonų
Todėl pačių piliečiu pareiga dieniais ir treciaiueniais jokio
Šerpyčius
Jonas,
12115
So.
Kenusaitis K., 843 — 32 PI.
kompanijos yra geriausios visame pasaulyj už grei
atolydžio metu pasidarbuoti. maisto, pagaminto iš kviečių,
Halsted
St.
PAJIEŠKOJIMAI.
tumą ir patarnavimą. .
Kiusas Antanas, 3252 Halsted
kad išvengti^patvinio.
antradieniais jokios mėsos,
Siekis Anton, 4614 — Fifth
INKLi:UPIMAS KARĖN, Surijo pažimetina efek
H.
šešta lieniais — kiaulienos.
Paieškau
Antaninos
Šelickhitos.
Ave.
tą tatgi musų kantrybe nors ir linksta, bet pamažu
Ko u!::iis Stanislaw,
1112
paeina
iš
Kauno
gub.,
RimSos
parap
Šešios mokyklos uždaryta.
ir netikrai. Legislatorai laiko mus laukiančiais. GelŠimėnas Jonas, 2915 Emerald Jelenėnų sodž. Girdėjau kad jau žeM. •shi'ield Ave.
nota ir f?yvena Chicagoje. Kas žino
žkeliai susimaišė. Telegrafo kompanijos telefono
Kinu šventė.
Ave.
apie ją ar jį pati malpnčs pranešti
K
r
a
r
ski
K..
450
S.
Wood
St.
Trūksta anglių posenovei.
kompanijos, vandens keliai. — visi apkrauti mo
Skinder Bogumila, Box 443, šiuo adresu:
Kriv
r
ja
Antoni,
1644
"YV.
kesčiais dideliais, ir taip žmonės mokosi laukti, būti
Mrs. Antanina (Mu-iuniutė) Gailiem-,
Net viešosioms įstaigoms neChicagos kinai vasario 1
Melrose
Park.
842 Cherry Wr.y, IJradti<:ck,
Pa.
2G ot.
kantriais, ir visų geriausia neparodyti to savo vei
pristatoma kiek reikiant. Del diena paminės savo 2 469 meStankūnas Silvestras,
4489
de — būti linksmais kada jie negali gauti ko jie
Kupetls
Kasimir,
4455
Wood
kuro stokos Chicagoje užd-i- tų mio pasaulio sutvėrimo
nori.
Cividan St;
Paieškau dėdės Antano, Jurgio*'
St.
ir Teodoro Meškauskiu, paeinantie
ryta šešios mokvklos. (lai toks švente.
ŠIS KALBA DEL ŽMONIJOS ir jis gelbsti praKroyer Aleksander, 3249 Pie- Smit K. Andru, 3404 Halsted ji iš Kauno gub., Raseinių • apskri
čio, Gostinių kaimo. Paieško jo du
monijai, tuokart viskas gana gerai eina, kada kiek
St.
pat likimas patiks daugelį il
ico Ave.
ktė Stanislava Lopetaitė po vyru Vavieno veide yra matomas nusišypsojimas, jis paleng
lantinlenė. Meldžiu atsišaukti sekan
ki tų mokyklų.
— Jofforson City, Mo,, Krova* Robert,
Stulpin
France,
1417
W.
11
1830 N. S.
čiu antrašu:
.
vina visą darbft, kada jis pradeda pulti.
a& 7. — Missouri valstijos
S
t
/
A\vver
VALDŽIOS REIKALAI turi pirmenybę telefono
1808 W. 46th St.,
Chicago, M .
Daugiau pieno pristatoma, kalėjiman uždaryta žinoma
Smith
Peter,
102
W.
Oliio
St.
(5—6).
patarnavimuose.
Kuras Vladislavas, *2903 W.
anarchiste E m m a (oddman.
Tamijevski Bonifac, 3144 Au
VAISBOS IR PREKYBOS telefonų reikalavimai
25 Place.
Chicagon jau daugiau pieno
Paieškau
savo
tėvo
Antano
yra labai dideli.
burn Ave.
Larinas Martinkus, 1421 S. 49
pristatoma. Bet vis dar nei
Kuisio, paeina iš Kauno jj^ib.,
TLLEPONŲ NAUDOTOJAI — gali.
pagelbėti,
Urbonas
Juozapas,
102
Miil
—
Ohristiania,
ves,
7.
—
Ave.
pusės tiek, kiek ištikrinu rei
Reseinių pav., Tauragės parap.,
paskubinimui visos telefonų patarnavimo, jeigu jie
ot.
*
,
Norvegija
paskelbė,
j
>gei
Levickis
Juozapas,
4504
So.
kėtų. Sakoma, pienas atga
Tikrą tėviškė yra Vainuto para
pirmiau žiūrėtų \ antrašų knygą ir sužinoję tikrą
jinai
n*
tolesniai
paliksianti
Vaitekaitis,
5001
Marshfield
Paulina
St.
pijoj,
Norkaieių
kaimo.
Girdėjau
benamas iš tolimesniu vietų,
numerį telefono šauktų, jeigu jie šauktų greitai ir
neutimle
šalis.
kad
dirba
mainose
netoli
Chica
Ave.
,
Miknevicz Vincas Jonas, 3355
apsisaugotų, ilgų pasikalbėjimų.
kadangi aplinkiniai farmeriai
WanzowsKi Donat, 5125 St. 31 gos.-Aš esu jo duktė, atvažiavau
W. 38 St.
nemano pasiduoti.
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
i Ameriką prieš pat karė. Gal kas
Cicero.
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. Mišeikis Jonas, 4609 5th Ave.
•>/> fpt
• '•
girdėjote apie jį malonėkite man
Žilvitis
John.
Moduva Katarina, 4623 So.
Tyrinėja persiskyrimus.
pranešti, busiu labai dėkinga.
Zmįelski
Waslaw,
1027
HerTai
man
Ave.
" Tmmigrant's Protective
MISS MORTA KUISIKĖ,
S
mitage Ave.
4440 S.
Pramonininkų draugija pra Leaguc"
biure po numeriu Mahvitz "VVeronika,
The,
>
..
4535
S.
Paulina
St.,
Chicago,
IH.
Zuisis Petras, 3349 Auburn.
tVood St.
dėjo tyrinėti porų persiskyri 1140% So. Michigan ave., yra
vj B e s t Ą (7-8-9).
mo reikalus Chicagoje. Mrs. atėjusių iš Lietuvos daugelis Masiulevicz Stanislav, 125& Zwipas Kasimir, 2335 West
(
23 St.
*
Britton tvirtina, kad Chicago laiškų lietuviams,
Holt Ave.
gyvenan
1719
je esama persiskyrime kur tiems Chicagoje. Tuos laiškus Merkin Joseph, 203 S. Hermi- Zigmuntovicz Peter,
F . B. BRADOKULIS
EUen St.
dais daugiau, kaip kitoj ko galima atsiimti nuėjus minėtage Ave.
LIETUVIS ADVOKATAS
kioj Snv. Valstijų vietoj.
tan biuran. Ten galima susi- Matkeviczius Pijuszas, 3252 S. Zemberis Jonas, 4502 Soutli
ATTORNEY AT LAW
Paulina
St.
Halsted
St.
I
k: Iboti i ir lietuviškai. Biuras
Home
Blend vežimu
105
W.
Monroe,
Cor.
Clark
Kt.
Namavieia
Jan.,
1502
West
Skerdyklų kompanijoms
partlavėjal ir daup hr-in
Room 1207 Tel. Randolph 5598
ai davas kasdien nuo 9:00 rvto
tuviŲ parduoda tą j , " •»
CH7CAGO, ILL.
Parsiduoda Grocerio krau
Ohio
St.
grasinama.
I ligi 5:00 vakare.
kavą po 30c.
Gyv.: 3112 South Halsted Street
tuvė,
visko
pilna.
Lietuvių
ap
Namovic
Zigmunt,
3819
Ke,.
, ~~*, \\
,
Štai kam laiškai vra atėję:
Telefonas: TARDS 2390
r,
gyventoje
vietoje,
gerai
iš
PLIKUS
dzie
Ave.
SVIESTAS ! Riešučių Sviestas
Gyvulių skerdyklų kompaCOCOA
8
~
STALAVAS
Labai geras po
Geriausia smeto
ietoGeriausia Bankes
senaj vietoj.
nfioms pati vyriausybė grat -- ! B a < l 0 ™ ' ^ Fa*., 156 A 35 St Noreika Adelberg, 5220 Bun- dirbtas biznis
SVIESTAS
nė, negu
sulyginę su
lite
gauti,
sv
na. Susekta, kad kompanijos. 1-agdziunas Jonas, 300 S. Mo
Esame priversti parduoti del HIllllllllIHilIIillIIlHIIIIIHIIIlUIElIUHlEE^li kur jųs gai bent kokia,
ker St.
1-2 sv.
ka,
Chicago
Bank.
parduodamos kariuomenei mė
Norkas Juozapas, 2031 Hapal susilpnėjimo sveikatos.
I Tfis Great V/estern Smel-1 WEST SIDE 1644 W Chicago a.Į 3102 W. 22nd st. NORTH SIDE
3304 S.
są, ėmusios suklastuotas kai Balzeris Julijonas,
W. MISEVICZ,
fortenen.
e
d
0
Morgan st.
nas, taip kad vyriausybė da
Potrowicz Broni^lavas,
1814 4637 So. Paulina st.,
| ting and Rsflnlng Go. į 2054 5 ^ S 2 d « n ^ K o r S ^ S ™ * SIDE 406 W. Division st
Bereikalingai
pinige
joi
Butatos Juliau, 1206 Chicago
Sevord St.
'
Chicago, III. | 41st & Wa!lace St., Chicago, Ii! J 1510 W. Madison,1832 S. Halsted st 3427 S. Halsted st 3244 LUicoin av
2830 W. Madison]1818 W. 12th st. 4720 S. Ashland a. 3413 N. Clark st.
permokėjusi.
ave., Jacksonville, Fla.
Petrovski Julius,
Box 455, ((9-13-16-20-25).
TiimmsimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHmiiii? I 'i*~&&
-jaBfc8aE»8KaiaaMT i-^^.^»m n
s

CHICAGOJE

Iškilmingas Metinis Bažios

JEIG.U NORITE—

Ned., Vasario-Feb* 10, 1918

RIEBIAMJAM KETVERGE, vasario 7 d., 1918
Šv. Jurgio Parap. Salėje,

Inžanga tiktai 25c Ypatai.
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