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TALKININKAI P R I P A
ŽINO UKRAINĄ.
Bet Wasningtone apie tai
nieko nežinoma.
True translation filed w,lth t h e postmaster at Chicago, 111., on February
12, 1918, as reąuired by t h e act of
October 6, 1917.
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RUSIJA VISUOSE FRON
TUOSE PERTRAUKE KARĘ
*-

Paskelbta kariuomenės
demobilizacija

*

Prezidentas Wilsonas skelbia
taikos sąlygas

True translation filed \^ith t h e post
m a s t e r at Chicago, 111., on February
12, 1918, as reąuired by t h e act of
October 6, 1917.
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TEUTONAI SKOLINA UKRAINAMS PINIGUS

l
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Neveltui teutonai skolina
ukrainams pinigus.

KARES

Vokiečiai ruošiasi užpuoliman
JŲ SUMANYMAS LAU2TIES YERDUNO FRONTE
True translation filed with t h e post
master at Chicago, 111., on February
12, 1918, as reąuired by t h e act of
October 6, 1917.

eis pergalėtojas, ar turės
žūti. Jis nesenai yra pasa
True translation filed with the
postmaster a t Chicago, 111., on
kęs Bundesrate (valstybės
Londonas, vas. 11.—Anot
February 12,»1918, a s reąuired
Londonas, vas. 11.—Pran
Paryžius, vas. 11. — Hin- taryboje), jogei jis turįs tris
by t h e act of October 6, 1917.
T
i
m
e
s
korespondento,
cūzija ir D. Britanija pri
denburgas neteko savo ga iš keturių* progas siitrušAMSTERDAM,
vas.
Stockholme
gauta
žinios,
pažino naują Ukrainos res
lybės. Magiškas jo vardas kinti priešįriinkus, kol su
12.
—
Rupija
pagaliau
kurios
gali
paeiti
iš
tikrų
publiką ir pasiuntė ten .sa
dar posenovei džiugina vo spės pasiruošti Amerika.
nutarė
pertraukti
da
šaltinių,
jogei
padarytoje
vo diplomatinius atstovus,
kiečių minias, bet šalies rei
bartinį
savo
karės
stovį
Vieta jau pažymėta, kur
ukrainų
su
teutonais
taikos
pranešama
oficijaliai iš
kalų kontrolė jau yra iš
su Vokietija, Austrija, sutartyje pasakyta, kad
vokiečiai pirmiausia atliks
Petrogrado bevieliu tele
sprukusi jam iš rankų.
savo pavasarinį, baisų už
Bulgarija ir Turkija ir Ukrainai pavedama dalis
BOLŠEVIKAI VISAI i AUSTRIJA DRAUGIŠKA grafu.
paskelbė kariuomenės rytinės Galicijos. Tečiau Ludendorffas, kuris visas puolimą. Sakoma, tai bus
Tai
paliudijo
naujas
ukP E R T R A U K S KARC.
—SAKO WILSONAS.
laikas buvo kaipir dešinė Verduno frontas.
Tasai
demobilizaciją.
nelabai
aiškiai
išeina.
rainų delegatų Brest-LitovHindenburgo
ranka,
šiandie
frontas vokiečiams negali
Apie tai pranešama iš
Ukrainos rada kuoveiske
pirmininkas,
M.
SeviTaip
prezidentas
išsireiškė
taip sustiprėjo, kad gali but pamirštamas. To fron
Vokietijoje todėl švenčiama
Brest-Litovsko.
Praei
kiausia
gaus
nuo
teutonų
nik,
kurs
vasario
1
dieną
kongrese.
drąsiai pasiskelbti tikruoju to kalvos, kloniai, keliai ir
'didelė šventė.
žymią
paskolą.
Su
tais
pini
tą
sekmadienį
rusų
at
pasakė:
diktatoriumi.
Ludendorff visos vietos kituomet buvo
gais
ukrainai
eksploatuos
stovų
pirmininkas
tai
True translation filed with t h e post"Tuo aktu jų (ukrainų)
šiandie yra vokiečių sosto tankiai nuklotos vokiečių
True translation filed with thc\ post master at Chicago, 111., on February
savo
šalies
mineralus,
kurių
kos
konferencijoje
pra
master a t Chicago. 111., on February 12, 1918, as reąuired by the a c t / o f tarptautinis stovis kareivių
inpėdinio įrankis.
lavonais. Bet vokiečiai į tai
12. 1918, as reąuired by t h e act of October 6, 1917.
žymi
dalis
bus
pristatoma
nešė
visiems,
konferen
ir
darbininkų
atstovų
tary
october 6, 1917.
Ludendorff ir sosto inpe- neatsižiuri.
Washington, vas. 11. —bos pripažintas, kaip pri
cijoj dalyvaujantiems, centralėms valstybėms.
Amsterdam, vas. 12.—Ru Prezidentas "VVilsonas šian
dinis šiandie taip arti susi
Kuomet vokiečiai ims
kad nors Rusija susi
pažintas keturių centralių
sija formaliai atsimetė i< die kongrese, 12:30 dieną,
laiko nuo formalės tai NIEKO NEŽINOMA APIE rišusiu, kad jiedu diktuoja laužti Verduno frontą, žino
valstybių ir prancūzų res
dabartinės "kares ir paskelb skaitė savo pranešimą. Tai
ne tik militarinę politiką, ma, tuomet jie išjudins visą
kos sutarties parašais
RUMUNIJOS STOVĮ.
publikos ir Britanijos vy
ta visuose kares frontuose buvo atsakymas į kalbas
bet turi sprendžiamąjį ša prancūzų ir anglų'liniją.
patvirtinimo, tai vienok
riausybės, kurie paskyrė ir
kareivių paleidimas, anot Vokietijos kanclierio HertVokiečiai pasitiki savimi.
karę su centralėmis True translation filed with» the post lies valdyme balsą.
pasiuntė savo diplomati
master at Chicago^ 111., on February
pranešimo iš Brest-Litov- lingo ir Austrijos užsienių
Jie nenori neimanj'ti, kad
valstybėmis
pripažįsta
12, 1918) as reąuired by t h e act of
Kaizeris,
kurs
junkerių
nius atstovus prie Ukrainų
October 6, 1917.
užbaigta. Ir todėl pa
sko. Tasai bolševiku nu reikalų ministerio von Červisai prašalintas, paslapčio jie tame fronte jau karią
liaudies respublikos vyriau
skelbia visuotiną ka - i
sprendimas oficijaliai buvo nin taikos reikale.
Londonas, v a s M l . ' ^ ^ i a mis remia užsieniu reikalu, i2av<- kailiu nuo praTtfTJŠf
svbės."
riuomenės demobiliza
negauta daugiau žinių apie ministerį von Kuehlmann. Prie to neprisipažįsta. Už
inauguruotas praeitą šešta
Kanclierio von ITertlingo
vokiečių ultimatumą •Ru Kaip kaizeris, taip šis mi nepasisekimą jie kaltina pa
Washington, vas. 11. — ciįą.
dienį- taikos konferencijoje. paliudijimas, pasakė prezi
munijai. Gyvenantieji Lon nisteris ranka rankon dar bliurusią žemę. Tik vienas
Kuomet Rusija pati save dentas, buvo labai neaiškus, Amerikos vvriausvbė netu- į£ w m m •> m m m m m • •
užrtkordavo, kad jinai atsi ir kompromituojąs, ir neiš ri jokių žinių apie prancū
— Estill Springs, Tenn.,, done rumunai yra susinėsi buojasi už kuo veikiausią ir dumblynas juos ten sulai
sako pasirašyti po taikos vedąs prie jokių pasekmių. zų ir anglų pripažinimą vas.' 12.—Minia žmonių va me su Jassy, kur randasi tinkamiausią taįką. v Jiedu kęs ir galįs sulaikyti.
Kadangi pabliurusi žemė
kar čia užpuolė ir nužudė Rumunijos karališkoji šei mėgina užganėdinti gyven
sutartimi, bet ir bė to per Jis bnvo visai kitoks savo Ukrainos respublikos.
myna.
juos jau gerokai yra pamo
tojų norus.
nigerį pryčerį G. W. Lynch.
traukia karę, vakar iš Pet tonu, kaip von Čermno, ku
Vokiečių
ultimatumas
rogrado gauta žinios, kad rio, anot prezidento, tona^ MIRĘS BUVĘS TURKŲ Minia ieškojo kito nigerio,
Kanclieris pildo politiš kinusi, tatai, jie savo užpuo-.
SULTANAS.
kurs nužudė du baltu žmo reiškia ne kitką, kaįp tik jų kojo juokdario rolę. Jis pa limo nepradės anksčiau, kol
bolševikų užsienių reikalų buvo labai draugiškas.
%
ministeris Trockis jau rū Prezidentas išnaujo pažy True translation filed with t h e post- gų, ir susivaidijo su Lynch. ofensyvą prieš rumunus.
taikauja militaristams ir galutinai neapdžius laukai
pinąsis atnaujinti diploma mėjo, jogei Suv. Valstijos master at Chicago, 111., on February Todėl šitam ir padarė galą.
talkininkams. Kas jam lie ir nepasausės keliai.
12, 1918, as reąuired by t h e act of
BRITANIJOS NUOSTO piama, tai tas jo veikiama.
tinius ir ekonominius ry nemanančios maišyties į eu October 6, 1917.
20 divizijų vakaruose.
LIAI—7,077.
ropiečių
reikalus
ir
turėtų
šius su centralėmis valsty
'— Paryžius, vas. 12. —
Ludendorff savo galybe
Amsterdam,
vas.
12.
—
Iš
Vokiečiai užpakalyj savo
?au už didelį prasižengimą,
bėmis.
Prancūzijos
vyriausybė
už
True translation filed with the post sustiprėjo susmukus Rusi
Vicnnos gauta žinia, kad
batalijonų, katrie pradės
master a t Chicago, 111., on February
Tas reiškia, kad bolševi jei mėgintų kitoms tautoms Turkijoje miręs buvęs tur sakė padirbdinti milijoną 12,
jai.
Prieš
tai
vokiečių
gene1918, as reąuired by t h e act of
užpuolimą, yra pastatę at
ant
mest
i
nuosavias
pažiū
October
6, 1917.
kojinių
sviedinių
(footkai su savo reikalavimais
ralis štabas tėmijosi a,teitin sargoje 20 divizijų. Negali
kų sultanas Abdul Hamiras
arba
norus.
Londonas,
vas.
12.—Pra
-balls),
skiriamų
kariuome
nieko nelaimėjo. Vokietija
su šurpuliais, ypač kuomet ma sužinoti tų divizijų reik
das. Miręs nuo plaučių li
Iš
viso
prezidento
prane
eitą
savaitę
karės
lauke
an
atsilaikė.
gos. Jis buvo gimęs 1848 nei.
karen ėmė ruošties Ameri šmės. Bet numanoma, jogei
šimo
paaiški,
svarbiausias
glai turėjo kareiviuose nuo ka.
Šiandie visoj Vokietijoj
metais.
bus tai kareiviai' iš rytu
Baigiasi miltai Chicagoje.
stolių 7,077.
viešpatauja
neapsakomas palyginimas Hertlingo ir
Tečiau ginklų sudėjimas fronto, kurie dalimis nusi
Šitam skaitliuje:, ofieie- rytiniam fronte taip sustip
džiaugsmas Rusijai atsime- Černino kalbų. Černino kal
Jau
kad
cukraus
trūksta
1.
Kiekviena
kariaujanti
kamavę, gi dalimis sudemoba, anot prezidento, yra
rių
užmuštų
ir
nuo
žaizdų
tus iš karės. Anot praneši
rino' vokiečiuose pasitikėji ralizuoti.
prielankesnė, taigi ir dau- šalis, norėdama išlaikomos Chicagoje — tai visiems yra mirusių — 73; kareivių už
mų, visos vokiečių imperi
taikos* sulaukti, taikinan- žinoma. Bet turbūt ne visiems muštų 1,360, Sužeistų ir ne - mą, kad generalis štabas iš
Paties fronto kareiviai
giaus suprantama.
naujo
pasijuto
turįs
Huosas
jos miestuose plevėsuoja
dažnai sušildomi ir padilgi
"Černin stengiasi funda ties privalo pirmiausia va- žinoma, kad miestui veikiai žinia kur žuvusių oficierių
rankas.
vėliavos, varpais skambina
pritruks miltų, taigi ir duo
nami paties kaizerio kalbo
mentalius taikos elementus dovauties teisybe.
155; kareivių — 5,489.
ma.
Visas vargas tik tame, mis. Tos dalies fronto ko'2. Gyventojai ir provinci nos.
įžiūrėti su tyra akim ir ne
kad šalies gyventojai kas- mendantas, gen. Gallwitz,
Maisto
administratorius
mano visų klausimų dar la- jos neprivalo but stumdo
AMBASADORIUS NESĄS kartas vis labiau su di
BERLYNE SKELBIAMA biaus užtemdyti,'' pasakę ma, kaip judomoji savastis grūmoja, kad sukonfiskuosiąs
vesiąs visą veikimą, kad tuo
PAVOJUJE.
džiausiu nepasitikėjimu ir būdu.pataisyti klaidas, ko
visus miltus, kokie bus atga
A P I E VEIKIMĄ.
prezidentas. "Grafas Čer- del valstybių ligsvaros.
3. Susitaikymai teritorijų benti Chicagon. Visas tik var True translation filed with t h e post panieka atsineša į tuos savo kias ten kituomet atliko so
nin turbūt butų nužengęs
a t Chicago, 111., on February militarinius valdovus. Kas
Tru« translation filed with t h e post- labiaus toliau, jei nebūt rei klausime tegu 'išeis naudon gas, kad nėra ko konfiskuoti. master
sto inpėdinis.
12,
1918.
as reąuired by t h e act of
master at Chicago, 111., on February
indomiausia, kad Vokieti
Tuo tarpu didžiulės duon- October 6, 1917.
12, 1918, as reąuired by t h e act of kėję pakliudyti savo talki gyventojams, bet ne rivaliKuomet rengiamasi prie
October 6, 1917.
Washingtpn,
vas.
11.
—
joje
užmegsta
jaunų
vyrų,
kepyklos baigia miltus ir ne
ninkės reikalų ir savo pri- žuojančioms šalims.
briovimosi Verduno fronte,
18-23
metų
amžiaus,
sąjun
Ambasadorius
Francis
iš
žino,
kas
bus
paskui.
Berlynas, vas. 11. — Bri gulmybės,
4. Galutinai ir tikrai nu
priklausančios
tuo pačiu'laiku gaminamasi
ga.
Šitos
nariai
prisiekė
ne
Petrogrado
šiandie
telegra
tanijos admiralitetas per nuo Vokieti jos.''
statytoms tautiškoms aspi
ir kitur pulties pirmyn. Vo
Atrasta
dinamito.
imti
jokių
duodamų
jiems
favo
(telegrama
išsiųsta
va
bevielį telegrafą: Didėja
Paskui ir vėl prezidentas racijoms privalo but pilnai
kiečiai mėgins prasimušti
militarinių
dekoracijų.
Tai
sario
6
d
.
)
,
jogei
ambasada
veikimas Lorrainoj ir Vos- atkartojo,- jogei Suv. Val užganą padaryta.
Chicago, Burlington & Quinprie Calais ir pasistūmėti
daroma
del
didesnio
pasi
ir
amerikonų
kolionija
yra
cese, anot karės ofiso pra stijos yra karėje ir bus joje,
"Su tokiais pamatais ge- cy geležinkelio vienam angli
kiek pirmyn Italijoje.
bjaurėjimo
militarizmu.
nešimo
(Amerikoniškas padėdamos savo 'pastangas neralė taika gali but disku- niam vagone surasta dvi laz- geram padėjime ir niekam
Junkeriai žino, jogei ta
Kas pažįsta Vokietiją, tasai
frontas Lorraiųoj). Flan už tautų paliuosavimą.
suojama," pažymėjo prezi duti dinamito. Pradėta tardy nėra pavojaus.
Šitas faktas užgina pa- gali numanyti to apsireiški sai jų darbas, tai paskuti
drijoj seka smarkus loka
dentas. "Kol tokia taika ga mai.
nis kaulelių bėrimas. Prū
Pažiūros į galutiną susi lės but užtikrinta, mes ne
sklydusias žinias, jogei visi mo pasekmes.
liai susirėmimai.
taikymą.
turime kitokio pasirinkimo, Inkrito katilan su verdančiu diplomatai turėję apleisti Ludendorffo sumanymai. sų militarizmas su savo ga
lybe gal ir pasirodys, kaip
Petrogradą.
vandeniu.
kaip
tik
žengti
pirmyn.''
Prezidentas
pažymėjo
— New York, vas. 12. —
Ludendorff yra žinomas, visuomet, bet jis bus laiki
Stephen
Popolovic>
Z
metu,
Šitie
generaliai
principai,
svarbiuosius
principus,
suVakar čia bekurinė diena
kaipo paskutinių priemonių nas ir tik paviršutinis.
—
Nevr
Vor,
vas.
12.
<*»
inirė
savo
tėvų,
namuose*
po
sakė
prezidentas,
jau
pri
lyg
kurių
butų
galima
ka
buvo pildoma. Tik vieniems
panaudotoj as. Jis yra nu Vokiečių tautoje aneksiPulkin.
Roosevelt
taisosi.
num.
1908
Fisk
gafc
inkritęs
imti
ir
pripažinti
visų,
iŠ*
riaujančioms
šalims
susiar
rubsiuviams leista dirbti.
sprendęs stoti paskutiniu jonistų priskaitoma nedau
Sitų, imant vaikus ir mote tinti ir padaryti taiką. Su ėmus miUtarimus Volrieti- katilan sfd. verdančiu vandev Temperatūra ir pulsas yra
lošiman, nežiūrint to, ar iš giau, kaip penki milijonai.
normaKai.
nin.
jos
autokratus.
traukoje
tie
principai
tokie:
ris, vra 90,000 darbininkų.
I
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vastį. Žodžiu tariant, a^lin
pravedama bedievybė, iš
kurios seka tik viena anar
chija.
Suprantamas
daiktas,
kad tasai soeijalistų "parė
d y m a s " palies ir katalikų
Bažnyčią Petrapilyj.
Bet
1i
parėdymas''
užvislabiau
atsilieps į plačiąją Rusiją,
kur šiandie valstiečiai mu
žikai kaip pasibaidžiusios
avys nežino, kur pultios,
kur eiti ir ko klausyti.

Chicago, III.

Po šitų reformų seks že
mių reforma, nuosavybių
f
konfiskavimas ir visos tos
orgijos, kokias pratę atliki
'»»• • • • • X
nėti socijalistai, kuomet jie
čiau, ar vėliau ji turės įvy kur-nors įsivyrauja. \
kti.
Šitas soeijalistų " r o j a u s "
Labai galimas daiktas, vykdinjmas, žinoma, ilgai
kad Kapsukas, kaipo pabė- j nesitęs.
Rusų tauta susigėlis ir Petrogrado, grįš A- lauks kokio nors genijaus
merikon, p. Grigaičiui 4k ant didvyrio kurs tą soeijalistų
44
zlasties."
rojų" kaip bematai sutruškins ir pasibaigs radi
SOCIJALISTŲ "ROJUS."
kalams gražios viešpatavi
mo dienos.
Reikia mums daugiau domos atkreipti į vykinamą
*
a
soeijalistų * k roju" Petrapi
Bet- kol tai įvyks, mums
lyje ir jo apylinkėse. So taippat be galo yra svarbus
cijalistai tą savo " r o j ų " ė- daiktas
tasai soeijalistų
mė vykinti tik sostinėje, 4 4 rojus." Ne tik Rusijoje,
nes plačiausios Rusijos pro bet ir Amerikoje yra nema
vincijos toli* gražu jiems žai lietuvių soeijalistų radi
neprieinamos.
kale, kuriems tik seilė var

REDAKCIJOS PASTABOS.
PERANKSTYVAS DŽIAUGS
MAS.

i

,

/

s

"Naujienos"
peranksti
nudžiugo, gavusios žinią apie tai, kaip bolševikai ėnaė
varžyti Rusijoje tikėjimo
laisvę.
Jos; už ta viena
dovanotu bolševikams vi
sas skriaudas k" kompronritacijas, soeijalistų judėjimui bolševikų p a d a r g a s . Iš
didelio džiaugsmo jos net
Dievo vardą iš mažosios vaidės pradėjo rašyti; vėlgi
tiek indriso, kad pradėjo
net grasyti lietuviams ku
nigams.
Girdi, Rusijoje
per 10 mėnesių revoliucija
permainiusi Rusijos muži
Kad savo nelemtas ir nieką, kurisai dabar jau galįs
apseiti be Dievo. Tas pats kam tikusias teorijas pra
vesti praktikon, rusų soci
busią ir Lietuvoje.
jalistai radikalai (daugiau
O sancta
simplicitas! sia žydai) pirmiausia išvai
(Šventas naivumas).
Pa kė sušauktą Petrapiliu stei
sirodo, kad ciciliktts labiau giamąjį parlamentarinį su
ir karščiau tiki į revoliuci sirinkimą.
Užuot šito jie
jas, negu krikščionys į Die sušaukė nuosavą kareivių ir
vą. Paskendę j kūdikiškas darbimnkų su valstiečiais
svajones, jie užmiršta tą kongresą ir šitam pavedė
taktą, kad nei viena revo užgirti savo pagamintą re
liucija niekiu" .nepanaikino formų programą.
tikėjimo j Dievą, nes panai
Tasai kongresas vienbal
kinti žmogaus prigimtį, sie
lą besiveržiančią prie Die siai pravedė visus socijalis
vybes — tai ne revoliucijos tų radikalų sumanymus, ko
galej e.
Revoliucijos suža- kie jam tik buvo pakišti.
diudavo kartais persekioji Ant galo kongresas pripaži
mus BažnyčTu^ dvasiškių, no, jogei Rusijai nesą rei
bet tie persekiojimai išeida kalingi jokie parlamentari
vo galutinai/tik su nauda ti niai susirinkimai, nes jis,
kėjimui, / i š e i s naudon ir taigi kongresas, pasiliekąs
Rusų_jj*Qtos tikėjimui atė visados šalies augščiausia įįstaiga.
mimas popams algų, paliuo- statymdavystės
savimas nuo slegiančios vai Taip bėgiu poros savaičių
stijos gk)bos. Rusijos cer I M S I kongresas "apsidir
kvė atsistos ant savo kojų, bęs" iškriko ir savo praves
ingy s naujos dvasios, sava tą programą pavedė inkur
rankumo.
Ateityje pa nyti dabartinei "vyriaus} kurios priešakyje sto
lengvės susiartinimas ' su bei,"
vi žydai, didžiausi ateistai,
Kataliku Bažnvčia.
Tik vienas daiktas išeitų krikščionybės aitrus prieši
*
su nuostoliu — tai jeigu žy ninkai.
dams ir masonams pasisek
tų Rusijoj įvykinti ir užlaikvti bedieviškas mokvklas.
Bet mes į tai netikime. Per
daug giliai tikinti buvo
rusų tauta, kad leistų sau
panašias operacijas ant sa
vo sielos daryti.
Į tai ti
kėti gali tik mūsų apjakę
cieilikai.
^
Pačių bolševikų dienos
Rusijoj suskaitytos. • Nesus|>ės jie išmarinti Rusiją
badu ir nuskandinti ją
kraujuose.
Visos dabarti
nės orgijos buvo užsakytos
iš R e r l v u o .

.*

Patsai Berlv-

nas neužilgo paduos signa
lą sustabdyti tas orgijas ir
pamėgins Petrograde ir vi
soje Rusijoje įvesti • savo
tvarką.
Jei tai jiems ne
pasiseks, tai lai mūsų boljk'vikai laukia naujos Rusijos revoliucijos prieš Rusiįos bolševikus.
Ar anks-

Anot gaunamų žinių, da
bar ta " v y r i a u s y b ė " taigi
ir paskelbė reformas.
Pirmiausia jinai pradėjo
nuo cerkvės. Išleido parė
d y m e kad pravoslavų cer
kvė atskiriama nuo valsty
bės, cerkvių nuosavybės ir
visi turtai konfiskuojami.
Religijinės
organizacijos
gali naudoties cerkvių tro
besiais ii' pataisymais, liet
visos tos nuosavybės turi
prigulėti valstybei.
Vi
siems gyarantuojama tikė
jimo laisvė; panaikinama
prisiiga; panaikinami baž
nytiniai šliubai ir krikštai,
religijinės mokyklos, val
džios ir privatinėse moky
klose draudžiama išguldinėt i tikėjimas, religi j inėms
organizacijoms uždraudžiania Įsigyti kokią nors sa-

va, belaukiant tos dienos,
kuomet vokiečiai
apleis
Lietuvą.
Šitiems apleidus
mūsų šalį, tenai iš visų pu
sių suburbės tie apuokai ir
pradės mėginti pravesti sa
vo soPijalistiška " 1*0jų."
Vokiečiai, be abejonės,
nujaučia, kad jų apleista
Lietuva gali virsti antra
Ukraina arba Suomija, ta
tai ir nelabai nori be tin
kamo laiko iš ten traufcties.
J u k nebe reikalo Ameri
kos lietuviai socijalistai i r
priešinasi Lietuvos laisvei
h' neprigulmybei. Kuomet
pokarinis taikos kongresas
Lietuvai duos neprigulmybę, tuomet tenai tiems nak
ties paukščiams nebus nei
vietos, nei tinkamos dirvos.

se aai •
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Našlaičių Reikalais,

PAEN-EXPELLER
tai kickvicaos šeimynos įeriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo vi#olriv kentėjimu ir akausmu.
B Dabartinės gyvenimo apįinkybes privertė mus pa\ branginti iki 35 centų maža. buteliuką ir iki 65 centų

v

šv. Kfffiaus parapija
siąar^ai lenfetypucga.
Ačių Dievui, taip atrodo,
kad šiemet našlaičių prie
glaudą jau turėsime.
Amžinųjų garbės narių
Chieagos Labdaringoje Są
jungoje skaičius auga,' kaip
ant mielių.
Pribuvo talkon ir stojo į
lenktynes 1-oji Labdarybės
kuopa, esantį Šv. Kryžiaus
parapijoje. Didžiausia lie
tuvių parapija Amerikoje,
turinti gražiausią bažnyčią,
turinti pirmąją Labdarybės
kuopą, patį labdarybės ju
dėjimą 1914* metais pradė
jusi ta parap., mes tikime,
užims visame labdarybės
darbe pirmąją vietą, nes ta
vieta po teisybei jai ir pri
guli. 1-os kuopos sekreto
rė panelė M. Mikšaitė pra
neša mums, kad jų kuopa
jau turinti 20 amžinų na
rių.
Dar tik kiek pasis
magins — o lengvai ne tik
pasivys savo kaimynes kuo
pas, bet gal jas ir pralenks.
Štai pavardės tų garbingų
jų labdarių:
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
8&
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Kun. Al. Skrypka,
O. Danaitė,
B. Tiškus,
K. Varanavičienė,
M. Grybaitė,
D. Jurgutaitė,
M* Bastaitė,
N. Sokaitė,
M. Dajuraitė,
V. Gečienė,
B. Tolvaišaitė,
H.'Benevičiutė,
(12 m. mergaitė),
V. Mažeikaitė,
J . Šiaudvidienė,
R. Šim^aitė,
B. Lukoševičių t ė,
U. Pudzvilaitė,
Labdarybės 1-oji kp.,
Piln. Blaiviu. 21 kp.,
Liet. Vyčių 13 kp.

BUKIME ATSARGESNI.

Gi kas kita jiems butų,
Sausis, vasaris, kovas ir
kuomet sulyg jų noro Lie
balandis, tai aršiausi visų
tuva ir tolesniai ilgus am
metų
mėnesiai
žmogaus
žius paliktų Rusijos vergė.
sveikatingumo
žvilgsniu.
Šitais mėnesiais dažniausia
siaučia liga, vadinama plau
Girdime, kas šiandie vei- čių uždegimas. Šitie ketu
kiasi Rusijoje, ypač jos so ri mėnesiai paprastai yra
stinėje.
Teai nėra Dievo, šalti. Tuo laikotarpiu.kaip
nėra nei doros. Tenai lei privatinių namų, taip dirb
džiama kuosai kiekvienam tuvių langai yra uždugnycicilikui žudyti sau nepatin ti.
Vidun labai mažai inkamus žmones. Tenai siau eina tyro oro. Be tyro 0čia vieni plėšimai, baisios ro žmonės dažniausiai ir su
orgijos.
serga visokiomis ligomis.
Tatai j e i mūsų socijalis
Plaučių uždegimas pas
tai įsikraustytų ir Lietu taraisiais laibais pavadinta
von, kol pirmiau šalis ne " Naujas mirties
kapito
būtų sutvarkyta, tenai iš nas/ ' kadangi ta liga da
nyktų mūsų bočių šventieji bar daugiausia žmonių nu
palikimai ir paminklai ir varo į kapus.
Apie viena
viskas, kas tik lietuviui yra aštunta dalis visų mirties
švenčiausia ir brangiausia. atsitikimų mieste Chicago
Po šitos baisios karės soci paeina nuo plaučių uždegi
jalistai ten surengtų daug mo.
baisesnes skerdynes. ;
Plaučių uždegimas Chica
ŠiaiM&e tatai mums reikia goj e nužudo dukart tiek
tėmyfcies su didžiausiu atsi žmonių daugiau, kaip dif
dėjimu į vykinamą rivsų so teritas, skarlatina, rauples,
či jalistų " r o j ų " Petrapily karštinė, vaikų paralyžius
je.
»Nes nuo t ų mokosi mū i r k i t a s k a r t u i m a n t .
siškiai Kapsukai, Požėlos,
Praėjusių dešimties me
Aleksos ir daugelis kitų, tų laikotarpiu paminėtomis
katriems rupi ne darbinin ligomis Chieagoje mirė 10,kų labas, bet anarchija ir 610 žmonių.
Gi tuo pačįu
žmonijos vargas.
laiku plaučių uždegimu mi

1-oji kuopa padarė mūsų
visuomenei tifera siurprizą.
Įkalbėjo apie 12 amžinųjų
narių, o čia staiga, lyg iš
dangaus iškrito, čielos dvi
dešimkės.
Dabar su amžinais na
riais mūsų kuopos šiaip
vi:
Apv. Dievo par. kp. 37
Šv. Jurgio par. kp. 34
Šv. Kryžiaus par. kp. 20
o—:
s Šv. Antano par. kp.
7
Išviso 98
Sumokėjus visiems savo
šimtines bus $(9,800.00. Nu
tarus varyties iki 120-ties
— kad apmokėjus skolą už
žemę — lieka dar gauti 22.
Girdėjome, kad kelių amži
nų narių esama Brighton
Parke. Kodėl gi ta kuopa
nepaduoda apie juos žinios6?
Kodėl neatsilygina ir kodėl
nieko neveikia kitų pa
rapijų kuopos? Argi pas
juos nėra duosnių ir pasi
turinčių krikščionių?
Trys didžiosios parapijos
varo lenktynes.
Lai ant
ras lenktynes varo t a i p sa
vęs mažesnės
parapijos.
Lenktynių pabaiga 1 d. ba
landžio mėnesio.
Iki tam
laikui netik turime\ užtik
rinti apmokėjimą skolos už
žemę, bet dar ir pamatams
uždėti bent keletą šimtinių.
Juo drąsiau bus statymo
darbą pradėti, jeigu turėsi
me pradžiai bent šiek tiek
pinigų.
Sukruskime visi.
Atsir
bodo jau mums matyti kan
čias mūsų vargšų našlaitė
lių. . Nušvinta viltis, kad
netrukus tos kančios bai
gsis.
Pasakykime savo
našlaičiams, kad gal neuž
ilgo turės j i e savo lietuviš
ką prieglaudą.
Našlaitis.
rė net 45,018 žmonių. 191?
metais ' plaučių uždegimu
mirė 5,016 asmenų.
Taip baisiai pavojinga ta
liga piivalo mus pamokin
ti but atsargiais.
Atsar
gumas kiekvieną gali ap
saugoti nuo tos ligos.
Plaučių ligą platina tos
ligos perai (bakterijos), ku
riais žmogus ^nuo žmogaus
užsikrečia. Kaip tąja liga
sergąs, taip ir tasai, kat
ras tuos perus turi jau bur
noje, nosyje arba gerklėje,
kosėdamas, spjaudydamas
arba čiaudėdamas platina
tuos perus ore, gi anuos su
oru inalsuoja kiti žmonės.
Be to tie* perai dar pagau
nami ir su dulkėmis.
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Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
sryduote tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokit? apgaut suklastuotaia vaistais, parduodamais
už pigesnę čienią.
'L*.
Sią s<mą tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pykdami žiūrėkite, kad
butų ant pakelio ženklas „INKARAS ir *odia
LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

i

F. A D . R I C H T E R & C O .
74-8O Wa»hin*tom Street, New York

KALĖDŲ DOVANOS,

pristatė:

Kun. J. Kasakaitis
$1.99
Jonas Bubnis
1.00
CHICAGO, ILL.
Tafilė Bubnienė
1.00
.50
Šv. Jurgio paragijos 32 sky Jokūbas Mestauskas
rius $1.000.00 jau pripildė. Pas Mykolą Kulbj—Naujų
Metų belaukiant surink
Ponia A. Nausėdienė, 32
ta
7.10
skyriaus raštininkė,. pirmiau
Kalėdų
fondan
prisiuntė. Naujų Metų belaukiant—P.
$878.33, o dabar ir visa tuk-j Sebastinas ir A. Ulozassurinko
10.50
stantį pribaigė, nes prisiuntė
$121.67, kuris štai kaip "ant Per vestuves K. Raugalos
ir E. Abromavičiūtės—
svieto" atsirado: *
Šv.
Petronėlės
Moterų
J. Novikas surinko
6.36
Draugija paklojo $25.00. '
Šv. Petro ir Povilo draugi
32 skyrius surengė vakarė ja
>
35.00
lį, bet mažai žmonių tesusi Šv. Jurgio draugija
37.55
rinko, tad pelno teliko $48.42.
Matant, kad nebetoli $1,000.Viso -$101.00
00, susirinkusieji tan vakarėBRIDGEPORT, ČONN.
lin dar sumetė $48.25 ir pri
Panelė U. Matuzaitė nuo L.
baigė apskritą tūkstantį. Tai
šitaip reikia dirbti Lietuvos Vyčių 37 kuopos prisiuntė
laisvei! Bepig butų, kad visos $9.00 ir nuo-p. O. Jakštienės
Amerikos lietuviai savo Tė 50e. Viso $9.50.
JACKSON, MICH.
vynės neprigulmybę taip rem
'' Draugo''
administracija
tų!
32
skyriaus
vakarėjyįe šių Jacksono lietuvių aukas
prisiuntė:
(sausio 27 d.) šie aukavo:
Kun. H. Vaičiūnas
$5.00
Br. Knapkavičius $1.00.
Kun. F. Kemėšis
5.00
Po 50e. aukavo: M. MaceAdv. V. Gutkauskas
2.00 konienė, L. Gaskis ir Pr. Ku
Po $1.00 aukojo: E. Mace- činskas. Viso labo su smulkes
vičaitė, A. Nausėdienė, P. nėmis aukomis prisiuntė $6.0").
Česnakaitė, P. Baltutis, S.
LAISVĖS LEGIJONAS
Griniūtė, R. Rokienė G. Stankuniutė (4 metų), Jurgis
Neseniai užgimęs Laisvės
Garuckas (6 metų), O. Sčukie- Legijonas Kalėdų fondan "užnė, J. Tumasonis, A. Kniuk- zalatino ,, $21.50. Dabar Lais
šaitė, J. Rimkus, P^ Adoma vės Legijonas tik 4 narius tu
vičiūtė, A. Stankauskas, J. ri, bet greitu laiku tikisi dau
Andreika, R. Jaseckaitė. P. giau narsuolių gauti.
Bakštys, J. Kazlauskas, B.
Viso per savaitę iki vasario
Radavieiutė, Iz. Kasienė, Al. 2 d. Kalėdų fondan inplaukė
Budreekis, J. Straųs,- P. Laz- $341.72.
dauskas, J. Gedvilą, J. Au Pirmiau buvo paskelbta $7,
dimą, A. Rekštys, V. J. Stan 933.78
kūnas. Viso $41.00
Dabar Kalėdų fonde yra $8,Smulkesnių, aukų suplaukė 275.50.
$7.25.
Tad prie $10,000.00 trūksta
Viso labo suaukota $48.25.
tik $1,724.50.
67 skyriaus (iš Visų Šventų
Skubinkime sulipdyti $10,parapijos) raštininkas J. Ra
manauskas Kalėdų fondan 000.00, nes vasario 15 d. Ka
prisiuntė $77, kurie šiaip su- lėdų dovanų maišą manome
užri&ti.
rinkti:
Kazys Pakštas,
P-o Al. Račkaus prakalbo
Tautos Fondo Sekretorius.
se aukojo:
456 Grand St.,
K. Strumilas—$6.00.
Po $1.00 aukojo: J. Jagmi Brooklyn, N. Y.
nas, S. Krušas, M. Petrulioi ^ ^ y v y . *jz.
nis, M. Šlikas, P. Šliužas, J.
REHCALINGI AGENTAI.
Zikas, A. Saučis, P. Šetkaus-*
kas, J. Vidugeris, J. EmberReikalingi visose lietuvių
gas, J. Stankus, J. Makaris, kolionijose agentai platinimui
V. Neckus, J. Dumbrauskas,
dienraščio "Draugo".. Geras
A. Zikas, K. Klivickas, P. My
kolaitis, S. Petreikis, V. Smi- uždarbis geram žmogui. Atsi
lingis, Smulkių aukų $4.60 S. šaukite greitai.
L. R. K. Am 33-čios kuopo>
nariai aukavo:
KATAUKC SPAUDOS DRPo $1.00: M. Šlikas ir J. JOS CENTRO VALDYBOS
Romanauskas* Smulkių $1.15.
ANTRASAI:
1

Butai, kuriuose gyvena
ma, neprivalo but perdaug
apšildomi. Yra tinkama ir
reikalinga vidutinė šiluma,
būtent, nuo 68 ligi 70 laip
snių. '
Perdaug apšildomi butai
ir stoka juose oro — tai
svarbiausias veiksnįs, gim Mėnesinių duoklių $44.25.
Viso labo susidarė $77.00.
dąs plaučių uždegimo ligą.
Šv. Veronikos draugija iš
Geriausias nuo plaučių
uždegimo apsisaugojimas— Šv. Kryžiaus parapijos auka
tai dažniausia būti tyram, vo $č.0&
šviežiam ore, nepersišaldy
RO0H£S?S£,
N. Y.
ti ir nesušlapti koją.
O.
Ir Rochesteris Kalėdų fon,da/i savo dalį pristatė. 24 sky
Stockg Ir Bond* PortriMi ir F*x&ųo-riaus rast. K. Andriušis vidumi veikliu fertes. Andrewf 4 Oo.
I čius šias roekeateriečių aukas
IOS tto. I * Baile §L,

J

*

Kun. P. Lapelis — pirm.,
10806 Wabash ave., Chicago,
111.
J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 35 st., Chicago,

111
Iz. Nausieda — ižd., 917
W. 33rd SL, Chkage* DL

Antradienis, VAaąrio 12 d.

8

"0 R A U G A S "
tmkm-mš

Tautos Fondo Sekretoriaus Lietuviai
Atskaita
VZ GRUQPI, 1917.
Iki gruodžio 1, 1917, T. F. inplaukė
$$08.587.15
Gruod. 3, Georgetown, Pa. ; — Krikštynose pas A.
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RAŠYK1TES į «D8AUGQ"
BENDROVĘ.

Bfcac&nrje>wgBfflaci iiimiMii » " W f t

AUKSUOTI ROŽANČIAI Į
Užlaikome Ro
žančių; dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
.kurie
yra pargabenti
iš Europos. Pa
siskubink ite • £*i
užsak; »99T*.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50,000.*
Šerai sumažinti nuo $25.00 iki $10.00.

NUTARTA:

DAYTON, O.

šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai M
Lietuviai čionai pradeda
Philadelpihia, Pa. — 21 skyrius v
100.00
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.
C. Brooklyn, N. Y. — iš K. Pakšto prakalbų 34.00 judėti ir gyvybę lodyti; nes
Vienatinis lietuviy katalikų dienrašti* "Qrmp$"
Waterbury, Conn.—L. Vyčių 7 kp
20.00 nesenai turėjo balių, kuria
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
Chicago, BĮ. — Pris. kun. N. Lukošius
38.75 me pirmusyk pasirodė kai
Tiesa, čia
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
Brooklyn, N. Y. — Mot. Sąjungos -.24 kp. — 25.00 po lietuviai.
būdavo baliai ir pirmiau,
vienas seras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
Chicago; 111. T. F. 32 skyrius
118.00
gal net ir pertankiai, bet
go" Bendrovė prieinama visiems.
Chicago, 111.—Krikštynose pas pp. Gedvilus 11.50
tankiausiai, kaip ir visur,
Kewanee, UI.—Krikštynose pas Piliponius 8.50
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiaube jokio pasižymėjimo. Da
Galitzin, Pa. — už knygas
j
50 bar gi, vietinio klebono pa
siai į "Draugo" Bendravę. Pirkite jos šėrus.
Kewanee, 111.—T. F. 45 skyrius
10.25 ragintos moterys apsitaisė
"Draugas" nori pasistatyti lietuviy centre savo
Paterson, N. J. jį> T. F. 83 skyrius
26.00 su lietuviškais, tautiškais
spaustuvę. Tam reikią šviežio kapitalo. Tad nevien
New York, N. Y. — iš K. Pakšto prakalbų 52.00 drabužiais, ir pirmusyk vic
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet ^
Niagara Falls, X. Y.—iš A. Urbono varduvių 10.00 šai pasirodė.
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau- n
Daugumui,
Gilberton (Maizeviile), Pa.—T. F. 84 skyrius 35^00 netik svetimtaučiams, bet
gas" bus tBcrąi HUSŲ nuosavybė, tada mes ląbjaus ji
Boston, Mass.— Pris. J. Butkevičius .. .. 44.06 ir lietuviams, buvo nauja JJ ir mylėsime.
Bedford, O. — 56 skyrius
7J)0 regykla.
Kai-kuiie iš lie
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
Newafk, N. J. — 1 skyrius
'
369.27 tuviu, ar tai iš pavydo mo
šėrus priima "Draugo" administracija (IftOO W.
Brooklyn, N. Y. — D. Mažonaitė
5.00 terims ir merginoms gražiai
46th Street, Chicago, III.).
Export, Pa.—Iš krikštynų pas pp. Kondratus 9.50 apsitaisiusioms, ar tai, taip
Gar*, kunigai pra^mi yra patarpininkauti šery
Brooklyn, N. Y.—Iš K. Pakšto prak, 18 sk. 47.50 vadinamų " tautiečių'' pasi
priėmime.
Chicago, 111. — 32 skyrius
295.00 tyčiojimo, nes katalikai tu
AV<*1£U«SI£{J

>>

Amerikoje.

Ii
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4
4
4
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
18
18
18 Waterbury, Conn. — L. Vyčių 7 kp
40.00
18 Waterbury, Conn. - L. D. S. 5 kp. . . ! . . . 21.00
18 Rochester, N. Y. — T. F. 24 skyrius . . . . 170.00
20.00
18 So. Bethlehem, Pa. — L. Vyčių 63 kp
18 Wilkes Barre, Pa. — T. F. 71 skyrius . . . . 3425
16.00
18 Norwood, Mass. ^ L. Vyčių 27 kp
20 Bentleyville, Pa.—S. L. R. K. A. 92 kuopa 30.00
103.29
20 Detroit, Mich. — T. F. 93 skyrius
15.80
27 Chelsea, Mass. — Iš prakalbų
101.00
27 Lewiston, Me. — Iš K. Pakšto prakalbų
27 Athol, Mass. — Iš K. Pakšto prakalbų . . . . 135.00
27 Lawr€aice, Mass. — Iš K. Pakšto prakalbų 105.00
29.00
27 Chicago, 111. — L. D. S. 20 kuopa
346.13
27 Homestead, Pa. — 23 skyrius
71.25
27 Chicago, 111. — T. F. 32 skyrius
5.00
27 San Luis Obispo, C'al. — J. Vebris
27 Mt. Carinei, Pa. — Pris. kun. V. Dargis .. 74.55
825.63
31 Worcester, Masš. — T. F. 30 skyrius
31 New Haven, Conn. — T. F. 58 skyrius .. .\ 325.00
31 Worcaster, Mass.—Iš K. Pakšto prakalbų 280.00
31 Sheboygan, Wis. — L. Vyčių 51 kuopa . . . . 33.25
31 Millinocket, Me.—Ignas Butenavičius . . . . 12.50
31 Cicero, '111. — 6v. Grigaliaus choras . . . . 14.00
31 Racine, Wis—Iš kun. F. Kemėšio prakalbų 33.90
61.00
31 Cambridge, Mass. — JT. F. 35 skyrius
5.00
31 Youngstown, O. — T. Sevęika ..
387.00
31 Boston, Mas*. — T. F. 11 skyrius
59.41
31 Kenosha, Wis. — T. F. 78 skyrius
113.21
31 Pittsburgh, Pa. — T. F. 94 skyrius
....
30.00
31 Wilson, Pa. — T. F. 96 skyrius»
121.55
31 Chicago, III. — T. F. 32 skyrius"
: 8.68
31 Export, Pa. — T. F. 91 skyrius
134.00
31 Chicago, UI. — T. F. 31 skyrius
J.
62.50
31 Chicago, 111. — T. F. 60 skyrius
31 Bridgeport, Conn.—A.L.R.K. Mot. Są-gos 18k. 5.00
11.00
31 Mihvaukee, Wis.— Pris. P. Mikšys
2.00
31 E. Chicago, Ind. — L. Apsega .. 25.00
31 Pittsburgh, Pa. — L. V. apskritys
, 15.00
31 Chicago, UI. — L. Vyčių 24 kp
31 Chicago Heights, 111. — T. F. 70 skyrius .. 18.75
1.00
31 Frackville, Pa. — J. Bankieta
39.25
31 Youngstown, O. — T. F. 57-skyrius
45.25
31 Manchester, N. H. — T. F. 49 skyrius
20.00
31 Homestead, Pa. — L. Vyčių 11 kuopa
31 Newark, N. J. — T. F. 1 skyrius
100.00
31 W. Frankford, 111. — R i s . Rūkas
7.00
33.25
31 Chicago, 111. — T. F. 43 skyrius
10.00
31 Chicago, 111. — Šv. Kazimiero dr-įa
141.55
31 Maizeviile, Pa. — T. F. 84 skyrius
98.15
31 Girardville, Pa. — T. F. 3 skyrius
5.00
31 Brooklyn, N. Y. — C Dirginčienė
31 Harrison, N. J. — Adolfas Abloževičius .*.. 20.00
31, Bayonne, N. J. — L. Vyčių 67 kp.
. . . . 5.00
31, Brooklyn, N. Y. — L. Vyčių 44 kp
11.00

Viso per gruodžio mėnesį, 1917 m., inplaukė .. $5,638.40Viso nuo pr adzios iki 1 sausio d., 1918., inplaukė $114,225.55
Ka*ys Pakštas; T. F. Sekretorius.
PRANEŠIMAS.
''DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA.

Visiems Sus. L. B. K. A.
Apdraudos Savaitės
atsto
Kiekvienas skaitytojas no
vams pranešame, kad is prie
žasties Užgavėnių, vasarip X- rėdamas savo adresą permai
d., s. m. susirinkimas neįvyko nyti, turi būtinai prisiųsti ne
Sakantis sus i r įii lamas bus va tik savo naują adresą bet ir
sario 18 d.,
Šv. Kryžiaus senąjį, nes kitaip sunku yra
parap. svetainėje. Visi malo surasti. Taigi malonėkite at
nėkite susirinkti.
kreipti domą į tai.
Apskr. valdyba. I .^^^^^^^^^SSm^^SiSta^m^

rėjo balru, ar tai lietuvių
"vaiikiu" paniekinimo, ar
tai ' ' m a d o s " žinovų supra
timo, ar tai, tiesiog, papras
to nesusipratimo,
kaipo
tautiečių, buvo sarkastiškumo toje regykloje.
Bet
neilgam, nes greitai tas sko
nis išnyko, o jo vietą už
ėmė gražus apsireiškimas.
Jeigu prinnnsim, kad apart
drabužių buvo šokama ii'
lietuviški šokiai, kurie ir
buvo tik padorus šokiai,
nes čionai tarp lietuvių la
bai bjaurus šokiai,, kurie
tinka labiau pavasario var
lėms, negu civilizuotiem^
žmonėms, tai ištikro buvo
kuo grožėties.
Ateinančią savaitę, ma
noma sulošti net kelis trurn
pus veikalėlius; kaip nusi
seks, pamatysime toliau.
«

p i e n a s dalykas gana žin
geidus, kurs tarp vietinių
lietuvių apsireiškia, tai lai
svamanių darbeliai.
Štai
kame: kada čionai atvažia
vo kun. Cibulskis ir pradė
jo valdyti lietuvių parapi
ją, kaip pridera, tai laisva
maniai pamatę, kad jiems
gal prisieis riestai, parsi
kvietė du valkatų: Strazdą
ir Mikalauską, manydami
užkirsti kunigui kelią. Ži
noma, kaipo beždžionių ai
niams, niekais kitas negali
rūpėti, kaip tik pamėgdžio
ti, tai gi ir griebėsi to pra
kilnaus darbo: vietoj maldnamio, pasisamdė žydišką
pirtį, — juk tame yra daug
panašumo, —' muilo dėžę
pavertė " altorium;' ' vietoj
vyno, degtinę, — tai ir čiela bakanalija. Praaėjo ap
eigas daryti, kaip žmonėm
daro, bet jeigu taip nenusiduoda, tai nors panašiai.
Kaip jie ten meldėsi, nors*
sunku butų prileisti, kad
uodeguočių ainiai sugebėtų
savąją dvasią iškelti Die
vop, sunku pasakyti, bet
kad juokų pridirbo, tai'
reikia pripažinti jiems tei
sybė.
Kada jie šventino
savąją pirtį, vartojo vietoj
maldų — blevizgas, koliojimus, keiksmus; Vietoj van
dens, kraują iš savo snukių.
Tiesa, tas jiems a n t naudos,
nes jie tada atbunda.
Ži
noma, teisme.
Kada jau
mulkintojai išmaudė pirty
je savo pasekėjus, prisila
kė užtektinai francuziškos>

K u p o n e ųįBirašymui

<

«b. 1437. KaroHal Įvairią upalwų. Reikalaturant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryžeT storai auk
suoti kaina su pris. ntimg 7Sc.
No. 1488. Balto Akn* «l!o ka
roliai. Storai auksuota* lenciū
gėlis ir kryželis.
Gvarantuoti
ant 5 metų. Kala* su prisiuntima tik ....,
$1.2*

TMLsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siusią išperkant Moncy Orderf regfstsuotaae
laiska. arka
Tiencentiniais krasos ženkleliais. Adresuoldt*: .., .-r:*-. ..-*.*.*v»

DRAUGAS PUBLISHING CO.
180O W . 4^t*i S t r e e t

f

man pasiųsti

C

_

H| #

*Dwmgo , ' Bęn^ro^vęa š&ų——

DRAUGAS PUBLISHING COkEPANY,
1800 Wcst 46tli Street,
CHICAGO, ILLINOIS.
Prialunčiu

Mo. 14Jt. Galima gauti Įvairiu
sjalvu karoliais. Kryželiai "Boman Goki". Gvarantuoti ant B
metu. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžuįeje. Puikiau
si dovana dėlei giminiu. Bu prisiuntimn
e„
f%.9Q

Money

TAI MŪSŲ DARBAI i
Orderiu

ar

č«JciU ir

meldžiu

"Draugo" Bendrovės Šeru.

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perst&tymanis,
Baliams, Piknikams ir
Antrašas
tt.;
Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
Miestas
Valstija
sdinimo darbis. Dar
bus atliekame grašiai,
—
7 T
greitai ir pigiai. Mušu
mama
a
Vakaro sulaukus susirin
spaustuvė pripildyta uauir primulkiiio sau kišenius,
IVO
bile kok|
u
ųpaodoft d a r k ą
jausiomis mašinoiniE ir nau
tai išdūmė sau kitus pirties ko čionai keletas žmonių U » e i i j f » U » f it
jausia styliaus raidės^i
ieškotų; mūsų laisvamaniai aplankyti ^nokinio. Pasi II "
"
pradėjo irgi judėti. Kokio šnekučiavus visiems linksr
anų bus vaisiai, galima iš- mai valandėlę ir polto p. V.
kalno įspėti, kad bus bež Jusas prakalbėjo kelis žo
džionių, kitaip ir negali bū džius, primindamas vargs
ti.
Nors mulkių Mikalau tančius mūsų brolius Lietu
skas išvažiavo, bet vietiniai voje. Pasakė, kad mes bū
mulkių organizatoriai dar dami čioųai linksmi priva
—~.— =
pasiliko; vienas Mikalaus lome nepamiršti ir jųjų,
ko kreditus skaito, o kitas šelpdami pagal savo išgalės.
Mikai, suplyšusias kelines
Tas sumanymas buvo vi
fotografuoja.
Babar tai sų pagirtas ir tuoj aus pa
kosi abu, kokiu būdu prisi sirodė, kad visi myli Tėvy
14
laižyti prie katalikų, iš ku nę Lietuvą.
DARBININKAS" eina utaminkais, ketvergais ir su
rių galėtų sau duoną turė
Aukojo:
\
batomis.
^DARBININKAS" paduoda daug žiuhj ja darbo laati, bet katalikai velija būti
V. Jusas '
2.001
\ ko, apie unijas, apie darbininkų judgjiina.
žmonėmis, ne mulkiais^ KaiS. Slavėuas
1.00
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų>
^urie iš pasekėjų dabar ne
Klier. J. I i p k u s
1.00
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
gimsta, nes turėdami savo
S. Šukevieia
L00
' DARBININKAS" paduoda svarbiaupnis ruotikhis
" v y s k u p u s , " o neturėda
P. Kamantauskas
1.00 visame pa&aulvjc, iuC^—lu^cu> x.iu*tiis ir žuigeidžiausiiia at
mi Mikalausko savo mul
O Steponaitienė
1.00 sitikimus.
kintojo, negali atsakančiai
"DARBININKAS" visuomet turi smagia, gražių eiliiį,
J. Margelis
1.00
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
•*
atlikti savo priedermių. Ei
K. Skaruli*
50
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
na ieškoti pas saliunininkus
J. Akamaviče
50 ninkui s v a r b u ,
naudinga,
indomu ir
suraminti savo sąžinių, ku
A. Kamantauskienėl 50 s u p r a n t a m a. y
rios gana gerai apžėlę. Kai"DARBININKAJr, nuolatai ižleidineja knygelių, ku
J . Lipkus
50
kurių perviršijo ir beždžio
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g i m u
vir
M.
Lipkuvienė
50
nių sąžines.
šija visas išleistuves.
^
l
R. I i p k i u t ė
25
Skaitykite ir platykite "Darbininką," ir jo leidinius.
Baigiant, reikia priminti,
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
kad tokių laisvamanių yra
Viso pasidarė
$1Q.75 $3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje.
-^lakant
Sudėjus visiems pinigais, tik subatinius 8 pusi. numorius, metams $l.o , pusn lui
čionai maža, bet to. nėra ko
.,
apgailestauti, kitaip Day- liko inteikta pinigai vietos 75e.
Adresas:
tono neatskirtum nuo Ap- T. F. pirm., p. V. Jusui.
fekos, k u r yra beždžionių Paskui visi, katrie buvo stu
boję, sustojo ir sugiedojo
tėvynė.
"Lietuva, Tėvynė mūsų."
Vietinis Dzūkas. Pr. Kamantauskas lydėjo
Vardas ir pavardė

•»•

:

DRAUGAS PUB. CO. J

°. 1800 W. 46th St, Chicago, Illinois '•
mmmt

Tinkamiausia lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"

"DARBININKAS"
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

GRAND RAPIDS, MICH.
Nors sykį pavyko.
*Pąs mus nors ir sunku yra nuveikti ką-nors gero,
vienok l^aip kada pavyksta
nugirsti ką tai neblogo. I r
štai 30 d. sausio gerbiamas
klierikas Juozapas Lipkus
iš Montreal seminarijos ga
vęs atostogų parvažiavo aplankvti senus 'savo tėvus ir
kitus savuosius.

vargonėliais.
Paskui užimančiai ilgai
kalbėtasi apie Lietuvos ir
kitus reikalus.
Pasirodė,
kad visiems lietuviams la
bai rupi Tėvynėj ateitis.
Pinigai pasiųsti Tautos
Fondo iždan.

'
— ^ — •

w

JLur.

"X

SKAITYKIT ffi PLATINKI!
"DRA0U"

-j

T—"

BTorJ smagiai ir n«u/ lingai laiką praleisti? IS/. sirašyk "DRAC«4", o ii
taip pamėgsi skaityti, kaip
kad šis vyras. Dienraštis
'DRAUGAS" metams kai
nuoja $5.00, pusei me
tu 98.0Q.
Adresuokite:
. DRAUGAS PUB. OO.
1800 W. 48th Street

"D R A U G A S '

Antradienis, vasario 12 d.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE

Ar Nori Linksmai Užgavėnių Vakarą Praleisti?
i ateik į

32ro P l a c e ir Auburn A v e n u e

I

Lietuvos Vyčių 16 Kuopos Rengiamą Vakarą Ii
KURIS ATSIBUS
M
i

Bus sulošta komedija "Guminiai Batai"; po tam žaismes
šokiai ir skrajojanti krasa.

Visas Pelnas Skyriamas Parapijos Naudai

'/*

Utarninke, Vasario-February 12,1918

Įžanga 35c.

Pradžia 7:30 vai. vak.

DIDELIS VAKARAS.

CHICAGOJE

PUIKUS UŽGAVĖNIŲ

Didelį ir labai gražų vaka
rą rengia Užgavėnių vakare,
Antradienis, vasario 12 d . s v. Modestas.
vasario 12 d., ty. rytoj, L. Vy
Trečiadienis, vasario 13 d.
PELENŲ DIENA.
čių 16 kuopa. Vakaras įvyks
Šv. Jurgio parap. svetainėje,
ligonio asmeniški draugai. Gi 32 gat. ir Auburn ave., Brid-į
IŠ CICERO, ILL.
dyaugijos savo komitetų pas jį geporte.
Parengtas
nesiunčia.
•
Nesiseka socijalistams.
Bus sulošta "Guminiai ba
Dabar ligonis yra geres tai", graži komedija. Bus ir
Vasario 7 d. vakare
<v-ia
vienoj svetainėj vietos soeija- niam stovyje ir, tikima, jogei kitokių įvairumų. Po lošimo
pasveiks. Velytina bus šokiai. Vakaro pelnas yra
listai turėjo susirinkimą.
f veikiai
jam kuo veikiausia pasveikti, skiriamas parapijos naudai.
kalbėtojus pasikvietė žinoma
DIEVO APVEIZDOS PAR. S V E T .
atgauti stiprią sveikatą ir iš" Naujienų' redaktorių Gri
naujo darbuoties brolių lietu
12ANGA 25cLYPATAI.
Pradžia 7 vai. vak.
Komitetas.
gaitį. Šitas paleido savo ne
vių tarpe.
praustą burną prieš savo prie
Šiuomi užkviečiame Chicagos L. Vyčių visas'
Vincas Smilingis,
kp. nes vakaro programas bus labai įdomus, bus at
šininkus. Daugiausia plūdimų
Sužeista
lietuvė
mergaitė.
Šv. Petro ir Povylo dr-jos
lošti ten keli sceniški vaizdeliai ir dainuos atsižymėteko "klierikaiams".
Girdi,
Anna Wichnas, 10 metą,
pirm.
ja vietines kp. solistai.
"klierikatai" su "tautinin
2110 West 24 gat., sakoma,
kais*' rengia seimą. SocijalisRed. p r i e r a š a s : P a t s p . marinama. Praeitą sekmadie
tai negali tam seime dalyvau J . J . S t a n k u s m u m s p r a n e  nį jai su kitais vaikais gatvė
ti, nes jų nepasiklausta api" šė, kad j i s j a u esas pasvei je bežaidžiant, pagavo ją pra
seimo rengimą. Girdi, nereikia kęs ir grįžęs prie savo pa- važiuojąs gatvekaris ir mirtiF. B. B E A D C H U L I 3
*
(FOR YO0R STOMACriS SAKgJ
LIETUVIS ADVOKATAS
vyriausybės prašyti, kad jinai piasto biznyje užsiėmimo.
n a i sužeidė.
UŽMIRAK K A D TURI SKILVI.
ATTORMEY AT LAW
duotų
Lietuvai laisvę, bet
i
Gaunamas visose vaistinyčiose.
P o kiekvienam valgiui imkite viena
tą laisvę reikia atgauti
per
105 W. Monroe, Cor. Clark s t .
Įrašinėja jaunuolius
Už kūdikio pametimą
o pamatysime, kad geriau jausitės
Room 1207
Tel. Randolph 5698
kruviną revoliuciją. Girdi. Iii
Pradekite Šiandieną!
CHTCAGO.
ILL.
R. Kryžiun.
— kalėjimam
tuviai darbininkai neturi šei
Gyv.: 8112 South Halsted Street
Telefono*: YARDS 2390
niau važiuoti, bet organizuo
Su šiandie visoj šalyj pra
Praeitą rudenį jauna doros
kties revoliucijon, revoliucijom netekusi porelė, Leon Hough- dėta kampanija įrašyti Rau
Lietuvių Bučernių ir
Grocernlų
kruvinon revoliucijon!
ton su savo pačiute, poros sa donojo Kryžiaus dr-jon jau darbininkų, jvyks ketverge, vasario

Hl

VARSAVINGSSTAMPS
ISSUED BY T H E

UNITED STATES
GOVERNMENT
i

Liet. Vyčių 4tos Kuopos
Utarnin. 12 d. Vasario, 1918\
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J I S D A B A R JO R E I K A L A U J A . J U M S B U S
R E I K A L I N G A S PO K A B E I .
P i r k K a r ė s T a u p y m o M a r k e s . S u v i e n y t ų Val
stijų Valstybine P a r a n k a neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį k a s bertainis. Galima p r a d ė t i t a u p y m ą su
dvidešimt p e n k i a i s centais. P e r k a n t Suvienytų
Valstijų T a u p y m o M a r k e s .
J t a s paaiškins apie t a i j ū s ų k r a s o s užveizda,
bankierius, l a i k r a š t i n i n k a s ir kiti agentai. K l a u s 
k i t e jų.
T a s y r a j ū s ų p a r e i g a ! T a s išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą k a r ę !
=

I

p

=

j
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Į Ugnis ir Vagys t

EXTRA SUSIRINKIMAS,

- » - - -

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINl.

«|i

14 d., 7:30 vai vak. J. Mikalajūno
svet., 2334 S. Leavitt st.
A B ESI GIRDĖJĘS?
Draugai atsilankykite kuoskait- J Kad žmogus gali pafligra&nti san
lingiausiai, nes bus- rinkimas dar
veidą Ir Jgyti llgns platikns. Prisiųsk
bininkų del baliaus, dar turim daug I |
štampą Ir gausi visas Informacijas.
kitų svarbių rciltalių apkalbėti.
DISTRIBUTOR for W I L B E R T CO.
Kviečia Rast. Pakusa,
Montello, Mass.
2334 S. Leavitt s t , Clilcago, 111 J 42 Vine Street,
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Sunaikino Milijonus Dolierių praeitais metais, idant
= apsisaugojus nuo tokių nelaimių yra tai vienatinis bu• das: PASIDĖTI PINIGUS į gerą, tvirtą, VALSTIJINE
= BANK4.

s
r
I

Grigaitis taip įsikarščiavo, vaičių savo kūdikį su vežimė nuolius,
mokyklų
vaikus.
Šitas bankas kurio čia paveikslėlyj matote yra tai |
kad, rodos, ims jisai šoks ir liu įvežė namų (1019 North Draugijos viršininkai mėgins
5 vienas iš didžiausių ir stipriausių bankų ant Bridgeporto.
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