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BOLŠEVIKAI AIŠKINASI, KODĖL 
ATSISAKĘ KARIAUTI 

Sako, darbininkai prieš darbi
ninkus neturi reikalo kariauti 

» * 

SUOMIJOS RAUDONIEJI ATGYVENO SAYO DIENAS 
KODĖL RUSIJA ATSI 

SAKĖ KARIAUTI? 

Tan klausiman atsako 
bolševikai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
14, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 13.—Rusu 
oficijalis bevielio telegrafo 
spaudos biuras paskelbė 
oficijalį pranešimą, kodėl 
bolševikai pabaigė karę, bet 
atsisakė pasirašyti po su
tartimi, kokią buvo pasiūlę 
vokiečiai. Sako: 

44 Taikos derybos pabaig
tos. Vokiečiu kapitalistai, 
bankininkai ir dvarininkai, 
katrie bendrai darbuojasi 
su anglų ir prancūzų buržu
jais, nenusileido mūsų drau
gams taikos delegatams 
Brest-Litovske ir todėl tai 
laikai visvien prisiėjo pada
ryti galas. 

44Vokietijos ir Austrijos 
vyriausybės šalis i r gyven
tojus užėmė ginkluotomis 
jėgomis. Tokio autoriteto 
Rusijos gyventojai, darbi
ninkai ir valstiečiai, negali 
paremti. Mes negalime pa
dėti parašo po taikos sutar
tinu, kuri milijonams dar
bininkų, ir valstiečių gali 
duoti tik viena skurdą ir 
opresiją. 

"Bet mes taippat negali
me ir negalėsime tęsti 16-
liaus karės, kurią pradėjo 
carai ir kapitalistai, susi-

-jj^ngę su carais ir kapitalis
tais. *Mes neprivalome ir 
jokiuo būdu nekariausime 
prieš Vokietijos ir Austri
jos darbininkus ir valstie
čius, tokius pat, kokiais mes 
esame. 

"Mes nepasirašome po 
dvarininkų ir kapitalistų 
taika. Tegu vokiečių ir aus
trų kareiviai žino, kas juos 
pasiuntė į mūšio laukus, 
taippat tegu jie žino, už ką 
jie šiandie kariauja. Be to 
tegu jie žino, jogei mes at
sisakome prieš juos kariau
ti. 

"Mūsų delegacija, pilnai 
suprazdama savo atsako
mybę prieš Rusijos gyven
tojus ir spaudžiamas dar
bininkus ir valstiečius kito
se šalvse, vasario 10 d. žmo-
nių vyriausybės federuotų 
Rusijos respublikų komisa
rų tarybos vardu nuspren
dė ir pranešė žmonių vy
riausybėms, įveltoms karė
je- su mumis, >r neutralėms 
šalims, kad jinai atsisako 
pasirašyti po taikos sutar-

SUOMIAI ĮVEIKĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Bolševikai siūlosi pasiduoti. 

MATO TIK TAIKOS 
PRADŽIĄ. 

Tą pradžią jau esąs atlikęs 
vokiečiu kardas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
14, 1918, as required by the act of 
October 6, 1917. 

Londoną?, vas. 13.—Anot 
pranešimo iš Amsterdamo į 
Lxchange Telegraph, kai
zeris Wilhelmas pasiuntęs 
tokią telegramą Phillippui 
Heinecken, North Germa.11 
Lloyd Steamship kompani
jos manadžeriui: 

"Daug ačių už tamstos 
pasveikinimus su pirmąja 
mūsų padaryta taika. Tai 
tik maža dalis tos taikos, 
kurią ateityje turės prave
sti vokiečių kardas. Aš esu 
patenkintas. Tegu Dievai 
mums gelbsti ir tolesniai.' 

_^ 

PALTUOSAVO DU TUK 
STANGIU SERBŲ. 

True translation filed with tho post-
master at Chicago, 111., on February 
14. 1918. as reąuired by the aet c f 
October 6. 1917. 

Pekinas, vas. 13. — Bol
ševikai iš nelaisvių stovyk
lų Si be rijoje paliuosavo du 
tūkstančiu serbų, kurie bu
vo paimti nelaisvėn su aus
trais karės nelaisviais. 

Tuos serbus austrų vy
riausybė buvo priverčius 
kariauti prieš rusus. 

Tie visi serbai dabar }Ta 
Į Mukdene, pro kur keliauja 

ŠVEDIJA GALVOJA 
APIE ĮSIMAIŠYMĄ 

Į SUOMIJOS 
BETVARKC. 

Tečiau vyriausybė bijosi 
pasiųsti ten kariuomenę. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
14, 1918, asyequi red by the act of 
October 6, l / l 7 . 

STOCKHOLMAS, vas. 
13.—Šiandie iš Tornea gau
ta žinia, kad Suomijos vy
riausybes kariuomenė įvei
kė bolševikus su suomių 
raudonąja gvardija ir pa-
pastaroji nusprendė vy
riausybei pasiduoti. 

t imi, kurioje minimi užgro
bimai. 

"Rusija iš savo pusės 
praneša, kad dabartinė jos 
kare su Vokietija, Austrija-
-Vengrija, Bulgarija ir Tur
kija jau pabaigta, 

"Tuo pačiu žygiu visai 
rusų kariuomenei visuose 
frontuose pranešta apie jos 
demobilizaciją/' 

Prie taikos sutarties 
Trockio ir kitų rusų delega
tų parašai buvo prikabinti. 

True translation fited with tho post-
master at Chicago, 111., on February 
14, 1918, as reąuired by the act' of 
October 9, 1917. 

Stockholmas, vas. 13. — 
Švedijos vyriausybė šiandie 
labai užimta klausimo riši
mu, ar jai galima yra ir ar 
apsimoka įsimaišyti Suomi-
jon, kur šiandie siaučia 
anarchija, ir ten pravesti 
reikalingą tvarką. 

Švedijos gyventojai labai 
mielai norėtų matyti, kad 
vyriausybė pasiųstų kai-
mvniškon šalin kariuomene 

* • 

ir pravestų ten tvarką. Bet 
vyriausybė prisibijo stoti 
tokian svarbian žygin. 

Švedijos įsimaišymas 
Suomijoje blogai atsilieptų 
visųpirmu į šalies pramonę 
ir prekybą, gi Trockis, kurs 
Suomi j on pasiuntė bolševi
kų kariuomenę, j tokį veiki
mą paskaitytų karės pa
skelbimu. Tuomet Švedija 
tarp Vokietijos ir talkinin
kų atsidurti], tokion pozicl-
jon, kuri dar galėtų Švediją 
intraukti šion pasaulinėn 
karėn. 

SOCUALISTAI PRIEŠI 
NAŠI ĮSIMAIŠYMUI. 

Stockhoilmas, vas. 13. — 
Švedijos socijalistai savo 
susirinkime išnešė rezoliu
ciją, kuriąja protestuoja 
prieš Švedijos norėjimą įsi
maišyti į Suomijos viduji
nius nesutikimus. 

REIKALAUJA, KAD RU 
MUNIJA TAIKINTUS!. 

Tai ne3ąs joks ultimatumas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
14, 19J8, as reąuired by the act cf 
October 6, 1917. 

Amsterdam, vas. 13. — 
Berlin Tageblatt praneša, 
jogei centralės valstybes 
Rumunijai pasiunčiusios 
reikalavimą, idant Rumuni
ja stotų su jomis taikos de-
rybosna ir apie tai duotų 
savo atsakymą šį vakarą. 

Minėtas laikraštis pažy
mi, jogei tasai reikalavimas 
nesąs ultimatumo 'formoje 
su grūmojimais. 

(Praeitos savaitės pabai
goje buvo pranešta, jogei 
vokiečių fieldmaršalas VOTĮ 
Mackensen vasario 6 dieną 
buvo pasiuntęs ultimatumą 
Rumunijai, kad šita keturių 
dienų laikotarpiu stotų tai
kos deaybosna). 

McMinnville, Tenn., vas. 
14. — Miestelyj % Estillc 
Springs minia pagavo nige-
rį Jim Mcllherron ir gyvą 
sudegino. Tasai nigeris bu
vo nužudęs du baltu žmogų. 

į Dainy, iš ten į Japoniją. 
Iš* Japonijos jie per Ameri
ką sugrįš į Europą. 

VOKIEČIU MILITARI-
STĮI TAIKOS PRO

GRAMA 
— Lietuvai, esą, pažadė

ta "autonomija" 
True translation filed \Vith the 
postmaster at Chicago, I!l., on 
February 14, 1918, as reąuired 
by the act <*t Octo>^er 6, 1917. 

SU PRANCŪZŲ AR 
MUOMIS, va*. 13 (Ra
šo Chicagos Daily News 
korespondentas). — 
Taikos programa, kurią 
fieldmaršalas von Hin-
denburg, gen. Luden-
dorff ir sostio įpėdinis 
Įsiūlė pripažinti kaize
riui ir užsienių reikalu 
sekretoriui von Kuehl-
mann, yra sekanti: 

Platus rubežių nusta
tymas turi but atliktas 
rytuose, pradėjus Rytu 
Prūsija ligi Narevo ir 
Nemuno linijos, kuri 
pažymėta tvirtovėmis 
Novogeorgievsku, Oso-
viecu, Gardinu ir Kau
nu. Lietuva, Kuršas^ Li
vonija ir Estonija gaus 
autonomijas. Tos auto
nomijos Vokietijai bus 
prisidengimas nuo prie 
šininkų ateityje, iš kur 
taippat vokiečiams bus 
gajdma pelnyties viso 
kia medžiaga busiančių 
karių laikais. 

Apie Lenkiją progra
moje tik paminima, kad 
Lenkijos klausimas pa
tekama savitarpiai iš
rišti Austrijai su Uk
raina. 

•Gen. Ludendorff jau 
yra nustatęs busimajai 
Lietuvai ir rubežius. 
Išieistuoju vasario 1 d. 
nusprendimu, gen. Lu
dendorff suvienijo ir 
padėjo po viena miJita-
rine valdžia dvi dideles 
teritorijas Vilniaus ir 
Baltstogės ir pavadino 
abelnuoju Lietuvos 
vardu su miestu Vil
nium, kaipo sostįne. 
(Toiliaus koresponden
tas klaidingai tvirtina, 
kad tai esą atlikta Len
kijos lėšomis, kadangi 
Lenkija sau reikalau
janti viso Baltstogės-
-Gardino apskričio). 

Vakaruose sulig mili-
taristų programos turi 
but Belgija padalinta į 
Flandriją ir Valloniją. 
Prancūziškai kalban
tiems vallonams liki
mas nepažymėtas prog
ramoje, bet Flandrija 
gausianti mažesnę ar 
didesnę autonomiją, gi 
Antverpenas paliksiąs 
Vokietijai. 

Be to dar pienuoja
ma industrijinį pasto
vą gauti šiaurinėje 
Prammzijoje. 

JUOZO LAUKIO ADVO 
KATĄS IŠVYTAS IŠ 

STAUNTON. 

Su kitu jis apsmaluotas ir 
plunksnomis apibarstytas.1 

True translation filed Tyith the post
master at Chicago, III., on February 
14, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Staunton, I i i , vas. 13. — 
Chicagos advokatas John 
Ii. Metzeu ir pramoniečių 
vadas Sezerion Oberdan, po 
apsmalavimo ir apiplunk-
snavimo, ką atliko suside
danti iš 300 žmonių gauja 
pašale šio miestelio, ištrem
tu eiti savais keliais. Abudu 
jiedu pradėjo savo kelionę 
šiandie ryte. Oberdan pasi
leido ant St, Louis, kurs gu
li už 38 mylių į pietus, gi 
Metzen — ant Chicago. 

Abudu jiedu paimta iš 
kambarių viešbuty j , kur 
buvo apsistojusiu. Jiedu 
gatvėmis nuvestu už mies
telio, už kokio pusmylio. 
Tenai buvo nurengtu, ap-
smaluotu degutu, apibar
stytu plunksnomis ir nuro
dyta jiedviem kelias su per
sergėjimu, kad jiedu dau
giau nesugrįžtų miestelin. 

Sąjunga prieš neištiki
muosius. 

Tai j r a pasekme 41^os 
8tauntono gyventojų kovos 
prieš neištikimuosius gaiva
lus. Visi asmenvs, kurie 
"American Protective" są
jungos buvo įžiūrimi neišti
kimybėj šiai šaliai, gatvėse 
buvo sustabdomi ir priver-
-čiami pasirašyti ant spauz-
dinto lapo, kuriam pasaky
ta, jogei jie daugiau nebus 
neištikimi. Tuo būdu turė
jo savo parašus padėti apie 
100 žninoių. 

Metzen yra chieagietis. 
John H. Metzen yra ad

vokatų firmos Metzen & 
Simons, Chicago j e, narys. 
Ta firma turi savo ofisą 
Rcaper Block buste.-Metzeu 
Chicagos- teismuose atsto 
vau ja pramoniečių (IWW.) 
narius, specijaliai Juozą 
Laukį (lietuviškų pramo
niečių buvusio organo 
"Darbininku Balsas'' re-
daktorių, kurs perimai su 
kitais buvo suimtas ir lai
komas kalėjime). 

Advokatas Metzen gyve
na po num. 557 Belden ave. 
Jo žmona pasakė, jogei jos 
vvras buvo iškeliavęs i 
Staunton su reikalais. Te
čiau jinai negirdėjusi apie 
smalavimą ir apiplunksna-
vimą. 

VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO NANCY. 

• _ _ _ _ _ 

Sv. Tėvas verčia teutonus 
taikinties 

KAIZERIS SU PATARĖJAIS TARSIS APIE TAIKA 
ŠVENTASIS TĖVAS 

SPAUDŽIA TEUTONUS 
PRIE TAIKOS. 

Už nesusitaikymą bus kalti 
vokiečiai. 

True translation filed wlth the post
master at Chicago, 111., on February 
14, 1 f> 1 i, as reąuired by the acl of 
October 6, 1917. 

Paryžius, vas. 13. — Pra
eitą naktį vokiečių lakūnai 
pametė keliolika bombų į 
prancūzų miestą Nancy. 3 
civiliai žmonės nužudyti i*s. 
5 sužeisti. 

True translation filed with the post
master ąt Chicago, 111., on February 
14, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Rymas, vas. 13.—Yra ži
nių, kad popėžius verčia 
centralės valstybes, ypač 
Austrijos ir Bavarijos val
dovus, nuodugniai perkra
tyti nuoširdžią ir nesaumy-
lią prez. Wilsono kalbą. 

Popėžius Benediktas XV 
su dideliu nuolankumu atsi
neša į paskutinę prez. Wil-
sono kalbą priešininkams. 
Vatikano rateliuose spėja
ma, kad ta kalba duos pra
džią taikai, kurios visas pa
saulis labai ištroškęs. 

Vatikane manoma, kad 
kada visa atsakomybe už 
karės tęsimą turi kristi ant 
vokiečių militarizmo, kurs 
privalo atsakyti.į preziden
to dękleraciją. 
v P4?pežius( turįs -paarti)* j v n , 
mą, kad veikiai pasigirs at
sakymas, ypač nuo Austri
jos užsienių reikalų minis-
terio Cernino. 

True translation filed wtth the post
master a t Chicago, 111., on February 
14, lf 18, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

KAIZERIS TAilSIS 
APIE TAIKĄ. 

Kviečia pas save tuo tikslu 
savo patarėjus. 

RUMUNIJA NENORI AT 
SIMESTI NUO TAL- . 

KININKŲ. 
True translation filed with Ihe post
master at Chicago, Iii., on February 
14, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Washington, vas. 13.—Ru
munija suignoravo Vokieti
jos reikalavimą taikinties, 
anot pranešimo, kokį gavo 
iš Jassy per Salonikus vie
tos rumunų pasiuntinys 
Angolasca. 

Londonas, vas. 13. — Iš 
Amsterdamo depešoje į Ex-
change Telegraph sakoma, 
jogei Vokietijos kanelieris 
von Hertling ateinantį ant
radienį parlamente atsaky
siąs į prezidento Wilsono 
pranešimą ir pastatymą tai
kai principų, sulig kurių 
reiktų taikinties kariaujan
čioms šalims. 

Von Hertling ir užsienių, 
reikalų sekretorius von 
Kuehjmann iškeliavo vy
ri ausion vokiečių kares sto-
vyklon, kur išduos raportą 
kaizeriui apie taikos konfe 
reneijos Brest-Litovske pa
sekmes ir kitokius svar
biuosius reikalus. Taip pra
nerta Amsterdaman iš Bcr-

PALAIDOTA 171 TUSCA 
NUOS AUKA. 

True translation filed **wiih the poat-
master at Chicago, UI., on February 
I i , 1918, aa reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Škotijos uostas, vas. 13.— 
Vakar vakare Škotijos pa
kraščiuose palaidota 171 
auka, kurios žuvo su nu
skandintu garlaiviu Tusca-
nia. 

Palaidota: amerikoniškų 
kareivių 131 pažintų ir 33 
nepažintų. 

Laivo įgulos 4 pažinti ir 3 
nepažinti. 

PRAMAT0M A TAIKA SU AUSTRIJA 

Trūkimas Anglijos parlamente 
True translation filed with the post master at Chicago, 111., on February 
14, 1918, as reąuired by the act of October 6, 1917. 

Londonas, vas. 14. — Londone yra žinomi faktai, ra
šo Daily Newą kurie gali labai veikiai pagaminti taiką 
Austrijos su talkininkais. Austrija, sakoma, su dideliu 
nepasiganėdinimu žiuri į savo kariuomenės siuntimą va
karų frontan kariauti prieš Suv. Valstijas ir D. Britaniją. 

Vokietijos kanclieris von Hertling, anot neoficijalio 
pranešimo, ateinantį antradienį parlamente turėsiąs kal
bą ir atsakysiąs į prezidento Wilsono pranešimą, aną dio 
ną pasakytą kongrese. Prezidentas Wilsonas kanclierio 
Hertlingo ir Austrijos užsienių reikalų ministerio Cerni
no kalbose įžiūrėjo didelį nevienodumą. Sakoma, kad 
von 'Hertling nepasitrauks iš savo aprinktos pozicijos ir 
taika turėsianti but padaryta pasiremiant Vokietijos są
lygomis. 

Anglijos parlamente premjeras Lloyd George parei
kalavo, kad parlamentas išreikštų savo pasitikėjimą, da
bartine vyriausybe. Bet parlamentas to reikalavimo kol
b a s neišpildė. Premjeras smarkiai kritikuojamas už 
karės tarybos nu veikimus Versailles'e. Tai kritikavo 
buvęs premjeras Asąuith ir kiti. 

Todėl paskui pasklydo gandas, kad Anglijos field
maršalas Haig ir gen. Roberts busiančiu prašalintu arb# 
turėsiančiu rezignuoti. Bet vyriausybės atstovai užgyni 
tą gandą. 

• 

• 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
TAS MUMS TURĖTU BUT 

ŽINOMA. 

Talkininkai , kur ie išvien 
kariauja su Suv. Valstijo
mis prieš savo bendrą prie
šininką, jau pripažino Len
kijai neprigulmybe. Šian
die lenkai Prancūzijoje j au 
tu r i net savo tos neprigul-
niingos Lenkijos laikiną 
vyriausybe. Teko girdėti, 
kad ta lkininkai ir tą jų vy
riausybę j au pilnai pripaži
nę. 

Tai butu tiesiog baisus 
daiktas mūsų tau ta i i r mū
sų šaliai. 

J e i j au negalėjome mes 
anksčiau pramaty t i ko pa
našaus, ta i j au dabar ištik
iu jų butų laikas mums e-
nergingiau Teikti i r pa
klausti šios šalies vvriausv-
bės, ką j inai mano apie Lie
tuvos likimą. 

v 

Kad tas gali but tiesa, tai kiekviena tau ta po karės 
tų paliudija Amerikos leu- privalu įgyti laisvę. Bet 

Ki tuomt t šios šalies pre
zidentas yra pasakas, kad 

kų laikraščiai. 
Šitie laikraščiai praneša, 

kad lenkų laikina vyriausy
bė Prancūzijoje šion šalin 
pasiuntusi savo karininkų 
komisiją. Šita Komisija, 
anot lenkų laikraščiu, YVa-
shingtooe busianti oficija
ka i pri imta. Po šito Wa-
shingtone busianti tuojaus 
įkuria neprigulmingos Len
kijos pasiuntinybė (lenkai 
pasididžiuodami sako *• am
basada ' ' ) . Paskui dides
niuose šios šalies miestuo
se busia^ įkurti lenkų kon
sulatai. Šitie tuojaus im-
siasi vesti lenką reikalus 
šioj šalyj. Visiems len
kams nepiliečiams išduo-
sianti pasportus, kad tuo 
būdu juos a tski r t i nuo Vo-
kietijos i r ki tų šalių pav^ii-
dinvstės. 

Bet lenkams visųšvar-
biausia ta ta i , kad Suv. Val
stijos pinigiškai (paskolų 
formoje) remsią tą jų laiki
ną vyriausybę ir lenkų rei-
kalus taip, kaip šiandie re
miamos visos talkininkų 
Salys. 

Lenku karininku komisi-
ja tomis dienomis busianti 
j au Amerikoje. 

Nereiks ilgai laukti, kad 
sužinoti, a r lenkai teisvbe 
rašo. (ii jei tai pasirody
tų y teisybė, tuomet musų 
Tėvynės l ikimas dar iab-
jau butų ap t rauk tas dide
lio neaiškumo nikais . 

Lenkai jau turi savo lai
kiną vyriausybę. Lenki
jos neprigulmybe jau pri-

.pažinta. Tuo tarpu kaip 
Suv. Valstijos, taip talki
ninkai da r nei karią nėra 
pras i ta rę apie Lietuvos li
kimą. Tasai jų tylėjimas a-
pie Lietuvą reiškia ne kit
ką, ka ip t ik lenkų aspiraci
jų pripažinimą. Oi 
aspiracijos — ' ue tik savo 
senosios Lenkijos suskal
dytas dalis sujungti , bet 
dar prie savo tos t kdidžio
s ios" Lenkijos pr i jungt i ir 
Lietuvą, kaipo "nea t sk i r ia 
mą Lenkijos dal į ." 

argi lenkams via sunku in-
t ikr int i prezidentą, kad jie 
Lietuvai duosią autonomi
ją ir busią viskas tvarkoje. 

Šiandie vokiečių diplo
matai , matome, moka ta ip 
gudriai visais reikalais aus
ti, kad talkininkai vra ver-
ėiami savo karės progra
mas keisti, kaip dar niekuo
met, (ialimas daiktas, kad 
jų nuomonė gali pasikeisti 
i r tautų laisvės klausime. 
Tuo labiau, kad šiandie vo
kiečiai krykš tauja diploma
tiniu keliu įveikę rusus. 

Je i mes gi nesulauksi
me * aiškaus atsakvmo a-
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pie Lietuvos likimą, kas 
tuomet mums pradėti i Ne^ 
jaugi smilkti vokiečių glė
bin i Nes ir be to šian
die vargiai vokiečiai paleis 
iš nagi) Lietuvą, jei jų ne
privers tai padary t i Suv. 
Valstijos su talkininkais, 
taikos kongresas. , 

Taigi šiandie pirmutinė 
musų veikėjų priedermė — 
išgauti nuo šios šalies vy
riausybės aišku žodį Lietu
vos ateities reikale. 

MĖNULIS IR ORAS. 

Tie žmonės, katr ie mano, 
kad menulis turi ^ent ko
kią intekmę į o ro 'a tmainas 
ant musų žemės, visiškai 
klysta, kadangi įvairiau
siais tyrinėjimais neatmai
nomai prirodyta, kad oras 
ir mėnulio atmainos neturi 
nieko bendra t a r p savęs. 

Prof. Shuster suanaliza-
vo oro užrašus viso šim
to metų ir nieko tokio ne-
susekCvkad žemės oras tu
rėtų bent kokį sąryšį su 
mėnulio laikotarpiais. 

Tečiau kaikurie moksli
ninkai tvir t ina, kad mėnu
lis, būdamas pilnatyje, i r 
praeidamas pro bile katrą 
meridijaną, esąs galįs iš
blaškyti debesius. 

Bet jei ir4 tasai tvir t ini
mas Imtų teisingas, tai vis-
vien jokiuo būdu negalima 
manyti , kad žemės oras po
draug mainosi su menulio 
atmainomis. 

Musų busimojo politiško
jo seimo didžiausia nauda 
turės buti_ta, kad po jo ne 
vienas augštai stovintis di
plomatas \ tures atmesti ša
lin mintį, kad su Lietuva 
po karės galima bus taip 
pasielgti, kaip kas kitas pa
norės. Ki ta ip sakant tu
rės labiau pradėt i skaity-
ties su pačios lietuvių tau
tos, norais i r reikalavimais. 

Pareikalausime etno
grafiškai Lietuvai visiškos 
neprigulmybės i r pabrėši
me, kad Europoje negalės 
būti pastovios ramybės, 
kol tas musų teisėtas reika
lavimas nebus išpildytas. 

Reikalaudami laisvės 
sau, mes nenorėsime vergi
jos kitiems. Turėsime pa
brėžti pilnas politiškas i r 
pilietiškas teises visiems 
Lietuvos gyventojams, link 
kitų gi tautų — nenorą už
griebimų svetimų žemių, o 
norą sugyventi su savo kai
mynais kuogeriausiai, lai-
kanties teisingumo dėsnių. 

Pareikalausime taip-pat 
visiškos laisvės Į— patiems 
pasirinkti su kokiais kai
mynais dėties mums į šio
kias ar tokias federacijas. 

Bet čia seimui reikės il
giau apsistoti an t Mausimo 
musų santikių su lenkų 
tauta . Pasaulis, ypač pa
tys lenkai, labai puikiai at
simena musų politišką uni
ją su lenkais. Lenkų piiu-
gai i r jų nenuilstantis dar
bas padarė tai , kad ir da
bar daugelis r imtai mano 
apie primetimą naujos uni
jos Lietuvai su Lenkija, 
kad dar daugiau žmonių 
mano, jog Lenkijai bent 
priėjimas prie jūr ių turėtų 
būti duotas per Lietuvą. 

Tarptaut iškos teisės rei
kalauja, kad kiekviena tau
ta, gyvenanti saiyitu poli
t išku gyvenimu, turė tų 
liuosą priėjimą prie jūrių, 
kad galėtų laisvai plėtoti 
savo.šalies tikį, pramonę ir 
prekybą. t 

Lenkija po šios karės bus 
savita valstija. Taigi i r 
j i to kelio pr ie jūrių bus 
reikalinga. Seniau jų upė 
Visla vedė juos prie Balti
jos jūrės , kaip mus prive
dė Nemunas. Bet ilgai
niui šiaur-vakarinė Lenki
ja su savo uostu Gdan
sku (Danzigu) patapo 
vokiečių valdžion ir suvo
kietėjo. Tokiu būdu etno
grafiškoji Lenkija nuo jū
rių tapo a ts tumta . Dabar 
lenkams lieka t ik vienas iš 
dviejų kelių; arba Vislos u-
pė, arba Nemuno upė. 

Je igu talkininkai sumuš
tų vokiečius, jeigu tautybės 
principas visiškai laimėtų, 
tuomet Vokietijos lenkai" 
butų pr i jungt i prie visos 
Lenkijos, tuoįriet i r kelias 
j iems prie juros butų duoT 

tas Vislos upe. Su tuo 
gal sut iktų i r lenkų tautos 
vadai, nes beabejo j iems 

svarbiau ir sveikiau butų 
a tgaut i savo tautos buvu
sias dalis, negu briauties į 
svetimas tautas . Štai ko
dėl ir mes turė tume nuošir
džiai pageidauti mili tarės 
Vokietijos sutruškinimo. 
Kol j i bus pergalėtoja, ne
galima biis riei manyt i apie 
atidavimą Poznauiaus pro
vincijos visai Lenkijai. Gi 
to negavę lenkai sprausis 
prie jurų per Lietuvą. Ta
me g'ali juos paremti talki
ninkai, net i r Amerika. Ką 
tai rekštų Lietuvai. Tas 
klausimas nebuvo dar gerai 
lietuvių spaudoje išgvil
dentas. Butų labai pagei
daujama, kad panašių klau
simu žinovas Ne\v Yorko 
seime r imtu referatu šitą 
klausimą visapusiškai nu
šviestų. 

Nepersenai išskaitėme 
žinutę, kad Europos lietu
viai (p, Yčas ir kit i) iš 
Stockholmo paskelbė pa
sauliui, kad lietuviai sutin
ka duoti liuosą priėjimą 
prie jūr ių savo kaimy
nėms tautoms. Manome, 
kad nevienam lietuviui ta 
žinutė skaudžiai dilgtelėjo 
į širdį. Mes nujaučiame, 
kad jeigu lenkai nevaržomi 
turės, gel ius (vandens, a r 
gelžkelius) per Lietuvą, tai 
kiek bus Lietuvoje lenkiš
kų valdišku stočių, tiek 
bus centrą lenkiškų įstai
gą i r agitacijos, kad lenkų 
tautos pasiuntiniai turė
tų puikią progą varyt i Lie
tuvoje savo1 politišką ir 
tautišką agitaciją. Pačiuo-
se musų uostuose, Liepojo
je*, Klaipėdoje i r k i tur — 
pasirodytų, kad ne mes vie
ni esame šeimyninkais. Lie
tuvos uostai virstų su lai
ku nebe Lietuvos uostais, 
bet neutraliais. Visa tai 
Lietuvai galėtų būti labai 
nenaudinga ir ne t kenks
minga. Seime šitas klau
simas turė tų būt i pilnai 
nušviestas ir apie jį turėtų 
būti t a r t a s lietuvių žodis. 
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Mėnulio atmainas galima 
nuspėt i per ištisus šimtus 
metų ateityje. Tatai jei 
nuo tų atmainų prigulėtų 
žemės" oro atmainos, kogi 
žmonėms daugiau reikėtų. 

Tečiau ta ip nėra i r negali 
but. 

Čionykščiai Vyčiai. 

Norints čionykštė 14 vyčių 
kuopa laiko >avo susirinki
mus kas savaitėj seredolnis, 
bet vis randa ir turi daug ko 
svarstyti ir daugybes nuveik
ti. Vieną savo susirinkimą lai
kė vasario G d. Pirmininkai 
Al. Krencius pavyzdingai ve
dė susirinkimą. Narią buvo 
susirinkę vidutiniškai ir šį 
kartą visi ir visos pavyzdin
gai, tvarkiai užsilaikė. Užta
tai trumpu laiku buvo galima 
daug kas aptarti. 

Pirmiausiai įstojo kuopon 
p. Al. Zakaras. Pasirodo, kad 
kuopa vis auga. Daug visokią 
raportų buvo išduota iš ap
skričio susirinkimo ir komisi
jų. Išrinkta sekantieji fežisie-
ruoti veikalui, kurį rengia 
parapijos naudai: Pp. M. Kar-
kauskas ir A. Krencius. 

• Po susirinkimo visi link
smai žaidė ir dainavo, rodos, 
kad jaunimas batų be jokiu 
rupesnių. 

Pr. 

Kadangi musų broliai lie
tuviai Suv. Valstijų kariuo
menėje savo gerais darbais 
pasižymėjo ir savo organi
zuotomis spėkomis, S. V. 
kariuomenėje būdami per
matė lietuvių vargus i r riij-
ko aukas nukentėjusiems 
del karės, ta tai tasai jųjų 
gražus darbas neduoda 
mums, pasilikusiems namie, 
ramia sąžine pamiršt i apie 
juos. Tuo tikslu Montello, 
Mass., lietuviai j au paskyrė 
komitetą iš šių draugijų: 

Šv, Roko, Šv. Kazimiero, 
L. Moterių Nuolatinės Šv. 
Panelės Pagelbos ir Am. L. 
Tautinės Sandaros 24 kp. 

Šitų draugijų atstovai tu
rėjo susirinkimą Taut iškam 
Name sausio 29 d., ir nuta
rė kreipties į vietines lietu
vių draugijas, podraug ir į 
plačiąją visuomenę per lie
tuviškus laikraščius, idant 
visuomenės veikėjai ir- lie
tuvių draugijos s atsilieptu 
viešai per laikraščius apie 
S. V. lietuvių kareivių Glo
bojimo Komiteto . reikalki-
gumą ir naudingumą. 

Nes mes būtinai reikalin
gu a t randame: 

1. Rinkti teisingas statis
tikas, kad, esant reikalui, 
galėtume prirodyti , kiek 
musų brojių dalyvauja šioje 
karėje*. 

2. Kad galėtumėm lietu
vių kareivių dvasinius rei
kalus aprupyit i , ty. prista
tyt i j iems reikiamą kieky
bę laikraščių i r knygų., 

3.N Kad lietuvių kareivių 
nuopelnus arba užtarnautą 
garbę nuo svetimtaučių pa
sisavinimo apginti . 

4. Kad lietuvius karei
vius apsaugoti nuo nutautė
jimo. 

5. Kad jiems varge esan
tiems duoti pagelbą sulyg 
Globojimo Komiteto išga^ 
lės. . 

Tatai , gerbiamieji visų 
kolionijų lietuviai, malonė
kite išreikšti savo nuomonę 
apie reikalingumą ir nau
dingumą tokio Globojimo 
Komiteto. Mums atrodo, 
kad J;o klausimo negalima 
ilgiau atidėlioti. Nes i r 
ta ip pervėlai jį pakėlėme. 
Gi kol susiorganizuosime, 
tai ir taip nusitęs daug lai
ko. 

Mykolas Abračinskas, 
Andrew Kaspar, 

A. Vaitkus. 
Red. prierašas. Čionai 

sumanomas toksai komite
tas j au senai gyvuoja So. 
Bostone. Todėl mes pa
ta r tume nieko naujo tuo 
klausimu nepradėt i 'p i rmiau 
nesusinešus su anuo komi
tetu. 

PAIN-EXPĘllLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimu ir skausmų. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada ta senai išbandyta, 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuot|js vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kaJ 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardė. 
Tikrasis PA1N-EXPELLER1S 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. 
F . A D . R I C H T E R & CCX* 

74-SO Waahington Street, New York 
3BCSCB3BB 

SE 

-

* 

t 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

[Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50/X)0. 
] Šerai sumažiriti nuo $25.00 iki $10.00. 

šiandien musy laikraščių biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis Metuvių katalikų dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

v Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Drauge" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas' nori pasistatyti lietuviy 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 MUSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

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

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

priėmime. 

Kuponas uis i rašymui " D r a u g o " Bendroves šėru. 
DRAUGAS PUBIilSHING OOMPAITF, 

1800 West *8th Street, 
CHICAGO, ĮLLLVOIS. 

Prisiunčiu % Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės šėrų. 

•> A£SXL 

Vardas ir pavardė 

Antrašas 

Miestas Valstija 

L A I Š K A S R E D A K C I J A I . 

Į gerb. "Draugo" Red. 
Gerbiamieji: -*» 

Ar negalėtumėt Tamstos 
mums išaiškint šita neaišku
mą, kas link elgimosi musų 
raudonųjų broliukų — cicili-
kų. Jie savo "Naujienose" ii 

—Kas dangiau pasidar
buoja soeijalizmui Lietuvo
je? 

"—Tie, kurie Lietuvai ka
pitalus gamina. 

—Kaip tai? 

—Visiškai natūraliai . 
J u k be kapitalizmo negali kituose savo šlamštuose pi u 

sta,. ant tikėjimo ir tikinčiųjų b l l t i ^>cijalizmo, — o Lie-
žmonių, nepripažįsta Dievo, t u ™ j e ligšiol kapitalizmo 

G A R S I N K I T E S 
1 ' D R A U G E . ' ' 

— Kodėl sociįalisčių su
sivienijimas pasivadino 
progresyvišku \ 

— Todėl, kad jos progre
suoja. 

— Kame tas gų progre
sas yra, aš jo nematau l 

— Dėlto, kad jos su juo-
mi ne visicms rodosi. 

— Betgi kame jis yra l 
' — O gi ^senmergių gim

dymų kontroliavime. 
— Kad tu surūgtum su 

savo tokiuo progresavimu. 
— Ne - aš 

bet jos. 

viską, kas katalikams brang;ų 
ir šventa, jie vadina, "prieta
ra i s" (f), gi kuomet tik gau
na iš nesusipratusių jų katali
kų doleriuką, su prašymu pa
garsint jų. kokį numirusį drau
gą ir giminei" kaip bematant 
"Naujienose" atsiranda dide
lis kTyžius i r labai maldingas 
pranešimas apie mirtį a. a. t D 
ir, to — jog '"Naujienos" 
kryžiaus bijo kaip ,velnią^ 
švęsto vandens — jog jiem.'s 
turi but skaudų dėt paveikslą 
kryžiaus į savo "gazieta", 
bet virsta '^kankiniais" už — 
Visagalintį (pas juos)dolerį! 
Jog tai net sulaužymas eieili-
kiškų "principų" — nejaugi 
raudoniesiems broliukams do
leris yra brangesnis už j u 
"principus" ir "moksle"? 

Ne Grigaičio tarnas. 
Nuo Red. Taip. "Jiems do-

progresuoju, . ieris yra brangesnis už j u 
' principus ir mokslą.." m 

nebuvo. 

— J u k socijalizmas t ik 
prieš netikusį kapitalizmo, 
surėdymą kovoja? 

—Taip, jis prieš kapita
lizmą tol kovoja, kol kapi
talą į savo kišenius nesusi-
glemžia, b tuomet, tai j au 
viskas oi rait . 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

S. Easikevičia, E. Moli
no, 111. — Už tūkstantį do
lerių metinio peluo nevedu
siam ir už du tūkstančiu 
metinio pelno vedusiam ne
reikia jokių mokesčiu mo
kėti. Tik reikia mokėti, 
kas yra viršau^ tūkstančio 
arba dviejų tūkstančių- do
lerių. Už tą perviršį rei
kia mokėti 2 nuoš. 
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LAIME. 
Žėri laimv, lyg saulutė, 
Mirga spinduliais.... 
S^nas, jaunas bėga, žiūri, 
Kur ji nusileis... 
a 
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Ji netoli, ji už girios, 
" J i pilyje toj'!... 
"Ne, ji ten už jurių-marių 
"Žemėj svetimo j !.f." 

Taip tai žmonės šaukia, baras 
Vargo prispausti,— 
Bėga ieško, kur ta laimė, 
Lyg dangus skaisti. 

Ein skersai per žalią girią, 
Einą išilgai; 
Būriais skub' į puikią pilį... 
Laimės nėr' — vargai!... 

Plaukia, irias laivan sėdė 
Per plaeias jūres, — 
Ale ir Amerikoje 
Laimės neatras. 

Nes ta žemiškoji laimė 
Lyg dangus meili, 
Draug su saule teka, kilsta. 
Toli leidžias ji. 

Brolau vargše, liaukis klydęs, 
Kas tau yr ' galvoj?... 
Laimę pigiai gali rasti 
Net ir Lietuvoj. 

Laimė vien yra pas I>ievą, 
Jis davėjas jos... 
Nori laimės, melsk Augšėiaus 
Iš širdies visos. 

Numylėki savo kraštą, 
Pasišvęski jam! / 
Mokslas, darbas atneš laimę 
Žmogui kiekvienam. 

Dirbk su Dievu ir su meile 
Be kitų skriaudos, 
O tikrai laimingas, vargše, 
Busi visados! A. Jakštas. 

"BROLIŠKOJE GLOBOJE." 
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(Tąsa) 
Ei. chlopcy! Ką jis čia 

mus balamutina! — pasi
girdo senyvo žmogaus bal
sas. Atsi baladojo kažiu-
kas iŠ kokio pasviečio ir 
jus jo klausot. Jiis misli-
nat, kad jisai kunigas? J i s 
^ p a s i r ė d ę s kunigu. Čia 

furbi.it bus koks šnipas, 
valdžios atsiustas. 

Išsiėmiau iš savo valiziu-
kės brevijorių, parodžiau. 

— Vis viena, neklausyki-

O jus vis dar kalbat, kad 
jusu lietuviška kalba yra 
pagoniška, Dievui nemalo
ni... 

- Krauna jie man i ranką 
knygutes, o aš vis rokuoju. 
Priskaieiau 13. Na, rieiu 
Dievui, manau sau, pritru
ko. Lėkite, sakalėliai, lė
kite skaistieji ir prabilkite 
į mano .brolelių širdis ir 
protus, neškite šviesą ir su
sipratimą. 

I r dovanas atstume, so
diečiai teėiau nei nejuda, 
vis kažko dar laukia, apie 
kažką mąsto. Matyt, jų 
širdvse ėmė kilti šiokie to-
kie abejojimai, naujos min
tys, iš akių matėsi didžiau-
sis žingeidumas*, noras su
prasti mane. Pasigirdo 
naujas tonas jų kalboje, 
prielankesnis man, bet vis 
dėlto .dar tyrinėjantis, dar 
nepasitikintis. Ėmė teirau-
ties šiokių tokių patarimų 
santi kiuose su dvarinin
kais, ūkio reikaluose, santi-
kiuose su valdžia. Aiški
nau, kaip mokėjau ir kaip 
galėjau. Tuo tarpu šeimi
ninkė pasiūlė man užkan
dos: pieno su duona. Be-
vakarieniaujant - atsimi
niau, kad turiu saldainių; o 
eia mažų vaikų vienmarški
nių akutės iš visų pakam
pių tik žiba, inbestos į ma
ne, perimtos žingeidumo. 
Tuojau vienas-kitas kibo į 
saldainius, bet, nabagėliai,, 
turėjo susilaikyti nuo sma
guriavimo, nes pasigirdo 
piktas balsas senyvo sodie
čio: nie bierzcie, dzieei, nie 
\\olna. Lieho tam jego 
\vie, mogą byc zatrute. Bet 
tai buvo, matyt, jau pabai
ga blogų jausmų, į mane 
gaivintu. Sužiuro visi pik
tai j tą senį, pasipylė pro
testai ir įsakymai vaikams, 
kad imtų m manęs sa ldai 
nius. 

\ icna-kita vaiką ėmiau — Aeklausvkite 10, sūri- j , „ . ,. ,. ? -i • v , . i , * - -• i , • l kalbinti lietuviškai, svpso-ko viena bobute, eia kokie 
nors monai. Nereikia mums 
jo lietuvišku gazietų! * 

Taip ir turėjau įsidėti 
"Auš rą" atgal į savo vali
zą. Manau sau, peranksti 
Čia aušrelei nušvisti. Dar 
ilgai gal globos asavieėius 
gili nakties tamsa. 

Kaimo k4provodyriiis" po 
trumpos pumos atsiliepė: 
"Kad turėtumei kokių len
kiškų knygų ar gazietų — 

nie jo! Ar jųs užmiršote, tai paimtume paskaityti, ir 
ka mums sakė kun. Ko- dar padėkotume." 
cbanskas. Cblopey! einam 
namon. Lai jisai sau vie
nas eia lieka. 

—Kas nedori via būti, 
gali sau išeiti, ramiai atsa
kiau. 

Kurstytojas ir dar vienas 
-kitas paskui jį išėjo, bet 
kiti nei nejuda. Stovi 
kaip mūras, pagauti žingei
dimu). Valandėlę prieme
nėj pastovėję, sugrįžo ir 
tie,* kurie buvo išėję. 

) Manau sau, geras laikas 
įėkla- sėti. I š valizos iš-

— Na, tferai, turiu ir len
kiškų, atšoviau jiems. Iš 
valizos išėmiau 20 egz. kny
gutės "Kim jestes, lit\vi-' 
nem, ezy polakiem" Tai 
tautiškas lietuvių katekiz
mas, išleistas pirmiausia 
lietuvių kalboj, bet paskui 
išverstas ir į lenkų kalbą. 

Kaip bematant išsitiesė į 
mane sodiečių rankos. Aki
mirksnyje visos 20 knygu
čių buvo išdalytos. Vie
nas-kitas prisikišo su kny
gute prie gazelio ir ėmė si-
belizuoti: Kim je-jes-tesz... 

aukiau laikraščio "Ana* li-twi-nem, ezy po-la-kiem. 
ros' kelis egzempliorius. 

I Štai, sakau, katalikiškas lai 
kraštis " A u š r a , " eina lie
tuviškoje kalboj iš Vil
niaus miesto. Pats Jo Ma
lonybė vyskupijos Admini-

—E! To niedobra ksiąž-
ka! Juž tu ehyba na Lit-
\va nav\*raca... 

— To trueizna! suriko ki
tas. Atiduokite visi jam 
tas knyga^. Tr vėl viena 

M m, 

-tratorius kun. Miebalkevi-1 po kitos sodiečiu rankos iš 
sitiesė į mane, gražindamos 
man mano dovanas.* Imu 
ir rokuoju. Nejaugi, sa
kau, nei vienas nepanorės 
sužinoti, kas ištikrųjų toje 

| knygutėje parašyta. 

MU/ jį įsteigė, patsai pir
mas tūkstantį rublių padė
jo tam laikrašėiui inkurti. 
Va, žiūrėkite, ant pirmo 
puslapio Aušros Vartų Pa
nelės šv. paveikslas. 

Dabar pas mus-bloga. Gal 
kada ir bus geriau. 

— Ne. " g a l , " bet tikrai 
turės būti kitaip, ir bus. 
Nei nemanykite, kad Lietu
va sutiks jus gyvus palai
doti. 

• 

Nekantrfai laukė manęs 
namie kun. Burba. Jo ak v-
se išskaičiau tikrą džiaugs
mą, kad sugrįžau gyvas ir 
sveikas. Apžiurėjo mane 
nuo galvos įki kojų ir, per
sitikrinęs, kad esu eielas, 
nesužeistas, nuvedė manę į 
sveėio kambarį ant nakvy
nės. 

si maloniai, iš akiu matyti 
aiškiai, kad norėtu atsakv-
ti taip-pat lietuviškai, bet, 
— pažvelgs į tėvų veidus ir 
neišdrįsta. 

Besišnekučiuodami ir vi
sai susigeravome. Turė
jau tikrą siurprizą, kada 
kaimo vadas pusiau rimtai, 
pusiau juokais šiaip prabi
lo į ,mane: Žinai ką, kuni
ge. Ar negalėtumei atva
žiuoti ir. apsigyventi pas 
mus Asavoje, mes Tave 
mylėtume. 

— Gerai, sakau, ale aš su 
jumis kitaip nešnekėčiau, 
kaip tik lietuviškai. 

— O, kiedv tak, to nie-
trzeba. 

* 

Atsisveikinęs, išvažia
vau. Į mūsų ratukus įsė
do vienas ūkininkas, kad 
palydėti mus iš kaimo ir 
pro tankųjį mišką. Išsi
šnekome. Kalbėjome lie
tuviškai. 

— Mes visi, sako, moka
me ir kalbame lietuviškai. 
Tik vaikai griebia "po pro-
stemu." Prie kun.- Stasio 
mes skaitėme lietuviškas 
knygas ir laikraščius, aš 
pats buvau net laikraščių 
agentas. Bet atvažiavo, 
kun. Koehanskas ir per tre
jetą metų viską sugadino. 
Aš stebėjaus, kaip Tamsta, 
kunigėli, negavai į kailį. 
Kada Tamista kalbėjai 
grineioje, keli vaikėzai ren
gėsi Tamstai iškelti pirtį, 
kaip tik išeisi iš grinčios. 

Ant rytojaus gavau iš 
klebono štai kokias " ins
trukcijas : " Tamsta atlai
kysi sumą, po sumos turė
si tik 10 minučių užkąst, 
vežimas stovės gatavas prie' 
vartų: sėsk ir dumk kuo-
greičiausiai į geležinkelio 
stotį. Tamstai išvažiavus 
bus pilnas mano kiemas ir 
klebonija žmonių, man bus 
bloga. Nežinau, kaip ir iš
sisuksiu. 

• 

Klebonas žinojo ką kal
bėjo. Po poros savaičių 
atlankė jisai mane Vilniu
je* ir štai ką papasakojo. 
Vos aš išvažiavęs iš Asa-
vos, tarpe žmonių, išėjusių 
po pamokslo į šventorių — 
pasklidę žaibo greitumu 
kalbos, kad kažinkoks po
naitis iš Vilniaus, apsime
tęs kunigu ir daręs pastan
gas "nawraeac na Litwa." 
Ir, kas baisiausia, tas po
naitis laikęs pas juos sumą. 
Penkioms minutės praslin
kus po pamokslui pilna kle
bonija primarmėjo žmonių, 
išmėtinėjančių ir grasančių 
klebonui, kam jisai siunti- , 
nėja savo arkliais po so
džius nedorus agitatorius. 

Tą pačią dieną žinojo a-
pie tą atsitikimą vietos 
dvai'hiinkai-cndekai ir de
kanas Ointautas. Aųt ry
tojaus Gintautas atpyškėjo 
į aną sodžių ir darė tardy
mus po prisiega — ant sta
lo pasistafė kryžių ir kiek
vienam prisiekusiam davė 
bučiuoti. Nukryžiavotojo 
paveikslas buvo šventvagi
škai panaudotas lenkiškos 
politikos reikalams. Ku
nigas fHntautas gavęs vie
ną egz. "K im jestes," po 
poros dienų atvažiavo į Vil
nių pas kun. Michalkevičių 
su skundu ant kun. Burbos 
ir ant kaž-kokio nežinomo 
agitatoriaus. Endekų laik
raštis "Kur jer Litewski , , 

jau į trečią dieną po mano 
vizitos į Asavą — kuopla-
čiausiai aprašė visą atsiti
kimą, judindamas dangų ir 
žemę, šaukdamas prie tar-
dvmo ir bausmių.. 

Kun. Burba buvo šauk
tas pas adm. Michalkevičių 
teisinties, gi rašamls šiuos 
žodžius buvo įskųstas savo 
vyskupui Cirtautui, turėjo 
važiuoti teisinties į Kauną. 
Malonu atsiminti tai, kad 
man pasiteisinti buvo daug 
lengviau, negu kun. Bur
bai. Amžiną atilsį vysku
pas Girtautas beveik su a-
šaromis akyse klausė mano 
pasakojimų apie asaviečių 
dvasios vargus. ~^ 

Uosis. 

W ^ 3E 
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"Draugo" Bendrovės Knygynas, 
« 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti 
ir platinti mūsų išleistas knygas. 

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

No. 5. Anykščių šilelis. K A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. Pūsi. 16 . . . 

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

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurkllutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32 

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

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

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz'. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

• No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai • • • • 
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JL No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas, 
\ Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 34 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo-
% se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is. 

Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 
y No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver

tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižinėliai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

dė. Chicago, 111. 1915 m 
No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 

Parašė F . V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 82 , 

No. 95. Hucklcberry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šių apysakų, 
kalba lengva ir kningos intalpa ' inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 

No. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumų ir jos žiaurumų 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 56 

No. 106. Lietuvos Vyčiu Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir t ikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, 
*>usl. 28 

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

No. 115. Patarlės i r išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

No. 180. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progbs belaukiant ir kitos 
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 

No. 160. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis* 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

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

No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . 

No. 169. Patr impo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 173. Pažinkime socijalizmų. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslų ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė* Pusi. 
190 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F . V. ir 
JJosis Didžios vertės knygutė 

No. 194. Tiesos žodis Soči jai istams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistai". Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymų lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pųsl. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

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

No. 222. i Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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No. 350. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją, pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

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

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F . B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimus ir atsa-
kimus pritaikytus pradedamiemsiems 
skyriams. Kaina 

No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis IX Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F . B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesnlems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-Jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m., 
pusi. 26 

No.^ 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus įrankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems į pirmųjų išpažintį 
ir Šv. Komunijų. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

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

No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šių knygelę . . . . 

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

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo 
{statymo. Parašė kun. 1. šuster. 
Kieto popero apdarais 

No, 315. Vaikų. Žvaigždutė. Bendoriaus, 
dalis I, kieto poperos apd . ' . . 

No. 316. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gli-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokinl-
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimų kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 

No. 360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tų kalendorių jsigyti. Boston. Pusi. 
120 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymai: 
a) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . . * . 
e) Giordano "Bruno, pusi. 18 . . . . . . 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) Revoliucijonierių tarpe, pusi. 10 . . 
m) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Lithuania and the Autonomy'b* Poland with 
a map., by J. Gabrys. Paris 
rys. Paris 

A Skėteli of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Album Lithuanian pances for orchestra. 
Corrceted and arrauged by Vincent 

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

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10. knygučių $4.00. Viena knygelė 

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

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

No. 373 įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas salinės perkratinėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. S58 Dvasiškojo gyveninio vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 
Popiero viršeliais . . . ." 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku-
relės apdarais 
Juodais audeklo apdarais 

No. 362 Mažasis Katalikų tikėjimo kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 

No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

No. 398. Trečioji skaitymui Įmyga. Pusi. 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 
Mažesni po 

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

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvnis, bro
lius, sesutės, pačių ir kUus, paauk
suotos — 3 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 . . . . . . 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. 
Baltais kauliniai apdarais $1.50 

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

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži Ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
t rantuotų nuo 15c. iki $1.50 

škaplerių karmelitdnskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų viešpaties Jėzaus Marijos 
ir Sv. Juozapo su maldelėmis už vie
nų nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vienų . . 
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Lietuviai Amerikoje 
••5' BURLINGTON, N, J. 

• » m* • m m m ii 
COLLINSViLLE, ILL. 

Gražus vakaras. 
Vasario 2 d., 3918 m., S. 

LRK. Am. 161 kuopa su
rengė gražų vakarą. Va
karas įvyko bažnytinėj sve
tainėj. Vakaro programas 
susidėjo iš lošimo, dainų ir 
deklemaeiJŲ. Programo iš
pildyti buvo pakviesti iš St. 
Louis, Mo., Liet. Vyčių 80 
kuopos artistai ir choras. 

Apie aštuntą valandą va
karo vedėjas, ponas B. Stu
mbras, atidarė vakarą paai
škindamas viso programo 
turinį. Jam suminėjus St. 
Louiso vyčius, pasipylė 
gausus delmi plojimas. 

Vi supimui buvo sulošta 
"Dvi kūmutės.? Labai ge
rai nusisekė. Lošime atsi
žymėjo p-lė P . Likmoniutė 
ir plė O. Zabeliutė, Pa-
deklemavo keletą gražių 
dekkmacijų p-lė E. P. Ži-
vaieiutė, maža mergaitė iš 
St. Louis, Mo. ^¥isa pub
lika gėrėjosi jos deklema-
cijomis, ir gabumu, nes ge
rai jai nusisekė. 

Paskui sulošta labai juo
kingas veikaliukas " Užke
rėtas Jackus.?• Lošime a t 
sižymėjo šios ypatos: p. F. 
Ražaitis,- ponia L. Živaitie-
nė, p. J . Simanaviče, p. P. 
Šviadas, p-lė O. Zabeliutė 
ir p. VI. Kaziukaitis, Vi
si savo užduotis atliko ga
na gerai, publika buvo pil
nai užganėdinta. Sekė de-
klemacijos, kurias dekle-
mavo CollinsvilTės mažos 
mergaitės: Elena Norkiutė, 
ir Ona Norkiutė. Taip gi 
padeklevamo mažas vaiku
tis Ąnt. Naujokaitis. Po 
to padainavo dvi mažos 
mergaitės p-lė M. Zabeliu
tė ir p-lė Nast. Zabeliutė. 

Matytis, CoHinsvillės lie
tuviai katalikai pradėjo sa
vo vaikučius lavinti prie 
gražiu užsiėmimų, nes la
bai yra dailu, kad priau
gantis jaunimas tautiškai 
išsilavinęs ir gali publiką 
užžavėti gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Baigiant 
Liet. Vyčių choras po vado
vyste p. A. Žitavičio su
dainavo 4 dainas: "Sveiki 

pusės, nes kuone visos vy-
tės iš St. Louis, užbaigus 
vakaro programą vietoje 
važiuoti namo, nupyškėjo 
katalikų priešininku ba
lium Reikia pasakyki, kad 
vytės ne iš blogos valios 
taip pasielgė, o tik norėjo 
pasišokti, nesuprazdamos, 
kad tuomi žemina savo var
dą. Butų gerai, kad atei
tyje to nebūtų. Bet kad 
tas neatsikartotų, ateityje 
patiems vyčiams reikia da
žniau surengti pasilinksmi
nimo vakarus su šokiais. 
Nes jaunimas nori žaismių. 

Kadugėlis. 

WORCESTER, MASS. 

Merginų draugijos vakaras. 
Sausio 13 d., š. m., Mer

ginų Marijos Vaikelių dr-
ja surengė gražų vakarėlj 
šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Vakaro vedėju 
buvo vietos parapijos ger
biamas klebonas, kun. J. J . 
Jakaitis. 

Sekanti programa buvo:, 
Ant pijano skambino p-lė 

J. Levanavičiutė ir p-lė C. 
Migauskaitė. P-lė O Či-
ginskaitė puikiai padekle-
mavo apie Orleano 
minta mergelę Joaniią. L. 
Vyčių 26 kuopos pirminin
kas p. P. Staponkus grojo 
ant smuikos. 

Toliaus sulošta "Senelis 
ir giltinė." Gražiai roles 
atliko p. K. Tirlikas ir p-lė 
J . Prankiutė. - Paskui p-lė 
U. Bablauskaitė pasaka ei
les apie jauninu). Mokslei
vis J . Žemaitaitis sudaina-
vo dailiai "Vai aš pakirs-
čiau." P-lė L; Salteniutė 
gražiai padainavo "Kur 
bakūžė samanota'' ir "Tv-
kiai Nemunėlis teka." P-lė 
A. Balt rusaičių t ė dainavo 
"Saulelė raudona;" p-lė O. 
Oreniutė — "Ko vėjai pu
čia." Dvi sesutės — p-lės 
Anelė ir Izabelė Pauluko-
niutės skambino ant pijano 
ir sudainavo apie našlaitė
lės būvį. Labai dailiai iš 
ėjo. Jos savo dainele ir 
balsais tiesiog sužavėjo pu
bliką. 

Pagaliaus pp. P. Skris-
kis ir Višmonas sudainavo 

broliai," "Lietuva Tėvy-Į « 8 v e i k i b r o l į a i d a i n i n i n . 
nė ," "Ant kalno karklai j kai » šitiedu labai pasi
siūbavo" ir "Pasisėjau za- • ž y mėjusiu dainininku, 
hą rūtą." Dainos nusise- T*Lk±i~A+ 0„in5+a "\T< 
kė labai gerai. Publika 
buvo užganėdinta, ką liudi
jo gausus delnų plojimas. 

Turiu priminti, kad buvo 
platinama katalikiška lite
ratūra. Platino p. K. Vuo-
saitis, Liet. Vyčių 80 kuo
pos iždininkas. 

Žodžiu tariant, vakaras 
nusisekė visais žvilgsniais, 
publikos/buvo pilna svetai
nė. Tiesa, tą vakarą buvo 
surengę ir cicilikai su lais
vamaniais kaukiu balių, 
kad užkenkti katalikiškam 
vakarui. Bet tas nieko ne
kenkė kuopai, liks gerokai 
pelno, kuris yra skiriamas 
naudingiems tikslams. 

Vakaras užsibaigė apie 
pusę po dešimts. Žmonės 
išsiskirstė linksmi, pilnai 

Pabaigoje sulošta "Var
gi) kryžius, kuris yra leng
viausias, kuomet žmogus 
pasižiūri į kitą." Lošė se
kantieji asmenįs: p-lės: Ve-
nukė, U. Bablauskaitė, M. 
Lutvaičiukė, J. Levanavi
čiutė, O. Čiginskaitė, J . 
Prankiutė, A. Civinskaitė, 
A. Margaliutė ir V. Stepa-
navičiutė. Visos savo ro
les puikiai atliko. Gi jos 
buvo rolėse: neturtas mok
slas, gražybė, smagumas, 
puikybė ir tt. 

Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi vakaru buvo 
patenkinti. 

Vakaro pelnas buvo ski
ldamas Švento Kazimiero 
Seserų vienuolijos naudai. 

Už vakaro parėmimą vi
siems geros valios broliams 
lietuviams tegu Visagalis 

Pagirtinos vestuvės. 
Sausio 27 d. čia buvo ve

stuvės R. Jodeiko su Vale
rija Daurickiene. Po šliu-
bo pas jaunavedžius susi
rinko gražus pažįstamų bū
relis. Besišnekučiuojant 
J. Jonulis ir J . Žemaitis pii 
siminė nelaimingos Tėvy
nės Lietuvos padėjimą ir 
paragino kiek nukentėju
siai Lietuvai parinkti aukų. 
Aukojo: $1.00 J. Žemaitis; 
po 50c:. J. Janulis, J . Gri
galiūnas, K. Vatekaitis, K. 
Voiteka, L. Bukis, J . Jodei-
ka, A. Alisokas; po 25c: J. 
Stosis, P . Malinauskas, J. 
Mikšis, J . Morkūnas, A. 
Marcinkevičienė, J, Tamo
šiūnas, • A. Pivoravičia, B. 
Balninas,1 P. Janulis, J . 
Griciunas ir A. Žiaura 10c. 
Smulkesnių aukų 90c- Vi
so surinkta $8.00. .pinigai 
pasiųsta Tautos Fondo iž-
dan per Zimblį. 

Ačių už tai visiems auko
tojams. Tėvynė Lietuva 
nepamirš nekados savo vai
kų, kurie ją varge sušelpia 
ir rūpinasi tautos reikalais. 

Po vestuvių liudėsis. 
Sausio 30 d. jaunavedžio 

brolis J . Jodeika ryte. iš
ėjo iš namų darbam Apie 
10:00 darbe parkrito be ža-
įo , Tuojaus nugabentas 
ii. ioėn. Tenai už trijų 
dienų nelaimingasis mirė. 

Velionis buvo sreras kata
likas. Prigulėjo į Šv. Ka
zimiero draugiją. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis. Paėjo iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pav., 
Diliavos miestelio. Ame
rikoje paliko vieną brolį, gi 
Lietuvoje 3 seseris. 

Kas norėtų daugiau žinių 
gauti apie velionį, galima 
kreipties tokiuo adresu:-J. 
Jonulis, 7 House W. Broad 
S t., Burlington, N. J. 

N. J. 
• 
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BRIDGEPOBTAS. 
A. J. Augustinas 

922 W. 33 S t 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St. 
A. Malinauskas 

3246 S. Halated St. 
J. Budrik 

3343 S. Halated St. 
Kampas 31 ir Halated St. 
Kampas 35 ir Halsted St. 

18-TOS GATVES. 
A. Dargis ' 

726 W. 18th S t 
P. J . Malley 

633 W. 18th S t 
Mik. Tananevičius 

670 W. 18th St* 
Gteo. Žagunas 

1916 Canalport Ave. 
Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St. 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunas 

2334 Oakley Ave. 
m . • • • • • • • n • • c , „ i , , • 

KENSINGTON ir \V. PULLMAN 
B. Paplauskas 

10626 Edbrooke Ave. 

4549 Hermitage Ave. , 
47th ir Halsted St. J 

j 1 
NOETH SIDE. 

A. Nausieda 
1658 Wabansia Ave. 

K. Nurkaitis 
1617 N. Bobey St. 

CICEBO, ILL. 
J. Mozeris , 

1430 So. 49th Ave. 

BRIGHTON PARK. 
Pr. Jureviaia 

4440 S. Maplewood Ave. 
Pr. Macijauskaitė 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

3817 Rockwelr St. 
D. Giačas 

315g W. 38 Place 

ATLANTIC 
Teo. Dappas 

4610 Fiftli Ave. 
A. Janauskas 

4565 "Wentworth Ave. 
f " I — I I I M ! • • • • • •• M I N I M I 

ENGLEWOOD. 
K. Dargis 

6070 Lafayette Ave. 

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis f 

6828 S. Maplewood Ave. 
ROSELAND. 

Kaz. Bičiūnas 
10753 Peny Ave. 

SOUTH CHICAGO. 
Jonas Cheruski 

8834 Marąuette Ave. 

BURNSIDE. 
S. Ažukas 

8374 Birkhaf f Ave. 
J . "Krasney 

9432 Burnside Ave. 

"DRAUGO'• 
Agentai, pas kuriuos galima 

gauti pavienius numerius ir užsi
rašyti dienraštį: 

Stanley Mazetk, 
Bentleyville, Pa. 

J. Mikėnas, 
235 E. Main st., Amsterdam, 

N. y. 

Leonard' Nadzeika, 
84 Temple st., Nashua, N. H. 

Jon. Packevičia, 
„ 2104 Merrimen Alley S. S. 

Pittsburgh, Pa. 

'M. Paltanavičia, 
15 Millbury st., Worcester, 

Mass. 

i j £ f 

Gavėnios laikui yra parankiausia turėti knygutę 

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

KAINA 15c 
Adresuokite: 

DRAUGAS P t B L . OO., 
1800 W6st 46tli St., , , OHICAGO, ILL. J 

A. Palauskas, 
141 Moore st., Philadelr^iia, Pa. 

J. Pesniewski, 
87 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

A. J . Pateckis, 
234 Park st., Hartford, Conn. 

Petr. Pranis, 
166 New York ave., Newark, 

N. J. 

•v J. Radavieia, 
1425 Huron ave., Sheboygan, 

Wis. 

Vinc. Ramažauskas, 
11 S. Leonard st., Watcrbury, 

Conn. 

M. Abračinskas, 
187 Ames st., Brocktou, Mass. 

Pr. Bujanauskas, 
1112—10 st., Waukegan, 111. 

P. Cibulskis, 
405 Meadow ave., Rockdale, 111. 

Milton Clewell, 
Public Sq., WOk.es Barre, Pa. 

John Baukšys, 
90 Warwick st., Newark, N. J. 

Dziduk and Karpaitis, 
127 E. Maili st., Amsterdam, 

N. Y. 

Ant. Gotantis, 
210 W. 6 st., Spring Valley, 111. 

F. Filipovicz, 
437 S. Pacą st., Baltimore, Md. 

Izid. Gužiunas, 
221 N. 3rd st., Philadelphia, Pa. 

užganėdinti vakaru. 
* Viena tik labai papeikti- ! gausiai užmoka. 
na klaida įvyko iš mergina 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 
M. Žemės Dulke. Juoz. Martinkus 

V. Kancleris, 
18 Hanovcr st., Westield, Mass. 

J . A. Katkus, 
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa. 

Kaz. Lekavičia, 
616 Cypress Alley, Donorą, Pa. 

T. P. Križanauskas, 
38 E. Centre st., Shenandtmh, 

Pa. 

Gco. Lekavicz, 
8406 Pulaski ave., Cleveland, O. 

P. J. Kubertavicz, 
600 W. Pine st., Mahanoy City, 

Pa. 

The Lithuanian Stora, 
Athol, Mass. 

Petras Lukšis, 
314 Walnut st., Newark, N. J. 

Jos Matulėnas, 
1408 Lirfcoln ave., Waukcgan, 

111. 

A. Ramoška, 
514 W. Saratoga, st., Baltimore, 

Md. 

Juoz. Rimkus, 

Westville, Iii. 
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J . A. Stanevičius, 
Edwardsville, Pa. 

Pr, Statkus, 
332 N. 13 s t , Philadelphia, Pa. 

A. Struminski, 
184 Grand st., ferooklyn, N. Y. 

P. Šukys, 
2004 st., Clair ave., Cleveland, 

Ohio. 

M.. Vaiksnoras, 
532 Ammon st., Homestcad, 

Pa. 

Barb. Vaškevičius, 
71 Warwick st., Newark, N. J. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank st., Waterbury, Conii. 

A. Zalpis, 
5418 S. 32 st., So. Omaha, Nebr. 

W. M. Zaremba, 
141 Manchester s t , Manchester, 

» N. H. 

Peter Zenkauskas, 
20 James st., Waterbur£, Conn, 

J. M. Žickus, 
539 Collinsville, ave., E. St. 

Louis, 111. 

31 Nuošimčių 
• * • • « 

TŲB 
galite pirkti rublius dabartinė jų že
ma, kaina. 

JŲfi 
galite dėti juos mano bankoj. 

JŲS 

ginsite 3 o nuoštnčiąi aof \\ 

JŲS 
galite išsiimti juos kada norėsite 
rusiškais rubliais. 

JŲS 
galite gauti kiekviena karta dolerius 
už jūsų rublius pagal jų kursą mai-
už jus rublius pagal jų kursą mainy-

, « • » 

Informacijoms rašyk pas: 

ISIDOR HEHZ 
224 West 34 St., New York 

Tinkamiaosis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utaruinkais, ketveriais ir su" 
batomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių.iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininku judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsniu, naudingų 
darbininkams pasiskaitvmų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. t 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas 
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s . u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai isleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, puEmeeiui 
75c. 

Adresas: 

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

' ~ ^--srrs 

• • 

DIDŽIAUSIA 

KRAUTUVE 

LIETUVIŠKA 

GHIGAGOJE 
Užlaikome laikro-

džiną Ir laikrodėliui 'j 
auksinius žiedus, šliubf 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofono* 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kuriu gali groti ir n»- | . l 
mokantis visokius Šo
kius, armonikas rusJSkaa Ir prūsines, importuotas Ir taip Jau 
ruslSkas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del I>raugyseh.i. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis

ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEP0NA5 P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

tffiliEPHOirE DROYER "*SO0 
Katalogą visjems dykai, kas tik prisius už 2c. Stampa 
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CHICAGOJE. 
IŠ ROSELANDO, ILL. 

—" * ' vien labai puošė dėvinčias 
Šiuomi laiku Visų Šventų • Juos, bet podraug prisideda 

parapijos senieji komitetai af-' prie pakėlimo lietuviškos dva-
sisfckė, išskiriant du. Visi jie šios, primindami sesutes -
gerai darbavosi. dcl parapijos lietuvaitės Lietuvoje... 

. Antras Šokis iš eilės buvo 
Išrinkti nauji taip-yat ža- "Vengierka" — tą šokį gra-

da nemažai pasidarbuoti. j žiausiai atliko jaunutė p-lė 
Vasario 10 d. naujieji Vi- Vik. Valteraitė su p. Vytau-

sų Šventų parapijos komitetai tu Sakalu — šio abu ir-gi lai-
surengė vakarą parapijos nau 1T*ėjo dailius prizus. 
<lai Bro. Strumilų svetainėje.,' Trečiasis šokis buvo "Pol-

ka-kokietka", dailiausiai ma
tyt mokėjo "kokietuot" p-lė 
Ona Jakštytė su p. P. Petrai
čiu, nes jiems ir-gi teisėjai 

Pakelta klausimas apie 
ateinantį, visuotiną lietuvių 
seimą New Yorke. Apkalbė
jus programą nutarta paro

se drabužėliuose, nes ne ne- N , .. , 1 
. . . v • ! kalauti, kad visuotinas seimas 

Buvo ir programa. Buvo su
lošta puikus lošimas "Nuo 
ausies lig ausies". Pavyko la
bai gerai. 

Burbulas, barzdaskutis — pripažino dovanas už tą šokį. 

galutinai sutvarkytų 191G me
tų Lietuvių Dienoję surinktas 
aukas, kurias paėmė globoti 
viena srovių. 

Siuntimo atstovų seimau 
reikale nutarta sušaukti kata
likiškų draugijų susirinkimai 
kurs įvyks vasario 18 d., 7:30 
vak., Šy. Mykolo Ark. par. 
svetainėje. 

Susirinkimo ras t 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

B. Liukevieia; Braškis, pagel-
bininkas — J. Pivarunas: 

Viso vakaro tvarka buvo 
gražiai ir sumaniai vedama 

Bimba, ponelis, M. Misiūnas; Į vakaro komitečių pp, Ą. Gi-
lienės ir B. Lazdauskienės. 

v 

Gražus vakarėlis, gražiai i r 
užsibaigė ir publika likosi. 
patenkinta, ir sąjurigietėms 
liks beabėjo kiek pelno. 

N. 

IŠ NORTH SIDE. 

Švilpa, mokinis — J . Kačins« 
kis. Visi gražiai lošė. 

Paskui Roselando vaikinai 
sudainavo "Miškas ūž ia" ir 

išaugau Lietuvoj". Dai
navo K. Pazarskis, J . Pi va
rlinas ir X. Parešcius. Duetą 
— " A r negaila, sesytėle, nite-
l ių" dainavo K. Pazarskis ir 
J . Pivarunas. Draugija atstovų susi-

Viskas nusisekė gerai, nor nnkinias. 
dainininkai pirmą syk pasire-1 D r a u8i ju . atstovų susirinki-
dė scenoje. Butų pageidauja- ***** k u r * s " * a u k ė v i ^ c s ko
ma, kad kuodažniau skarnbė- : l i o m J o s Tautos Fondo 43 sky-
1ų jųjų malonus balsai. Ypač; r i u s> !*>*& v a ^ r i o 7 *• 8 : 3 ° 

vakare, Šv. Mykolo Ark. pa-
rap. svetainėj, 164-4 Wabansia 
ave. , 

Sekančios dr-jos . buvo 
prisiunčiusios savo atstovus: 

Šy. Mykolo Ark. Xo. 2: J. 
Karlikas, Pr. Vašknnas. 

Šv. Juozapo: Pr. Vašknnas, 
J. (iuzikauskas ir P. Alekna. 

Šv. Cecilijos: J. Xeviackas 
įr.O. Jonikienė.. 

Šv. Kazimiero: A. Nausėda 
ir P. Alekna. 

L. Vyčių 5 kp.: A. Bacevi
čių ir J. Lebežinskas. 

L. Darb. Sąjungos 20 kp.: 
J. Jokubauskas ir M. Mažei
ka. 

Mot. Sąjungos 4 kp.: A. 
Marcinkevičienė ir O. Ješko-
laitė. ' 

P. BĮ. S-mo 12 kp.: A. Ba-
cevičia. 

S. L. R. K. A. 16 kp.: A. 
Nausėda. 

Aušros Vartų Motinos Die
vo dr-ja neturėjo atstovų, bet 
pasitikima, jogei prisidės prie 
šio prakilnaus darbo. 

Xutarta surengti vakarą 
su didele programa balandžio 
28 d. Programą galutinai su 
tvarkyti palikta sekančiam 
susirinkimui. Svetaine nusam-

daug ką gero tikimasi ateity
je iš studento muzikos p. K. 
Pazarskįo, kuris turi gražų 
balsą (tenorą) ir nemažus ga
bumus muzikoje. 

Ant galo mokyklos mer
gaičių choras sudainavo kele
tą dainelių ir duetų, vadovau
jant vietiniam vargonininkui 
p. V. Mickui. 

-Viskas-4 !hisrsekė>£erai," tfzr 
ką ir publika plojo nemažai. 

Po Velykų nutarta sureng
ti parapijinį bazarą. Komite
tai apsiėmė darbuotis. Prie 
darbo prisidės visa parapija 
ir draugijos. Ačių vietiniam 
gerb. klebonui, kun. P. La
peliui, kad Visų Šventų para
pija gyvena sutikime ir sko
las mažina. 

Parapiįonas. 

BRIDGEPORTAS. .. 

Smagus vakarėlis. . 
Vasario 7 d. įvyko Mo

terų Są-gos 1-mos kp. paren
gtas vakarėlis — šokis. Šv. 
Jurgio ruiminga svetainė api-
pilnė buvo gražaus jaunimo. 
Vakarėlis, kurs žinoma buvo 
blaivas, visgi 'buvo nepapras
tai smagus ir gyvas, nes mat 
sąjungietės pagarsino, kad už^dyti nuskirta: J . Guzikauskas 
gražiausiai pašoktus lietuviš
kus šokius, buš duodami pri
zas — dovanos. 

Vakaro komitetui paskel
bus (apie 10:30 vai. vakare), 
kad jau prasidės "prauriniai" 
šokiai, pradedant su lietuviš
ka 'polka (kurioje galėjoj lai y-
vaut tik tautiškuose rūbuose 
pasipuošė mergaitės, kaip be
matant prie gražios muzikės 
p. B. Ežerskio pra#lėjc> sve
tainėje mirguliuot poros, šo
kančios gyvą,, gražią polką. 
Matyt, tas šokis lengviausia 
buvo kojytėms panelės Ma
rytės Overlingaitė- ir p. 
Juozo Mickeliuno, nê s jiems 
publika — teisėja ilgu ir gar
siu delnų plojimu pripažino 
gražias dovanas už pirmą šo-
kį. 

L. Vyčių 36-ta kuopa, va
sario 7 d. laikė savaitini susi
rinkimą. 

Komitetai išdavė raportus 
iš, atsibuvusio vakaro, ir pasi
rodė, kad kuopa biškį pralai
mėjo. 

Toliaus nutarė po Velykų 
vėl surengti- vakarą su vaidi
nimu. Taipgi nutarta ateinan
čią vasarą surengti didelį pik-
ninką. 

Užbaigus mažesnius reika
lus tartasi apie siuntimą dele
gato į Amerikos lietuvių vi
suotiną seimą. Siuntimui dele
gato visi pritarė, bet kadangi 
pasirodė kasoje neužtektinai 
pinigų yra apmokėti kelionės 
išlaidas, nutarta padaryti be
lėkta tarpe narių. 

Xariai suprasdami seimo 
svarbą ir matydami reikalą 
nesigailėjo paaukoti keletą 
dolerių. 

Aukavo sekantieji L. Vyčiu 
36 kp. nariai: 
Pirm. P. Kvietkus . . $10.00 
Theodoras Wolk 5.0 
P. Kulikauskas 2.00 
R. Andreliunas 2.00 
P. Stonis , 2.(X) 
Jonas Vilimas 2.00 
P. Jovaišaitė J .32 
J. Šileris 1.22 
A. Jovaišas 1.00 
A. Jakubaitis 1.00-
P. Atkučaitis 1.00 
Izid. Poškauskas 1.00 
D. Mankus 1.00 
E. Volkaitė . . . . . . . . . . 1.00 

Sekantieji pasižadėjo au
koti: 
S. Eringaitė 1.00 
Ona Sakaičiukė 1.00 
F. Katčinskaitė 1.00 
P. Stankaitė 1.00 
S. Žilis . , 2.00 
J. Stankus L00 
Jonas Griunas . . 1.00 
S. Jonikienė 1.00 
F. Pumputis 1.00 
A. Palionis 1.00 

Pinigų suaukota $31.54, o 
pasižadėta $11.00, tai iš viso 

ir Ona Jonikienė. Svetainė ] $42.54. Tai ištikiu jų geras 
bus paimta T. Fondo 43 sky
riaus vardu. Sekantis susirin
kimas nutarta laikyti vasario 
21 d., 7:30 vak. 

Paskui kalbėtasi apie 
pasirengimą prie Lietuviu 
Dienos (Šv. Kazimiero, kovo 
4). Xutarta Liet. Dieną pami
nėti kovo 3 d. Pradėti 6:00 
vakare. Xutarta, kad vi*i 
draugijų atstovai dalyvautų 
minėtam vakare ir pasidar
buotų tautos ir Tėvynės la
bui. Jžanga vakaran bus vel
tui. 

Taip pat nutarta, kad vi
sos draugijos . su karūnomis 
kovo 3 d. dalyvautų bažnyčio
je. Žinoma, tas yra nepriver-
stinai. Programos pagamini
mui išrinkta: J . Karlikauskas, 

darbas. 
•Toliaus eiti prie rinkimo 

delegato į Amerikos Lietuvių 
visuotiną seimą. 

Jonas Vilimas, vietinės 
kuopos narys, buvo vienbal
siai išrinktas delegatų. 

Ateinantis susirinkimas 
nutarta laikyti vasario 14-tą 
dieną. Butų geistina kad vi
si nariai susirinktų, nes rei
kės pasitarti apie seiman pa
duotuosius klausimus. 

A. Palionis, rast. 

VVESTVILLE, II,L. 

Padėkos žodis. 
Šv. Petro ir Povilo parap. 

komitetas išreiškia nuoširtjų 
ačių visiems darbavusiems 

Pageidaujama but, kad P. Vaškunas, J. Neviackas ir par. bazare; taipgi ačių ir 
mūsų lietuvaitės ant vakarė- T. F. skyriaus buvusioji ko- j tiems; kurie teikėsi atsilanky
mų ateitų apsirėdę tautiškuo- misija. ti minėtan bazaran ar bent 

ATOMIC 
fFOif? VOUB STO"MACtt'S S&Ę? 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. PraSalina visus nesmag'uroils 
tos viduriu Mgoa paeina Ii negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikta 
mėginkite viena. Parduodama pas 
visus aptiekorius. 

kuo prisidėjo prie jo surengi
mo. 

Tas bendras katalikų prisi
dėjimas ir pasidarbavimas at
nešė parapijai nemažai nau
dos. Nežiūrint, kad neprigul-
mingieji stengėsi kiek galėda
mi tam bazarui pakenkti, bei 
tikri lietuviai katalikai ir sve
timtaučiai nei neatsižiurėjo, 
ir tą bazarą rėmė. 

Bazaras nusisekė kuopui-
kiausiai. Už tai dar kartą 
ačių visiems, kurie, jį surengė 
ir parėmė. 

Komitetas. 

NEDOVANOTINA. 

Nedovanotina'yra, jeigu leas 
kenčia pilvo skaudulius. JHis 
galite gauti Trinerio Elixirą 
Karčiojo Vyno visose vaisti-
nyčiose, ir ši gyduolė, kuri už
kerta tikram paėjimui skaudė
jimo, ir gelbsti veikimui jū
sų vidurių reguliariai. Jeigu 
jus vartojate Amerikonišką 
Elixirą Karčiojo Vyno, jųs 
nekados neturite nemalonumų 
su ne virinimu, pilvo skaudėji
mu, galvos sukimu, nervingu
mu ir tt. Ta gyduolė ifeystis 
jūsų pilvą, prigelbės virškini
mui ir sugrąžins gerą skonį. 
Kaina $1.10. Trinerio Lini-
mentas ir Trinerio Kosulio 
gvduolė, vra laikoma visada 
namuose, kaipo geriausi s pri
sirengimas prie reikalavimų 
šiame laikotarpyj Trinerio Li-
nimentas yra geriausia gy
duolė nuo nušalimo, išsisuki
mo, neuralgijos ir reumatišluj 
skaudulių. Trinerio Kosulio 
gyduolė duoda gvaratfjuotą 
išgydymą nuo šalčių ir kosu
lio, broncliitis ir tt. Kaina 
Linimentas 35 ir 65c. vaisti-
nyčiose per paštą 45 ir 75c. 
Kosulio-gyduolė 25 ir 50c. 
pęr paštą 35 ir 60c. Jos Tri-
ner Co., Išdirbėjas Chemistas, 
1333—1343 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. (Adv.). 

3IGUS I PASIDĖK SAVO 
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoie 

Moka Ant Tacpomu 
Pmigų 

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ 

Po Valdžios Priežiūra 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI 

r 

208 South La Salle Street 
Seniausiai gyvuoja. , Saugi Taupinimui 

PEARL QUEEN 
K0NCERTINGS 

• . » • » » » » • » » — - — » ^ « » — — — ——— j g T M » » » » » Į B 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurio era-
Jija koncerttną, Ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koecertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A*-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augito arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

Georgt & Vitak Music Go. 
1640 W. 47th S t , Chicag \ Dl. 

\ KĄ 
IŠRASTI? 

Tai yra lietuviška knygutė te
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali Jjutl reika
lingi, likosi išduoti ant* roika-
lavlmo ir del naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. 15 knygutės 
dasižinosite koki pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk, šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kuria 
išsiųsime DYKAI. 
AMER1CAKT EUROPEAN 

PATEKT OFFICES Inc. 
256 Broadway, New York, 
N. Y. 

V. 

L. K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 
P i r m , Kun. J . Ambotas, 

53 Capital Ave., Har t to rd , 
Conn. 

P i rm . pagelb. J . Grebliu-
nas, 425 Pacą St., Baltimo-
re, Md. -^ 

Rašt ininkas, Kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Av£., 
Clikago, DL 

Iždininkas,, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Hea r t Iiee-
tory, P . O. Silver Creek, 
Xew Philadelpbia, Pa . 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riute, 723 Saratoga St., BaU 
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 F i r s t Ave./ Homested, 
Pa . 

imimiimiimmiiiiiimiiiifIIIIHIK ; 11 IIIII 

I Tln Grsa! Western SIGJI- { 
| ting and Refining Go. § 
| 41st & Wallace St., Chicago, l l l . f 
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DR. J . J . VIZGIRDAS I 
U B T U V I S GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
3527 So. Broadway 

ST. LOUI8, MO. 
Telefonas— Bell Sidney 401 

Kini och Victor 698 
Gyvenimo vieta: 

82S7 PLLASKI STREET 
Tel. Ktalocli Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto 
iki 12 — i po pietų iki 8 vak. 
Nedėliomla 10 išryto iki 12 p i e t 
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F . B . B R A D C H U L I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

105 W. Monroc, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 8112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2390 

i 

*.; »» » » m .*» 

Susivienijimas Lietuviu R. K, Amerikoje 
-r- yra tai — 

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė! 

NAUJAS LAIKRAŠTIS! 

"GARSAS" 

•*: 

"GARSAS' ' eina kas 
ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS' ' yra vieru 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

" GARSUI" sandarbi-
uinkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

"GARSO" prenumera
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra# daugelis, kurie apie Šių organizaciją 
nėra girdėję, nes, 'jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurių teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu-
lintiems. 

Štai kų šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia a]»švieta — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir shintinėdama jiems organą 
"GARSĄ" dykai. 

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo roikoluosr. 

Aprūpina ligonius — suteikia pašei;).; j-er-antiems na
triams, moka pp $3.50, $7.00, $10:>ft. $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį^,ant kiek narys yra prisi
rašęs. 

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs. 

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria^aukas 
vargi:) g-ame padėjime esantiems" Susi v i e n i j i o na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą*. 

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įsįaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lįetuvin; vardų nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių. 

Įstojimas j Susi vieni n mą 7>*etnv*ų U, K. Am. 
labai pigus, jkukectis uz apsaugą ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu: 

Paul Mulevicius 
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas, 

456 Grand St. Brooklyn, N. Y , 

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT " D R A U G į " 

i 

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y. 
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS 
į 

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, \r ~̂~ laikraštį 

'ŠVIESA 
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

I šviesos parodyti kelią 
-$ "6VTESA" rašo labai daug pamokinančio apie žino* 
P gaus pažangumą. 

"ŠVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybes 
reikalais.. 

"ŠVIESA" kaintoja metams tik 50 centn. 
Visokiais reikalais kreipkitės adrerai: 

•į 

"ŠVIESA". 

: . ; _ . « 

•n i #6 Congress Ave., Watexbmx Oonn. 

s . ,« 
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Ketvirtadienis, vasario 14 tl. S v. Valant i nas. 
Penktadienis, vasario 15 d. Sv. Fapstmas. 

I š CICERO, ILL. Išrodinėįa skerdyklų darbi
ninkų vargus. 

Sv. Grigaliaus choras priside
da prie " D r a u g o " Bendro-
L vės. 

Vietos parapijos Šv. (iriga-
lians Bažnytinis choras susi
rinkime nutarė prisidėti prie 
* *Drauąro'' Bendrovės — nu
pirkti vien$ dešimts dol. ver
tės šėr:ti, kad nors su maža su
ma paremti ir palaikyti mūsų 
katalikišką spaudą. 

Sv. Grigaliaus Bažnyt. cho
ras visomis >pėkomis remtų 
ir didesniais finansais, bet 
kad paties choro iždas nėr i 
didelis. 

Šitas choras jau yra pasi
žymėjęs daug savo prakil
niais darbais. Jis nepamiršta 
nei tautos, nei Bažnyčios rei
kalų. Aukojo ir aukoja jis 
gausias aukas ir ant Tėvynės 
aukuro. 

Žodžiu tariant, šitas gar
bingas choras sulig savo iš
galės veikia, darbuojasi lie
tuvių visuomenė je. 

J. Tarulis. 

IŠ WEST SIDE. 

(18-ta gatvė). 

Apaštalystės Maldos dr-ja 
vasario 3 d. turėjo mėnesini 
susirinkimą Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Daugelis 
labai naudingų reikalų aptar
ta. Vietos gerb. klebonas kun. 
M. Krušas paragino draugiją, 
kad jinai nepasiliktų kitų 
draugijų užpakalyje, bot drą-
šiai žengtų pirmyn, darbuotų
si, kaip tautos, taip Bažnyčios 
labui. 

Pakelta sumanymas prisi
dėti prie dienraščio "Drau
g o " Bendrovės. Patarta vi
siems lietuviams katalikams 
įsigyti Bendrovs šėrus. Tas 
yra reikalinga vienatinio ka
talikiško dienraščio palaiky
mui. 

Susirinkusieji nariai mielai 
sumanymą parėmė ir čia tuo-
jaus suaukojo daugeli pinigų 
(negaliu pasakyti kiek) šėrų 
įsigijimui. 

Vadinasi, Apaštalystės 
Maldos dr-ja pasirodė susi 
pratusi, suprantanti šio mo
mento svarbumą, suprantanti 
katalikiško dienraščio reika
lingumą ir naudą. 

Dieve, padėk šitai draugi
jai bujoti. Butų geistina, kad 
šiton draugijon , kiekvienas 
brolis lietuvis kataliką- Įsto
tų, kad kiekvienuose lietuvio 
namuose rastųsi nors vienas 
Apaštalystės Maldos draugi
jos narys. Taip pat butų geis
tina, kad kiekvienuose namuo
se rastųsi katalikiškas dien
raštis. Tuomet nebūtų ten vie
tos socijaiistų ar laisvamanių 
šlamštams, tuomet pragaištų 
tarp lietuvių ištvirkimas ir 
visokios nedorybės. 

A. Strazdas. 

Policijos reorganizacija. 

Teisėjas Alschuler, federalis 
arbitratorius darbininkų su 
gyvulių skerdyklų kompani
jomis, veda tardymus apie 
darbininkų stovį pagarsėju
siose gyvulių skerdyklose Chi-
cagoje. 

Į liudininkus šaukiama dar
bininkai ir darbininkės, moti
nos su vaikais, darbininkų or 
ganizatoriai, Advokatai ir vi
sa eilė kompanijų atstovų. 

American Federation of La-
bor Chicagoje organizatoriui 
Kikulskis vakar teismo rūme 
baisius daiktus nupasakojo 
apie vargšų darbininkų ir 
darbininkių padėjimą gyvulių 
skerdyklose darbo metu. 

Tenai visokios rųšies "bos-
sa i " darbininkus ne tik muša 
ir spardo, bet pasivėlinusius 
pristato prie sunkiausių, ne
pakenčiamų darbų. 

Darbininkai kasdien dirba 
po keliolika valandų už nie-
kingą užmokesnį. 

Šito tardymo visas tikslas— 
sumažinti darbininkams die
nos darbo valandas ir padi
dinti užmokesnį. 

To ir darbininkai pageidau-. 

ja. 

Duona busianti brangesnė. 

AUKSUOn ROŽANČIAI 
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkimo įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

«o . 1487. Karoliai Kairiu •pai
rų. Relkalannant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryie* storai auk
suoti kaina su. pris ntimų 7 5 c 
No. 1438. Balto Aku. eito ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti 
ant 5 metu. Kaina su prislun-
timu tik $1.25 

No. 14S». Galima gauti įvairiu 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5 
metu. Kiekvienas atskirai Įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminiu- Su prl-
siuntimu * . . . • • • 89.00 

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigas 
galite siusti išperkant Money Order, registruotame laiške, arba 
vieucentinials krasos ženkleliais. Adresuokite: •«>*.-.-•-•..».«..* 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th Street Chicago, III* 

Subatoje, Vasario-Feb. 16, 1918 
7 v a l a n d a v a k a r e 

KROMELIO SVETAINĖJE 
KALBĖS 

Didis socialistu mylėtojas p. A. Račkys. Socialistai galės duoti klausimus 

YVestville, 111. 

Tas prakalbės rengia vietiniai L. Vyčiai. Taigi kviečia visus kuo-
skaitlingiau5iai atsi lankyti . RENGĖJAI 

= = rasa 

NOKYKLI 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli-

f iJcai kąlbsti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą, apart Anglų kaitras, čia mokinama:-
Lietuvių kalbos S.V.Is. jrijos Laiškų Rašymo 

S.V.VaĮ4yb<» Priekybps Teisių 

Cliicagos duonkepiai kreipu
si į vietos maisto administra-
torhj prašydami, kad jiems 
butu leista padidinti vienu 
centu kaina duonos kepalė
liui. Tatai tuomet suvartoto-
jui suvyniotos duonos kepalė
lis butų jau lOte. vietoje 9c. 

Duonkepiai tvirtina, kad 

dasigauti į antrąjį kalėjimo 
auditą, tenai apmušti pasisu
kusius po ranka sarfeus ir sa
vais keliais dumti. 

Kuomet suokalbis susekta, 
pas kalinius atrasta daugelis 
įvairiausių įrankių. 

Sumažėjo balsuotojų skaitlius. 

Karės metu Chicagoje pilie
čių balsuotojų skaitlius suma
žėjo 100,000. ' 

Dabar mieste yra išviso 
682,583 balstuotojai. Tame 
skaitliuje 252,554 moterys. 

£\ 

PRAKALBOS, 

REIKALAUJA. 
Reikalingas senyvas žmo-

giuv janitoriaus vietoje, ge
ra alga ir lengvas darbas. 
Atsišaukite, Draugas Pub-
lishing Co., 1800 W. 46 St. 

Al 
9310 L' 

Lenkų 
Lotynų " S.V.Pilietytes Gramatikos -

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kurtų. Gyv 
nančius toliau mokiname per laiškus. V ' 
aiškinama lietuviškai 

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
BOE 

^ ^ffl 

Letuvos Vyčių 4 kuopa 
rengia-. gražias prakalbas, 
kurios įvyks vasario 14, 
1918, Dievo Apvoizdos pa
rapijoj 18 ir Union Ave., 

prie kvi^ ių miltų aO nuos. ^ y a Į y a k a T e 

priemaišai padaro duoną bran- ^T. . . . . . . • i , K Ai , ., : *1 S 1 nar iai vietines kuo-gesno. (> juk buvo tikėtasi, . . l ,. . , :1 , , . ' pos tu r i but inai atsi lankyt, kad tos priemaišos duona pa- ^ ., . . ,. . v . . " * i Keikia atsivesti pažįstamus darys dauir pigesne. - . , 
* . . V . v. f-iravicv.3 ir drauges, ne-Kodel taip vra, tas zmoma . v. 

p : tuiiucms prie organiza
cija . 

'i r p-gi kviečiamos kuo
pos bieagos i r apylinkės 
atsi lankyti . Kalbės Lovol-
los universi teto s tudentas 
p. ' I. Račkus. 

Kviečia visus 
Valdyba. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

REIKALINGAS Bučerius 
žinantis savo darbą gerai. Ge 
ra užmokestis geram darbinin
kui. Atsišaukite: 

J . GIAČAS, 
716 W. 31 st., Chicago, UI. 
( 1 4 - 1 5 - 1 6 ) . , 

LAIŠKAI: 
Kleopas Mikalauskas 
Justinas Rūkas 
Jonas Lankauskas 
Kas. M. Jučas 
Juozas Moteris, 

š iems lietuviams "Draugo" redak
cijoj yra laiškai, malonės greitai at
eiti ir pasiimti. 

Dr. A. R. Bluraenthal 0. D. 
Akto Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiao Adynos nuo 9 IS ryto Iki 9 
•ai . vakarė Nedelloms 9 iki 1S. 

4649 So. Ashland Ave Kam p. 47 8t 
Telefonas Tards 4817. 

m®t€i**^ym&ž-v!i*&&**x*2*&' 

Telefonas: McKINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
t457 SO. vVEKTERN HLVD 

Kaupas VV K-toa tratins 

ws.s. 
VARSAV1NGSSTAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

TAUfYK IR 
SKOUNK DE-

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

J I S DABAR J O 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 P O K A R E I . 

P i r k Kares Taupymo Markes . Suvienytų Val
stijų Valstybine P a r a n k a neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėt i taupymą sn 
dvidešimt penkiais centais. P e r k a n t Suvienytu 
Valstijų Taupymo Markes. 

J u m s paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda. 
bankierius, la ikrašt ininkas i r ki t i agentai . Klaus
kite j ų . ' 

Tas yra jūsų pareiga! T a s išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitą ka rę ! i 

-r 

tik duonos gaminimo kompa
nijoms. 

Tuo tikslu rytoj ir šeštadie
nį įvyki pasitarimai maij4) 
administratoriaus su duonke 
piais. 

Pieną miestan atgabena su... 
revolveriais. 

Tel Drover 7041 

Dr. C. Z. Vėjelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND "AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

AR ESI GIRDĖJĘS? 
Kad žmoems erali pasi(rrn/inti sai< 
veidą ir iicyti ilsrus plaukus. Prfsiusk 
štampą ir gausi visa* informacijas 
DISTRIBl'TOR for WT1,RERT OO. 
42 Vim* Street, Monu*(Io, MASS. I 

Labai puiki tvarka gyvuoja 
C'iiicagos apylinkėse. Chicago* 
vakarinio šono farmoriai. \~v 
rie miestui pristato pieno, Lr 
kurių yra apie 200, Oatarc at 
simesti nuo visų kitų farme-
rių, kurie boikotuoja miestą ir 
nepristato pieno, nes pieno 
komisija permažai jiems už 
pieną parokavo. 

Nutarius jiems pieną ga 
bent i miestan, kiti farmeriai 
pagrūmojo. Teeiau jie nepa
būgo grūmojimų. Miestan 
anksti rytmečiais gabena pie
ną. Ant kiekvieno vežimo sė
di du farmeriai. Vienas valdo 
arklius, kitas rankoj laiko re
volverį. 

G ražų momentą prisieina 
pergyventi šioj laisvoj šalyj. 

/ 

Susekta kaliniu suokalbis. Chicagoje galvojama apie 
policijos reorganizaciją. Da
bartinė mieste medžioklė pik- Waukegąno kalėjime aną 
tadarių paliudijo, kad miesto j dieną susekta 14 kalinių suo-
policija be žymių reformų ne- kalbis. Tie kaliniai norėjo iš
gali ilgiau apsieiti. 

Visupirmu norima poliemo-
nams kelti algas, pačių polic-
monu skaitlių padidinti. 

silaužti iš kalėjimo ir pabėgti. 
Lake pavieto šerifas pasa

koja, kad kaliniai jau buvo 
pasigaminę lubose skyles, kad 

Kmi. A. Jurgutis, Export, Pa. l ' i -
sakvnui gavome. Prisiusime apie 23 
vasario. 

Kun. V. Abromaitis, Donorą, Pa. 
Mokošeių knygelės padarysime prieš 
1 kovo. 

Kaz. Mikutis, Detroit, Mich.v Sv. 
Antano Dr-jos mokesčių knygutės 
pavyzdi pasiųsime ateinančią, savaitę. 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfisld ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas ji 
galite gauti " Draugą" pavie
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti tą patį dienraštį. 

-K 

i 
• • • « 

Phone Canal 1678 

JEDUNiS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2 3 4 2 S o . L e a v i t t S t . 
CHICAGO. ILU 

K 

^»»- » < » — ^ » » » » » » » ' 

PAIEŠKOJIMAI 
Paleškau Augustino Piklenio, 

Suvalkų gub.,. Paeina nuo Starapo-
l^s ir yra gyvenės Carfln, Škotijoj, 
iš Škotijos buvo parkeliavęs Lietu
von. Dabar girdėjau gyvena Ameri-
ke ir yra gyvenęs miesto Buffalo, 
N. Y. Meldžiu atsišaukti jis pats ar 
kas žinoto apie jį meldžiu man 
pranešti, *aš busiu labai dėkingas! 

MR. J. J. UMNCKAS, 
»23 W. 34th PI. Chicago, DJ. 

ANT PARDAVIMO, 
TIKRAS BARGENAS. 

Parsiduoda už labai prieinamą 
kainą abelau daiktų. General Mer-
ohandise, Storas Chicago Helghts, 
111. Vieta per 10 metų gerai išdirb
ta. Biznis geras. Randa pigi. Prie
žastis pardavimo — savoninkas turi 
du bizniu ir negali abiejų prideramai 
priežiurėti. Jums apsimokės pasi
teirauti apio šį pigumą. 

P E T E R BTJRNEIKA, 
316 E. Utl i St., Chicago Helghts, 111, 

EXTRAI 
Tik ant vieno mėnesio. 
Kas per manę užsirašys 

4'Draugą*' ant vienų metų, 
tas gaus šias dovanas: 

1. Braižinėliai 45e. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Kares baisenybės 

4. 

6. 

Lietuvoje 20c. 
Tiesos žodis soei-

jalistams 10c. 
Kopernikas 08c. 
Apsvarstyk 08c. 

Viso $1.13 
Pinigus siųskite " Money 

Orderiu" ant šio antrašo: 
A. Dūda, 

2059 W. 22 St., Chicago, UI. 

uiiiiiimiimitiiiiiHiiiiiiitituituiiiiimiit.. 
1 JOSEPH C. WOLON i 

lAISTL'VlS ADVOILVTAS ~ 
Kamb. 334 National Life Bldg. £ 

29 So. LaSalle St., į 
•K Vakarais 1566 Milwaukee Ave. H 
= Central 6890 £ 
J Rasidence Humbuld 91 h 
~ CHICAGO. ILU E 
liiiiiiiiiiiitiiitiieiiiiisiiifiuifiiiiiftsiuiiim 

Tel. Armitage 984 

DR, A. J . KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

X-SPINDUIiIAI 

2121 N. Western Ave. 
Valandos: 9—12 ryte; 2—5 
vakare. 

Cia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersn} darbą lr 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trim erių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi presorlų 
lr «luvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At 
eikite dienomis arba va 
karais Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai s^ar 
ginoms formų kirpime 
pritaikinimo ir siuvimo 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
' Patrenos daromos pa 
gal Jųsų mierą — bile 
stailės 'arba dydžio, i* 
bile madų knygos. 

MASTER DKSIG?mVO HCHUOL 
J. F. KaHnicka, Perd^tlnJs 

118 N. La Salle Tat ve. Rnmbary-
416-417. Prieš Oitj Hali. 

i Dr. G. M. GLASER j 
Praktikuoja 28 metai •• 

v Gyvenimas ir Ofisas 
^ 3140 S. Morgan St., kertė S2 st. g 
jg Chicago, 111. ':-: 
K SPECIJALISTAS 
0 Moteriškų, Vyrišky ir Vaiko 
^ Taipgi Chroniškų Ligų. h 

OFISO VAL'ANDOS: 
5$ iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet y; 
0 ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e d ė l i o - U 
M nūs vakara i s of isas uJWarytas. i | 
į T e l c p h o n e Y a r d s «87 M 

Ką Bei i Systema 
Veikia 

AD geriau paaiškinus žmonėms, kaip veikia 
Bell Telephono systema, yra mūsų dalyku, 

kad šioje vietoje pranešti jums apie mūsų veikimus. 
Dalykas mūsų rašymo yra parodyti visuome

nei mūsų organizacijos augimą, mūsų atsakomybės, 
kurias turime mes perleisti ir kurias nuo mūsų 
žmonės reikalauja kad juos užganėdinti. 

Gražios pasakaitės bun rnšomos, su viltimi, kad 
jos užganėdintų publiką ir pranestij jiems mmų 
darbus ir kartu paragintų juos prie veikimo su 
nvumis. 

Geriausiai organizuota ir išsivysčius sytema, 
turėjo tankiai pasitikti neperlaužiamas kliūtis ir 
vienok viską pergalėjo, kurios nuo laiko lig laikui 
mųs, kelia pastodavo. Kada tokie laikai būdavo, tai 
kantrybė, smagus būdas ir priprastas pasirižimas 
patarnauti kitiems, ir visų kitų kurie tuomi nau
dojasi, sugrąžindavo vėl gražų veikimo būdą ir vėl 
eidavo senovės formoje. * » 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

• 

Pristatome j visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9571 

MILDA FLORIST 
JOS. F. RASZINSKIS, Sav. 

Gyvos gėlės: BUKIETAMS, VESTUVĖMS, BAJSTKIETAMS 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir Lt. 

3112 8 0 . H A L S T E D S T . Netoli 31 gatvės, CHICAGO, ILL. 

•\; Best < 

Home Blend vožfmų 
pardavėjai ir daup krnn 
tuvių parduoda tą j\•«;.*! 
kavą po 30c, 19c 

! s 

SVIESTAS 
ie to-

52c 
Geriausia smeto 
nė, negu 
lite gauti, sv 
kur jųs ga-

Riošučių Sviestas 
Labai gefas po 

30c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-2 sv. 

PUIKUS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

14C 47c 
W E 8 t SIDE 

13 f 3 Mil waukee a. 
Milwaukee a. 

1644 W Chicago a 
1836 Blue Islande 
2612 W. North a 
1217 S. Halsted st 3032 2054 

1054 Milwaukee a 
1510 W. Madisonįl832 S. Halsted st 

SK -̂̂ K :̂'̂ :'2^ :̂'̂ :'SE:'̂ :̂ >^2-r̂ : 12830 w. Madisonjms w. i2th st. 

8102 W. 22nd st. 
SOUTH sroE 

NORTH S I P E 

406 W. Dlvlsion »t 
Wentwortb a Į j» ? . North a. 

. . » - „ „ , A ,2640 Lincoln av. 
3427 S. Halsted bt's244 Uncoln av. 
4729 S. Ashland a. 3413 N. Clark st. 


