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Gelbėkime badaujančią,
Lietuvą!
Dėkime aukas Tautos

Fondas!
♦
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KAINA G CENTAI
PRIOB
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VATIKANAS PRAMATO
TAIKAI PRADŽIĄ
Vokietija nepasitiki bolševikais
NERIMAUJA VOKIETIJOS GYVENTOJAI
ŠV. TAVAS KONFERUO
> JA SU SAVO SEK
RETORIUM.

y

Gėrisi paskutiniuoju prez.
Wilsono pranešimu.
True tranolatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., on February
16, 1*11, a* rcųulrcd by tho art of
Octobcr C, 1917.

RYMAS, vas. 14. — Jei
centralės valstybės tinka
mai neatsakys į paskutinį
prezidento Wilsono taikos
pasiūlymą, tuomet Šventa
sis Tėvas Benediktas XV
paskelbs atsiliepimą, ypač
į Austriją, taip pranešama
iš Vatikano pusoficijaliai.
Popelius su savo sekreto
riumi kardinolu Gasparri
šiandie diskusavo preziden
to Wilsono pranešimo kon
gresui.
Sekretorius
kardinolas
Gasparri, sakoma, išreiškęs
▼iltį, jogei centralės valsty
bės pranešimą priims ir pa
naikins tolimesnę ofensyvą.
Kardinolas be kitko pažy
mėjęs, jogei prezidento pra
nešimas nustato principus
deryboms ir tikrai ir nuola
tiniai taikai.
Belgijos pasiuntinys Va
tikane buvo pakviestas pas
kardinolą Gasparri pusiau
dieniu. Ir šis apie preziden
to pranešimą atsiliepė taip
prielankiai, kad tas užtem dė visus kitus klausimus,
aptariamus italą spaudoje.
Ketvirtasis prez. Wilsono
paskelbtas taikos principas
užganėdina italus, nes kal
bama apie sugrąžinimą te
ritoriją, italą apgyventą. O
tik dėl to svarbiausia
a ir karėn yra įsivėlu«L

BUS SVARBUS DEBA
TAI APIE TAIKĄ.
Kanclieris von Hertling
atsakys visiems.
True translatlon flled with tlie post*
maater at Chicago, III., on February
1*. 1*18, as required by the act of
October *. 1*17.

Kanclieris von Hertling
kalbės apie taikos sutartį
su Ukraina ir atsakys pre
zidentui Wilsonui, premje
rui Lloyd George ir prem
jerui Orlando.

RUSŲ KAREIVIŲ
TERORIZMAS.

PASKELBS LIETUVOS
NEPRIGULMYBEc

Švedai apleidžia salą Aland.
True translatlon filcd tvlth tho poattnaster at Chicago, III., on February
15, 191K, as rcųuircd by tat- acl of
Octobcr C, 1917.

Stockholmas, vas. 14. —
Gauta žinia, kad saloj**!I
Alniui rusai kareiviai ėnu
baisiai terorizuoti salos gv
ventojus. Švedai gyventojai j

VOKIETIJA NEPASITI buliais bėga nuo salos.
'
KI TROCKIU.
Švedija į salos pakraščius

Rusija dar gali atnaujinti
karę.
True translatlon fllcd tvlth the postinastcr at Chicago, III., on February
15, 191 S, as rcquired by Ihc act of
October C, 1917.

pasiuntė savo vieną laivą,
kuris paims pabėgėlius.
(Sala Aland randasi Bos
nijos užlajoj, tarpe Suomi
jos ir Švedijos, ir priguli
Rusijai. Didžiuma gyvento
ju yra švedai).

Amsterdam, vas. 14. —

UKRA1NŲ “RiDA” PERSI
KELS | ŽITOMIERIIJ
True translntion filcd tvlth the
poatninstor at chicago, 111., on
Fcbrunry 15, Pils, as rcųulrcd
by the act of October «. 1917.

Amsterdam, vas. 15.
— Vienuos laikraščiai
praneša, kad Ukrainos
“rada” persikėlė Į Žitomieriu
(Yol viii jos
provincijos soslinę, 80
myliu Į pietvakarus nuo
Kijevo), kur Įsteigi*
tiesioginį susinėsimą su
ccntralėniis
valstybė
mis.

Gauta žinios, jogei vokiečiu ! KIJEVE PASKELBTA
Laikraštis Vorwaerts
spauda
nepasiganėdinusi •
KARĖS STOVIS.
praneša, kad kanclieris
rusą bolševiku kariuome
Hertling
ir užsienių
nės paleidimu visuose fron
Apsisaugojama bolševiką
reikalą
sekretorius
tuose, nes Įžiūri, kad užsie
sukilimo.
Kuehlmann, kuriedu iš
niu reikalu ministeris Troc
važiavo vyriausion ka
kis turįs kokius nors klas True translatlon filcd with the postrės
stovyklon, pirmiau
tingus sumanymus, jei atsi junster at Chicago. 111., on February
15. 191 S, as rcątilrod l<y the act of
sia su imperatoriumi
sakė pasirašyti ]»«» taikos October C. 1917.
Wilhelmu aptars—PA
sutartimi.
Zuricli, vas. 14.—Iš LemSKELBTI LIETUVOS
Vokiečiams dabar užduo bergo gauta žinia, kad Kije
NEPRIGULMYBE.
ta nepaprastas galvosūkis. ve paskelbta karės stovis.
Spauda pažymi
faktą,
Anot laikraščio VorKijevas yra Ukrainos so
kad kuomet rusą bolševiku stinė. Karės stovis tučtuo
waerts, tuo tikslu kucvyriausybė
paskelbė
ka jau s paskelbta, kuomet. Uk
veikiausia bus paskelb
riuomenės
demobilizaciją, rainai pasirašė po taikos
ta proklemacija.
tai už trijų valandą išnaujo sutartimi su eentralėmis
paskelbė įsakymą sustabdy valstybėmis.
KARALIUS ATIDUODĄS
ti demobilizaciją.
Ukrainai prisibijo, kad TREJIS SAVO RUMUS.
Tokio keisto pasielgimo tenai bolševikai nesukeltą
vokiečiai jokiuo budu nega revoliucijos, nes jie yra True translatlon fllcd witl: the po.stmajstor at Chicago. UI., on February
li išaiškinti.
priešingi Ukrainos atskiriai 15. 1918, us reųuired by the act of

taikai.

VOKIETIJOJE SIAUČIA
NERAMYBĖS.

Gyventojai bijosi naujos
vokiečiu ofensyvos.
True trunatatlon fi’c.l tvlth the poatniaster ut Chicago. III., eit February
15. 191 K. ns rcquircd l>y tlic act .»f
Octobcr 6. 1917.

šmingai ir perdaug garsiai
skelbiama iškalno Hindenburgo ofensyvą, Vokietijo
je pagimdė didelę baimę ir

nerimavimą, anot apturėtu
čia žinių.
Tasai nerimavimas apsi
reiškia ne tiktai tarpe civi
lių gyventoju, bet ir tarpe
karininkų.
Iš po nakties Berlyne at
rasta išklijuoti pranešimai,
kuliuose buvo pasakyta, jo
gei militaristai išnaujo ga
mina milijoną karstų.
Daugelis soeijalistų suim
ta.

“NEVALGYK, TIK
MUŠK.“
Galesburg, UI., vas. 15. -r

Čia kažkoksai Mnrslial O.
Baubam, norėdamas išsisu
kti nuo kareiviavimo, pasi
sakė esąs vegetarams (•ne
vartojus mėsos).
Paliuosavimo tarybos pir
mininkas tuomet jam atsa
— New York, vas. 15. — kė:

Octobcr O, 1917.

Londonas, vas. 14.—Anot
RUMUNIJA TURI TAI
KOS KABINĖTA.
True translntion filcd trith the rostmarter at Chicago. III., on February
15, 191 k, us reųtilred by the nei of
October C, 1917.

Jassy, Rumunija, vas. 14.

Daily Nc\vs, Anglijus kara
lius George pasiūlęs šalies
reikalams naudoties jo tri
mis rūmais. Tie rūmai yra:
Balmoral pilis ir BuekingIrnni ir Kensington rūmai.
Pilį karalius pataria panau
doti sužeistų kareivių ligo
ninei, gi kitus du rumus —
viešiems ofisams.
Vyriausybė dar nieko nenusprendžiusi to pasiulijinio reikale.

— Rumunijoj sutverta nau
ministerių kabinetas,
kurio pinnininku yra Alexander Avercsen. Šitas ka
binetas palankus taikai.
Rezignavęs Bratiauo ka
binetas buvo karės kabine
AMERIKONAI GELBSTI
tas.
PRANCŪZAMS.
Atmaina kabinete įvyko,
kuomet Vokietija rumunų True translatlon flled tvlth the po.itvyriausybei pasiuntė ulti maater at Chicago, UI., on February
15. 1918, as miulred by the act of
matumą, kad Rumunija sto October 6, 1917.
tų taikos derybosna.
Paryžius, vas. 14.—Cliampagne
apskrityj
vakar
MIRĖ BUVĘS ANGLUOS prancūzai atliko labai didelį
prieš vokiečius užpuolimą.
AMBASADORIUS.
Prancūzams pagelbėjo ir
True translatlon fMed with the post- amerikoniška artilerija. Tai
inaster at Chicago, III., on February
kartu amerikonai
15, 1918, as rcųulrcd by the act of pirmu
October «, 1917.
davė prancūzams pagelbą.
Washington, vas. 14. —
Diplomatiniuose rateliuose
POSENOVEI DEPOR
didelį įspūdį padarė žinia,
TUOJA BELGUS.
kad mieste Ottaiva, Kana
True tranalntlon flled tvitli tho port
doj, mirė buvęs S, Valstijose maater at Chiengo, UI., on February
15, 1918, aa rcųulrcd by the art of
D. Britanijos ambasadorius October S, 1917.
Sir Ceeil-Artliur SpringHavre, vas. 14. — Belgi
-Rice, kurs nesenai pasi jos vyriausybė gavo žinių,
traukė iš užimamos vietos, jogei vokiečiai pose liovei
išbuvęs
ambasadoriumi belgus deportuoja į Vokie
Suv. Valstijose apie penke- tiją. Pastaromis keliomis
savaitėmis iš Belgijos mie
ris metus.
Pirm kokio mėnesio jis sto Lokeren vokiečiai pa

Berne, vas. 14. — Truk- jas

Londonas, vas. 14.—48var-

bąs debatai apie taiką įvyks
Vokietijos parlamente vasa
rio 21 d., anot pranešimo iš
Amsterdamo.

METAI-VOL. III.

Kniered as Second Clu&a Matter Marcb SI, ISIS, ai Chicago. IIIiduih mulei the Act of Mūreli S, 1879.
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VOKIEČIAI DARO FRA
GAIŠTĮ TALKININKAMS.

Daugiau laivu nuskandina,
kaip pagamina.
True translatlon filcd \vith the posttnaster at Chicago, III., on February
15, 1918, as rcųulrcd by the act of
October C, 1917.

Washington, vas. 14. _

No. 39

LIETUVIAI KATALIKAI, BUKITE LEIDĖJAI
SAVO DIENRAŠČIO!
Visi mes norėtume,
kad Į musą inteligentą, daugiausia
Lietuvos ateitis butų skaisti, j dvasiškių. Bet šią žiemą Benprakilni, krikščioniška,
kad drovesSiutarta pavesti dienmusą išeivijos gyvenimas ir raštį platesniai visuomenei;
darbai butų ir Dievui malonus buvo nutarta padidinti ir pa
ir Tėvynei naudingi. Tų musų ti kapitalą nuo $25,000.00 iki
troškimų įvykinimas priguli $50,000.00. kad dienraštis atnuo daugelio dalykų, bet vi sistotų ant tvirtu finansinių
są pirma nuo musų katalikiš pamatų, kad galėtų
įsikurti
kos spaudos sustiprėjimo ir iš- geriausioj vietoj savo pato
siplatinimo. Spauda inkvepia, gią spaustuvę. Tad dabar ir
nustato žmonių mintis, judi kviečiame visus susipratusius
na ir kreipia jų
jausmus, ir šiek tiek pasiturinčius lie
spauda organizuoja ir veda tuvius katalikus patapti dien
žmones.
raščio “Draugo“ savininkais
šiandien
yra visokių ir leidėjais.
minčių, visokių vadovų; viso
Nereikia būti labai tur
kios ir spaudos esama.
Mes, tingu, kad prisidėti su save
lietuviai katalikai, jau supra šėru (dalimi) prie “Draugo“
tome savo spaudos
svarbą. Bendrovės. Vienas Šeras —
Tik reikia ją uoliau remti ir $10.00. Galima imti ir po dau
platinti.
giau Šerą.
Musų laikraštijoje, beabėLigšiol “Draugas“ turi 318
jo, pirmąją vietą užima kata-1 šėrininku; turėtume tmlnurti,
likiškas dienraštis. Padaryki- kad trumpu laiku tas triniu,
me savo dienraštį stipriausia Irų skaičius bent
pasitrigumusų tvirtove — o graši atei- j bintų, kad niekas negalėtų pa
ris lietuviams katalikams bus; abejoti, jog “Draugas“ yra
užtikrinta.
, tikrai musų visuomenės dienKasdieną nauji priešininku raštis.
užsipuolimai ant musų Įsiti
Mes kart kartėmis skelb
kinimų ir jausmų, kasdieną sime, kiek kokioje parapijo
nauji ir svarbus
pasauliniai je ar kolonijoje yra “Draugo“
atsitikimai, kasdieną vis nau- šėrininku.
Garbė bus toms
jos žinios apie darbininku lai parapijoms, kuriose tų šėrimėjimus, ir apie siautimus jų ninkų bus daugiausia;
nes
klaidingų vadovų,
kasdieną kiek bus “Draugo“ šėrininžinios iš Tėvynės, — kas tą kų, riek bus gyvų
katališkų
viską paduos nušvies, išaiš veikėjų, doros spaudos rėmė
kins, kas atrems priešininkų jų ir platintojų.
užsipuolimus — jeigu ne mu
Kiekvienas įmokėjęs šėrą
sų katalikiškas dienraštis?
gaus iš pradžių laikinį pak
Jojo svarba begalinė. Tai vitavimą, bet po to netrukus
musų gyvybės ir musų veik ir patį šėrą.
lumo šaltinis.
“DRAUGO“ BENDROVĖS
Ligšiol dienraščio savinin VALDYBA.
kais ir leidėjais buvo būrelis 1500 W. 46th St., Chicago, BĮ.

1917 metais vokiečių Bur
dančiu laivių veikimas at
nešė
pragaišti
talkinin
kams. Beveik tris kartus
daugiau laivų intilpimo nu
skandinta, kaip pagaminta,
imant drauge Suv. Valsti
jas ir D. Britaniją.
šitai iškėlė aikštėn vakar
Anglijos parlamento žeme
sniajam bute Andreiv Bonar La\v. Anot jo, praeitais
metais D. Britanija paga
mino naujų laivų 1,163,474
tonų intilpimo, gi Suv. Val
stijos — 901,223 tonus. Tai
gi išviso pagaminta 2,064,697 tonai intilpimo. Kad
tuo tarpu vokiečių nardan
čios laivės praeitais metais
nuskandino net 6,000.000 to
lių intilpimo.
Jei apskaityti praeitais
metais naujų laivų pagami
nimą dar Japonijoje, Itali
joje, Prancūzijoje iv kito
se kariaujančiose šalyse tal
kininkų pusėje, visvien ims
daugiau nuskandinta kaip
pusė.
Kaip Amerikos, taip Bri
tanijos vyriausybės, sako
ma, šįmet pasistengsiančios
pa vyt i nardančių laivių da
romą pragaištingumą. Lai
vų gaminimo programos bu
sią paskubintos, taip kad
su ateinančia vasara busiąs
atsiektas
pageidaujamas
t ikslas.
Karės laivyno sekretorius
Daniels mano, jogei su atei
nančios
vasaros
pradžia
NĖRA JAU BEANGLI
STREIKAS LAIVŲ GA*
nardančių laivių veikime
MINIMO ĮSTAIGOSE.
NIŲ PIRMADIENIŲ.
turės Įvykti žymi atmaina.
Admirolas lordas Jellieoe.
Washington, vas. 14. — Streiko priežastis kol-kas
buvęs Britanijos karės lai
nežinoma.
mio viršininkas, neatniai- Kuro administrai«»rius |,nbcaiiųliniiti
nomai tvirtina, kad su se sktll.ė, jiimi
Triu* translatlon filcd trith th« poatpirmadieniui
laikinai
su master at Chicago, III., on February
kančiu rugpjūčio mėnesiu
15. 1918, as rcųulrcd by th© act of
nardančių laivių veikimas spenduojami. Tų pirmadie Octobcr C. 1917.
bus pasmaugtas. Bet be to nių liko dar šeši. Tečiau m*
Baltimore, Md., vas. 14.—
jis spėja, jogei ligi to laiko visai suspenduojami. Jei Vietos uoste vyriausybės
talkininkų laivų likimas bu kariais kuro pristatinė ji- laivų gaminimo įstaigose
mas pablogėtų, tuomet pir
siąs labai apsiniaukęs.
sustreikavo karpenteriai ir
Sulig Suv. Valstijų 1918 madienių šventimas ir vėl staliai. Streikuoja
šitose
metams pagamintos progra butų atnaujintas.
i Įstaigose: Bcthlehem Steel
mos, šįmet žadama paga
Bet tikimasi, kad atnau-jCo.f Sparrow Pointe, Balti*
minti laivų intilpimo nema jinti nereikės, šiltesnės dic-: ruore Dry Doeks ir Sliipžiau kaip 3,500,000 tonų ar r.os leidžia visur suvartoti building Co.
ba ir ligi 4 milijonų.
mažiau anglių.
Darbininkų lyderiai nesa
Kek tonų šįmet pagamins
ko streiko priežasties. Tik
D. Britanija, nėra tikrai ži-^
Jis po karės keliausiąs
pažymi, jogei toji priežas
noma. Teeinu manoma, jo
kur kitur.
tis gerai yra žinoma Wasligei pagamins daugiau kaip
ingtone.
1917 metais.
Pas Krank’ą Engei, 765 X.
Japonijos laitai gamini Ilalsted st., apsilankė viešųjųI
SUSIMAINOMA
mo darbas sulaikytas dėl mokyklų agentas ir paklausė
NELAISVIAIS.
plicuo stokos. Bet manoma, jo. kodėl jis neleidžią* mokyk-kad ir jinai šįmet naujų
True tranalatlon flled wlth the poetlon savo vaikų.
tnaater at Chicago, UI., on February
laivų intilpimą padidvsian15, 1918, aa rcqulrod by the act of
Engei agentų pasiuntė ‘pek- j' October
C, 1917.
ti.
lon’ ir pridūrė, kad jam mo
Berne, vns. 14. — Rusija
Kitos šalys gamina vos
kyklos ne galvoje, nes po ka į su Vokietija jau pradėjo
tik po kelis naujus laivus.

rės jis važiuojąs Vokietijon.

susimainyti

karės

Belais

Už tai teisėjas Gemmil En- viais, anot žinių iš Berlyno.
— Ncw York, vas. 15. —
Čia tik 35,596 svetimžemiai
“Tamsta juk neturi rei
Tūkstantis vokiečių Belai
priešininkai vokiečiai užsi kalo valgyti, bet tik mušti,” apleido Washingtoną, nes ėmę 2,700 žmonių ir juos Pulk. Roosevelt, anot gydy gelą nubaudė 25 <lol. pabauda
registravo. Tikėtasi ją ligi ir priskaitė jį prie piimo- jo vieton buvo nuskirtas pasiuntę prie militarinių tojų pranešimo, esąs jau ir pasiuntė į pasitaisymų svių atvyko Varšavon ke
įstaigą.
liaudami į Berlyną.
sios rąšies.
darbų vakariniam fronte.
kiek svoikesnis.
60 tūkstančių.
lordas Reading.

Z

Penktadienis, vasario lo d.

“DRAUGAS”

Dvejopa Demokratija.
LIETUVIŲ KATA1 I&Ų DIENKAnTIS
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Kas tai yra socijalizmaa ir dėjimus pagerinimui darbi
kas tai yra krikščioniškoji ninkų gerbūvio, pertaisy
Publtahed dali y aicept Bnndaya by
Seimo rengimo, kaip ir
mui šių laikų netikusio
demokratija?
draugam ri;uLu>Hi*a oo., iac.
žmonijos surėdymo ir po- visos komisijos susideda iš
1HU0 W. 4flth Street, Chicago, lUInol*
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REDAKCIJOS PASTABOS.
KAS LAUKIA MUSŲ
JAUNIMU
•

•

Atėjus Gavėniai, pakibai
gė musų jaunimui pasilink
smiiiiiuai net ligi šventu
Velykų.
.Šituo iaik'dur
piu musų katalikiškus jau
ninms privalo užsiimti kito
kiais
prakilnesniais dar

bais.

.laimimu

pricdciniė

papuola i surija ilsi ų spąs
tus, iš kurių paskui jau ne
taip lengva išsisukti.
Ypaė šilini musų socijalisiai labai išalkę ne tik
žmonių doros, bet ir krau
jo.
Juos Įiadrąsiuo būti
žv ėi iškesuiais rusų radika
lų laikinas pasisekimas bu
vusių carų sostinėje, kur
atmetama
Dievas,
kur
draudžiama minėti Dievo
vardas, kad jiems butų ra
miau skersti nekaltus žmo
nes.

Gavėnios metu pagalioti
daugiau ik* tik apie savo
dvasios reikalus, bet. tu
rint daugiau liuosesniu va
karu, ir apie tautos, Tėvy
nės ateitį,
štai jau neperMusų jaunimas tatai tu—
toliausia mm musu tautos
šventė — šv. Kazimiero ' ri saugoiies bendrauti su
dienu, paskui
kurią seks sorijaiistais ne tik Gavė
Lietuvos Laisvės Savaitė. nios metu, IįhI visais lai
Neiti i jų ruošia
Kaip apskritais metais uiu kais.
sų jaunimas parodė daug mus pasilinksminimus.
savo ištvermės, pasišventi
.Musų jaunimas turi būt
mo tautos reikalams, tim doroje gražiausias pavyzlabiau jisai Laisvės Savai dis, nes jis yra ateinaiiėiotėje pasidarbuos, atliks di ji tanios karta, kuriai pri
delius darbus Lietuvos lai tinka tureli skaistus ir
svės naudai.
blaivus protas.
•»
Gavėnios metu jaunimas,
Tam tikslui yra reikalin
gas tikslingas prisirengi kaip sakėme, turės daug
mas. Nors nedaug laiko li darbo tautos reikaluose. To
ko lig Laisvės Savaitės, bet darbo ir pasišventimo iš jo
galima pilnai susitvarkyti, laukia šiandie skurde pa
musų
kad ta Savaitė atnešiu pa skendusi brangioji
Tėvynė Lietuva.
geidaujamą naudą.

Atėjus šventoms Vely
koms kaip tai Ims malonu
pragy
Šiaudu* inu.Mi tania per virimus atsiminti
darbo
gyvena svarbu momentą. ventas prakilnaus
Gi mes žinome, kad musu ' valandas.
prakilnus jaunimas negali
apsieiti be užsiėmimo. Pa
silinksminimų vakarų nėra.
Tatai palieka jam tik vie
nas užsiėmimas — gamini i
ni'prigiiliiuiigąjni l.i« ' u vai
kelia.
šitam dailini jau
nimas tinkamiausias.
Jis
šitos karės melu jau yra
parodęs savo gabumus ir
neknomet nenuiLlniilj vei
kimą.
Jis tai visa, pilnai
tikima, parodys ir prisiar
tinus laisvės Savaitei.

Gavėnios metu dalis mu
sų jaunimo visuomet pasta
toma žiauriems jšniėgininanis, gundymams. Ji gun
do išsigimėliai soeijalistai
ir laisvamaniai.
Ypač soeijalistai. kaipo mažai tu
jintieji
kultūros sutvėri
mai, mėgina jaunimą pa
gauti Į savo spąstus.
Kuomet katalikai pamini

išganymo

apvirai -kimu-,

kuomet geri žmonės krikš
čionys diiro ai gailą, įmanei
soeijalistai rengia kuotrukšmingiatisius
pasilinksmi
nimus, šokius, Įpuola pašė
limam
Yni tokių lengva
tikių. ypač mergeliu, kat
ros už pasišokimą gatavos
padžiauti kur ant tvoros
savo dora.
Tokios dažnai I
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RAŠYKITES į “DRAUGO”

Fabrikantų pasiganėdinimas.

Šalies maisto administrato
rius suspendavo beanglinius
pirmadienius. Todėl tarpe fa
brikantų
pakilu
didelis
džiaugsmas.
Reiškia, Chicagoje daugiau
nebus priverstinų švenčių pir

madieniais.

Ką jie žmonijai žada ir litiškąjai kovai su kapita
listais ir visokiais žmonijos
duoda, arba bent ką galėtų
skriaudėjais ir silpnesnių
duoti.
Soeijalizmas yra tai tarp
tautinis
darbininkiškas
(bent jie patys taip sako
si; politiškas
judėjimas,
kurs
organizuotų
minių
spėka stengiasi ir mano iš
griauti šių laikų pasaulio
žmonijos visuomenišką, ]xilitišką ir ekonomišką tvar
ka, o ta viską pakeisti soeijalistiška tvarka.
Vienu
žodžiu manoma viską iš
griauti iš pamatų visokį su
rėdymą, o ant tų, taip sa-,
kant, griuvėsių statyti nau
ją ir, jų nuomone, geresnę
tvarką.
Kad ta* tikslą* atsiekus,
Įrankių ir priemonių pasi
rinkime, taippat veikimo
platume ir smarkume, tai\
pe savęs soeijalistų srovės
daugel
kame
įvairiuoju.
Vieni iš jų nori tuojaus vis
ką griauti ir tam griovi
mui
nesidrovi panaudoti
griešėiausių ir kruviniau
sių priemonių, kaip tai:
kruvinos revoliucijos, te
roro. liaudies diktatūros,
politiškų žudymų ir tiems
panašių dalykų.

jų išnaudotojais.
Krikščionys demokratai
pamatau savo veikimo deda
Viešpaties Kristaus moks
lą, tai yra meilę ir teisingu
mą.
Ant tų pamatų re
miasi jų viso veikimo ir
programų stulpai ir darbai.
Krikščionvs
demokratai
•
kovoja
už sutrumpinimą
darbo valandų
darbinin
kams, už padidinimą užniokesties už jų darbą, už tei
singą padalinimą turtų ir
uždarbių, už pavergtųjų ir
išnaudojamųjų paliuosavinią kaipo iMilitišką taip ly
giai ir ekonomišką.
Už lygias teises darbi
ninkų ir moterų ir tt.
Paviršutiniai
veizint j
programus
soeijalistų ir
krikščionių demokratų, visi
škas mažas skirtumas tarp
jų tesimato, bet iš tiesų yra visiškai kas kita.

Krikščionių
demokratų
pamatinė tiesa yni tokia:
“Visais dorais budais ko
vok, ieškodamas savo būvio
pagerinimo, bet kitų ne
skriausk, visur ir visuomet
su visais ir su kiekvienu
pasielgi; teisingai, taip kaip
Kiti pasitenkina vien po
Viešpaties Kristaus moks
litiškąją kova, ir organi
las liepia.”
zuotua miniua *i augštesniuoC7
j
Soeijalistų mokslo pama
sius sluogsnius spaudimu.
tinė tiesa visiškai yra kito
Ir taip, laipsniškai tos
kia.
Ją lengvai galima y.soeijalistų srovės viena nuo
ra
suformuluoti
šitaip:
kitos išdalins skiriasi, ir iš
‘•Darbininke,
tave
visi
tos priežasties tarpu savęs
skriaudė ir skriaudžia ir iš
veda kovą.
naudoja, dėlto ir tu pasiPatys raudoninusi soęija- stengk pasiglemžti valdžia i
lis.ai šiais laikais, papras savu rankas, atimk turtus
tai yra vadinami bolševi iš visų turtuolių, atimk dir
kais, dėlto, kad jie reika btuves iš jų savininkų, at
lauja tuojaus įvesti grieš- imk žemes iš žemvaldžių,
ėiausios
soeijalistiškos užsilipk aut sostų impera
tvarkos naujanybės, ir kad torių ir pasaulio valdovų,
prie to įvedimo stengiasi o tuomet suspausk visus
panaudoti viską, kas tik, jų t.iip, kad jie cyptų ir rai
nuomone, jų tikslų atsieki- tytus! po tavo kojų.
tnui bus naudinga.
Jie tave išnaudojo ir
Menševikai ir soeijalde- skriaudė, dabar tu juos pa
nk d;ratai yra ne tokie grie- žemink,
sutraškink,
nu
šli savo rei kalsi vintuose ir skriausi; ir išnaikink.
ne tokie staigus savu rei
To viso at siekimui pa
kalavimų
pravcdiinc
ir naudok gudrumą, smarku
priemonių pasirinkime, bet mą, kraugeriškumą, kerš
abelnai imant, visų jų galu tą ir visokį ginklą, koks
tinas tikslas yra vienas ir tik pasitaikys ingyti, Nors
tas pats, būtent, visokios ir visą žemės skritulį prisi
valdžios paglemžimas į so eitų maudyti kraujo kla
či jalit su rankas.
nuose — prieš nieką neapNegausi ką valdžios, bet si'stok, nes tu esi no žmo
ir visti turtų, visit dirbtu gus, o tik gyvulėlių ainys,
vių, visos
komunikacijos dėlto ir elgkis kaip gyvu
sistemos, visų žemės turtų, lys — kiek apžiosi, tiek nugirių, mailių, vienu žodžiu kųsk ir tuomi naudokis
visa to, iš ko yra žmonijai kiek valiosi.”
nauda.
F. V.

Kol-kas niekas neguli apro
buoti. kaip dideli nuostoliai
i'Įitiirėta išdirbystėje buvu
siais beangliniais pirmadie
niais. kurių prah'ista jau ke
turi. Taippat nežinoma, kiek
tais pirmadieniais sutaupyta
anglių.
Illinois valstijos fabrikantų
sąjungos sekretorius Glcnn
teeinu abelnai paduoda sekan
čias nuostoliuose skaitlines:
Kiekvienas 1 teaugi ini s pir
madienis Cliieagos fabrikan
tams davė .'! milijonus dol.
nuostolių. Visoj valstijoj gi
kas pirmadienis buvę apie 5
milijonai nuostolių.
Bet čia nepriskaitomi kili
ku rie didesni ir mažesni biz
ūno ofisai, krautuvės ir t.t.
Anot G lemt, darbininkai
kiekvienų pirmadieni yra ne
tekę apie po milijonų dol. aiš’ų.

Tai tiek iš gerosios pu
sės, bet kiekvienas medelis
turi dvi imsi, taip ir su so
či jnliziiiu yra, ir apie tai
pakalbėsiu tolinus. O dabar
paveizėl/iva, kas tai yro to
ji krikščioniškoji domokratija.

PLATINKITE
“DRAUGĄ.”

Krikščioniškoji demokra
tija yra tai krikščionių
darbininkų tarptautinis ju

Ir nuolatos jie skelbia,
kad kuomet viskas busią
soeijalistų rankose, tai pa
saulyje busiąs rojus, vieš
patausianti brolybė, lygybė
it* meilė.

visų srovių atstovų, prita
riančių
seimo
šaukimui.
Seime visos dalyvaujančios
sravės turi lygias teises, ne
žiūrint didžiumos ir visi
nutarimai bus priimti tik
tai visoms srovėms bendrai
susitaikant.
Kame nebus
galima susitaikyti, tie klau
siniai nebus keliami.
V i šoki < is
orgaui žarijos,
kokios tik pas lietuvius
raudasi, privalo siųsti savo
atstovą vieną nuo kiekvie
nos 50 savo narių.
Nepil
na 50, jei tik yni 25 ar
daugiau, skaitosi už 50.
(’entralės organizacijos, ne
žiūrint, kad jų kuopos siųs
atstovus, turi dar teisę sių
sti po 3 delegatus nuo cent
rų.
Laikraščių redakcijos
po 1-ną, parapijos nežiūrint
į parapijom) didelį skaičių
siunčia po 3 atstovus.

X

BENDROVĘ.

LITHVAHIAM DAILY FIUKMD

Pasai maty ••••••.••••••«•• AB.sa Phone: M-'KInlcy *114, Katabl. 1UUK
Perkant atskirai* numeriais po 2c,
TEKUS OF 8UBSOIIIPTION:
Prenumeratų mokant IA kalno. I .al
kas skaitosi nuo užairaSyrno dienos,
no nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia primušti ir
reuas luli <-.s. n, 1‘mtsal geriausiu oiųrtl
atperkant
kruNojo ar cxi-re.se
“Money ordur” arba Įdedant piuigus
| registruotų, laiškų.

SEIMO RENGIMO KOMI
SIJOS PRANEŠIMAS

NUTARTA

Kapiialot padidinti nuo $25fl00 iki $50fi00.
Serai lumaiinti nuo $25.00 iki $10.00.

šiandien musų laikraščių biznis dar neneša pelno.

Bet kodėl?

Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai

buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.

Vienatinis

lietuvių katalikų dienraštis

“Draugas”

pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama ištai
Šerai nuo $25.00 numažinti iki $10.00.

ga.

Senasis

vienas Šeras bus vertas pustrečio naujų. Dabar .“Drau
go” Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-

siai į “Draugo” Bendrovę.

Pirkite jos šėrus..

“Draugas” nori pasistatyti lietuvių centre savo
spaustuvę.

Tam reikia šviežio kapitalo.

Tad nevien

prenumeratomis arba agitacija remkime “Draugą”, bet

patapkime jo savininkais, jo leidėjais.

Kada “Drau

gas” bus tikrai MUSŲ nuosavybė, tada mes labjaus ji
ir mylėsime.

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
šėrus priima “Draugo” administracija (1800 W.
46th Street, Chicago, 1113.

Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų

priėmime.

Kuponas užsirašymui “Draugo” Bendrovės šėrų.

Seimo dienotvarkė.
• 1) Seimas atsidaro kovo
13 d., 10 vai. ryte.
2) Mandatų dabai girnas
tvarkyti, ženklelių davimas
ir tt.
3) .Šaukėjų pranešimai ir
prezidijumn išrinkimas.

4) Išnešimas

pasveiki
nančios prezidentą AVilsoną
rezoliucijos ir jos pasiunti

DRAI G.1S PVDLISHUrO COMPASTY,
1S00
44th Street,
*

CHICAGO, ILLIKOIK
Prisiunčiu $....................

Moaey Orderiu ar čekiu Ir meldžiu

man pašiurti................ -Draugo** Bendrovės iėnj.
Vardas ir pavardė

...................................................................... .. .............

An Iranas

k
Miestas

Valstija .....................

mas.

5) Lietuvos neprigulinyĮ Visuotinąjį Seimą, priva
bės klausimas:
lo savo delegatams išrašyti
a) Lietuvus
valdžios
mandatus, kaip augščiau
formos pageidavimas.
nurodyta. Viena tokio man
b) Mažumų klausimas, dato kopija turi būti pirm
e) Santykiai su kai Seimo, kaip galima ankš
mynais.
čiau pasiųstu Seimo Rengi
6) Lietuvos
atstatymo mo Komisijai, tai yra man
klausimas:
datų komisijai šitokiuo ad
a> Rezoliucija dėl* gy resu: Lietuvių Seimui, Sta.
vuojančių ir besitverian W., Box 58, Brool^yn, N.
čių bendrovių.
Y., o kita kopija turi būti
patiems
delega
b) Pabėgusių lietuvių iiuittk t«.
tams.
Visi mandatai prieš
sugrąžinimas tėvynėn.
Seimą
bus
sutvarkyti ir
7) Mokesčiai
Lietuvos
priduoti
seimo
sekretoreikalams.
Jei
kame
į8) Srovių bendradarbia rijatui.
vimas. (Visi klausimai, kur vyktų klaidos, tai jas bus
srovės susitaikys bendrai galima pataisyti sulyg ant
rųjų mandatų kopijų, ku
veikti).
rias atsiveš su savim patįs
9) Visokį įnešimai, ku
delegatai.
rių dabar negalima pcrinaApskritai
visokiuose
tvti.
A
Bet galutinai bus sutai Keinio reikaluose rašydami
syta dienotvarkė bendrame laiškus adresuokite taip:
posėdyje seimo renginio ir Lietuvių Seimas, Sta. W.
rezoliucijų komisijų.
Čio Bcx 58, Brooklyn, N. Y.,
Seimo rengimo komisija:
nai paduodame tiktai ben
druose ruožuose.
w

4

Žemiau paduodame man
dato formą, kurią reikia iš
pildyti dviejose kopijose:

PALIUDIJIMAS

...... (Tokia ir tokia drau
gija ar kuojia ir iš tokios
ir tokios vietos)............ Tu
rinti ............ narių ingaliavo
Gyviausia organizacija.
atstovauti minėtą organi
—Kokia organizacija gy zaciją Visuotiname Seime
Ne\v Yorkc šiuos atstovus:
viausia i
—Toji,
kurios centras
1) ...................
daugiausia sukasi ir čerkš(Atstovų vaidai)
2) ............ .. ....................
danias girgžda.
o\
—Kodėl taip sakai?
O J •«•«•••••••••«•«
Todėl, kad tos organiza
4) ................................
cijos narūnus neduoda ra Pirmininkus ..........................
mybės ir priversti yra vi Sekretorius ..............................
suomet už savo organizaci
jos gyvybę budėti ««•« ir....
(Data)
peštis... nors žodžių bombo
Visokios
organizacijos,
mis.
kurios
tik
prisius
delegatus |
F. V.

Dvi sesuti Emilija ir Skolestika Gedgaudaitės ir pan.
Kotr. Garuckaitė
visos iki
vienai pasirodė artistės su tik
rais sceniškais gabumais. Gy
vai, maloniai, Kuosai. Nieko
netruko ir nieko prikišti ne
gulima.
Nesenai Cbicagiečiai gėrė
josi panelės E. Gedgaudaitės
vaidinimu rimtoje
Rutvilės
rolėje. Bet pasirodo, kad ir
linksmose rolėse ji tinka. Tat
labai apdovanota artistė.

Po vaidinimo buvo šokiai.
,

S. P.

Žino prie ko atsišauktu
Kuomet bolševikams Ru
sijoje pasirodė striuka, tai
jų vyriausias karvedis Kry
ki iko atsišaukė j Rusijos
žmonių — patrijotizmą.

žino ko reikia.

Kuomet LietuVos Taryba' v.
Lietuvoje apskelbė Lietu
vos nciirigulmybę, tai p.
Pirm. J. B. Kaupas,
Šliupas iš Stockholmo mu
Sekrt. — P. Norkus. .
šė amerikiečiams telegra
P. S.
Kur delegatams
mą vivat Lietuva — prisiųapsistoti ir seimo svetainės
skit ant Čobotų.
vieta bus vėliau paskelbta.
Argi ištiesi; senelis ma
nytų iš džiaugsmo kazoką
SV. JURGIO PAR.
šokti.
g
Linksmas vakarėlis.

Užgavėnių vakare Bridgeport’c buvo parapijos vakarė
lis: Linksmas,
malonus —
duok Dieve daugiau tokių.
Čia augusjos vytės suvaidi
no gyvą ir lubai juokingą komedijelę “Guminiai Batai”.
Buvo ten viena ir vyriška ro
lė'— Irimo, plėšiko,
liet ją
puikiai mokėjo atlikti panelė
M. Bujauskaitė. Tiesą, nerei
kėjo tam “bomui” nei žodelio
pratarti. Daug jisai veikė, vi
sa kitų akcija tik apie jį sukė
si — o jisai tŲc lyl* ir* KttVO
dirba ir dirba... prtistiškai,
kaip tikras bonias.

KLAIDOS ATITAISY
MAS.

Vakarykščiame “Drau
go” numeryje P. Uosio
straipsnyje “Musų politiš
ki uutariinai” įvyko spau
dos klaida. Išspausdinta:
Kiek bus Lietuvoje lenkiš
. ■ L*
ki; valdiškų stočių, tiek bus
centrų lenkiškų įstaigų ir
agitacijos... Turėjo gi bū
ti: tiek bus centrų lenkiš
kų intrigų ir agitacijos.
'-•A
Mocki Ir
tad

ĮM ta U)

a ta
r

N

z

'.i*

Penktadienis, vasariu 15 d.

Lietuviai Amerikoje

|
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KENOSHA, WIS.

j ko iš jo tikėtasi. Bet nela
basis davė jin įsimaišyti ciTautos Fondas veikia.
eilikams.
Dabar, žinoma,
jis riedi savais keliais, tais,
Dažnai tenka skaityti a- j kuriais keliauja visa cicipie kitų kenošiaus organi- j likija.
zacijų veikimų, bet apie T.
Ten buvęs kareivis.

*•

Fondo 87 skyrių — tik kaip
kada... mat, T. Fondas tyli

VALPARAISO, IND.

ir veikia!
Nors praeityje
' T. Fondas turėjo daug vi Iš moksleivių susirinkimo.
sokios rųšies priešininku,
Vasario 8 d., š. m., teko
kurie stengėsi jam viso
apsilankyti vietos lietuvių
kiais budais užkenkti, bet
moksleivių
susirinkime.
tvirti jo nariai (tėvynai.
,, ,
.
. Turėjau omenyje, kad te...ai), ypač valdyba, knnt-Į
t(.ks
„TOŽilJi

v^i'al *škciitejo.

i naudingą minčių.

ttydami pr.es.mnka., kad ją;
pastangos niekais
nuėjo,
'•is,prato ir gųzta vėl prie
\svarbaus .r prakilnaus
Č

Bet vie-

U)jc
glrd->u tik ueku].
turill,,„s užsipuWinčjinlus
prie- katalikus.
Pirmas
A „ pasi|ipfs ant 1;agril,.

, »n
dų, pasižada kalbėti apie
JZfrsarm 2 d. Tautos ton- i so<.įjaliznu!> kuni 5iandio

Juas turėjo parengęs mas
karadinį balių.
čia tai
jau pilna, aps.re.ske kenošieeių e lietuvių priejauta
šelpimo darbui.
Beveik
visas Kcnoshiaus jaunimas
susirinko į svetainę. Kiek
gi buvo įvairumų t
Štai
įeina pulkelis lietuvaičių
baltai blizgančiai apsitai
siusių su ilgais gėlių vai
nikais rankose ir smagiai
sukasi rateliu, lyg rodos
sparnuoti angelai ĮKidangių
erdvėje. Paskui inėjo pul
kelis karės slaugotojų, ku
rios išrodė kaip ir gulbių
pulkas, palengva sukosi. O
kiek gį įvairumų atsinešė
vaikinai, tai ii* išrokuoti ne
galima!
Kadangi ant fninėto ba
liaus publikos buvo labai
^>e^no ‘dbko suvirš šimtas (100) dolerių.
daigi Tautos bondas taria širdingų ačių visiems
” atsilankiusiems, ypač. tė
vams, kurie nepasigailėjo
iškaščių. brangiems mergai
čių papuošalams.

Trumpa Tautos Fondo
atskaita.
Pereitais, 1917 m., pasių
sta į centralinį T. Fondą
$185.08.
Pradžioje šių 1918 m. pa
siųsta jau $150.00.
Viso
*385.08.
Išrinkta T. Fondo liauja
aldvba: pirm. tas pats, P.
is; vice-pirm. S. Žales; ižd. P. G iuotis; rast.
Baliaus kas; fiu. rast.
Kasparavičaitė.

T. F. Reporteris.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

iuėjo madon ir pas tuos,
I j<(jrįeins j0 yįgaį nereikia ir
api(. kurį neturi llci
.

tiino.

mas nuvažiavo į Rymų pas
popiežių ir kitus dvasiš
kius.
Tokius tai susirinkimus
♦atlaiko vietos moksleiviai
socijalistai.
Argi galima
iš tokių žmonių kų gera su
laukti?
Kiekvienas pasa
kys, kad ne.
Nes kurgi
tu čia šiandie gali pasirody
ti su tuo atgyventu soeijalizmu, kurio pasekėjų pasi
elgimais ir darbais kiekvie
nas sveiko proto žmogus
bjaurisi.
Musų tautai šiandie yra
reikalingi rimti darbinin
kai, dori vyrai, bet ne tie
pliurpiai, kurie tik svajo
nėmis mėgina prisidengti,
kad jų nepaliestų saulės
šviesa.

“Draugo" Bendrovės K
Visiems savo jrleteliami patariame skaityti

Ir platinti musų lfilelataa knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą, rinigus reikia slysti .Skalno
l&perkunt moncy order arba registruotume laiške.
Mažiaus dolerio galima siųsti krasoa ženkleliaia

Parduoda Grosernikai

CICERO, ILL.

Seimas ir socijalistai.
Čionai

žmonės

pradėjo

visuotinų Amerikos lietu
vių seimų.
Vienus koksai
RAGINE, WIS.
tai Cicero Lietuvių Pašelpos Kliubas suskubo sušau
Paaiškinimas.
Laikraščio “Lietuvos” G kt i ant pėtnyčios, vasario
nemenkai
num., š. m., pastebėjau
M. G-tos, vakaro
Kasparaičio
nusiskundimų, draugų ir kuopų valdybų į
Tamuliuno
kad ponia ^vkelienė neleido su si ri n kimų
pasitarti apie
jam dalyti “T. M.”. dr-jo> svetainėn,
paskelbimo apie
paskaitas vi ršininėtų seimų, ir apie iš
Moterių Rožancavos dr-jos va galėjimų siuntimo delegatų
i ji.
Be valdvbos dar nekare.
mažai
paprastų
narių buvo
Turiu pasakyti, jogei p.
Socijalistai ru
Sukelienė padarė gerai ir pro susirinkę.
kuoskaitlingiausiai
tingai. Aišku, kad jinai yra piuos
Bet visgi jų
susipratusi moteriškė,
žino, ui.'lankyti.
Žmonės,
kad “Tėvynės Mylėtojų’’ dr- buvo mažuma.
ja yra laisvamaniška, organi m socijalistai, išreiškė reikaiii'gimių, ir norų remti tų
zacija.
Socijalistai balsa
M. Kasparaitis gi yra vie- seimų.
vo, kad jis nelegališkas,
tos laisvamanių šulas.
Jei katalikiškos diaugijo-! pi rai'.k.-iy \ as
P h riestuvo,
pas save laisvamanių nekvie kari tai e.- ųs m. vi si n įtinąs,
čia ir be jų gali apsieiti, lai kari šiai lokiu daugybė
ko jiems reikia lysti ten. l-.ur “darbininkų. progresistu M

J. K.

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.

žiasi per tvorų.
Autras kalbėjo A. K. Jis
buvo atvažiavęs iš Cliieagos, kad vietos moksleivius
socijalistus sustiprinti . jų
“vieroje.”
Ir šis kaip su
sviestu tepė socijalistus, iš
gyrė rusų bolševikus už tai,
kad tie kraugeriai ganubija
žmones, kad jie sudaužė
Tolstojaus paminklą.
Sa
ko, Tolstojus buvo darbi
ninkų priešininkas, jis ne
platino žmonių prie sukili
mo, prie kruvinos revoliu
cijos.
Tokia savo tamsia
kalba kai kuriuos supratiyvesnius socijalistus net įžeidė.
A. K. kaip įsiplc-.
pėjo, tai pagaliaus su savo
kalba ir turėjo prilipti liep
to galą.
Klausykite: jis
soeijalistams patarė uesin tukinti mandagumo, nes,
girdi, jis patyręs, kad žmo
gui mandagumas esųs ne
reikalingas.
Sakė: Žmo
nės mokslo vyrų negerbia,
jie į mus nemandagiai atsi
neša (mat, ir jis rokuojasi
mokslo vyras!).
Tai kam
mums reik būti manda
giems! Žodžiu tariant, jis
vietos soeijalistams patarė
buti tikrais veršiais.
Bet,
man rodos, kad tasai pata
rimas lyg butų dar peraukstyvhs.
Vietos socijalistams pirmiau-reiktų išaugti
iš lėliukų, o tik paskui pa
likti veršiais.

Klausk Savo GroserniV^o

Jurgutis, t nipinties apie atsibusiantį

Tasai “oratorius”
ėmė pasakoti, kad soeijaliztnas draugijai esųs nepavo
jingas. Jis padavė 5-kis apsklembimus, kokius turėjo
surinkęs iš įvairių žodynų.
Vienų apsklembimų jis tu
rėjo savo nukalęs ir patarė
n;ok‘-.--ivia:>is išmokti. De
ja, antras “spykeris” jo
tą aĮišklembimą “suspoilino,”, liepdamas niekam Be
simokinti, nes soeijalistams
ji< netinkamas.
Toliaus
A. B. bekalbėdamas apie
soeijalizma nušoko ant kunigu ir ėmė pastaruosius
jie yra nereikalingi.
šmeižti, kiek jam neša jo
cieilikiška seilė.
Reiškia,
nors A. B. vadinasi nioks1,’ivis, pei pas jį Kultūros
. mažiau, kaip pas paprastą į
pal.^ų |curs žviegdamas lau

Vietos dramatiškus “rate
lis,” kuris pastaruoju laiku
nuo cieilikų jau kuone vi
sai paraudonavęs, vasario
3 d. lošė teatrą — statė sce
noje “Du broliai.”
Lošėjai išėję ant pagrin
dų nežinojo iš’ katro galo
pradėti
Pirmiau gero
ką laiką turėjo žiūrėti kiti
j kitus.
€li kaip ėmė šne
kėti, tai susirinkusiems nie
ko nebuvo girdima. ■*
Tik vieno “aktorių” bil
desio tai buvo pilna svetai
nė. Kai-kuric susirinkusie
ji, kurių viso nedaug buvo,
išvaikštinėjo £uu laukan.
Turiu pažymėti dar tai.
Tračias kalbėjo J. D., ir
v kad kuomet čia tvėrėsi tu- gi apie tą patį “laimingą ”
BekalVėda
<• sai “ratelis,” tai labai daug socijaUzmą.

■

3

“D R A U G A S”

Gerb. ••Draugo” ilodak«*ija
Malonėkite per dienia“
čio skiltis atsakyti Į šiuos
kelis klausimus.
1. Kuomet
prasikaltęs
katalikas Rusijoje
sulyg
teismo ištarmės turi būt
sunkiai nubaustas ir kuo
met po šito jis pereina sta
čiatikių tikėjimų, tai ar
caras jam dovanoja baus

me* ?
2. Ar galima kokiose nors
valdiškose blankose nepa
tinkamus sau klausimus, į
kuriuos reikia atsakyti, iš
braukti arba išskusti ?
3. Ar Suv. Valstijos gali
nubausti naturalizuotą pi
lietį, jei šis po karės norė
tų grįžti Europon /
4. Ar tiesa, kad šios ša
lies vyriausybė ištrems iš
Suv. Valstijų visus nepilie-

čius ?

Atsakymai;
1. Visupinnu reikia pa
sakyti, kad šiandie Rusija
jau neturi caro ir šitas jau
daugiau negali savo buvu
sių pavaldinių nei bausti
nei jiems susimylėti.
Pra
sižengusio kataliko
žmo
gaus perėjimas stačiatikių
tikėjiman nedidino garbės
carui, bet gal tik kokiems
žemos
doros valdininkė
liams buvo naudinga ir to
dėl šitie su augštesuiųjų
valdininkų pagclba kartais
ir išmaldaudavo susimylejimo. Bet tas tai reti buda-

(.') neprisideda prie jo. Jie
jame. sako, nedalyvausiu,
ir prieš jo (seimo) nutari
mus, iš visur “darbininkai
siusią protestus”
visame
kame, kuriu dalvku ir neuž
si mok a aiškinti, darė, kad
tiktai pakenkus siuntimui
delegatų.
Matyti, kad jie
stovi už visa tų, kų Chieagos soeijalistų dienraš
čio redaktorius kalbėjo čio
nai diena pirmiaus.
Dabar matytis, kad soeijalistr.iiis nerupi Lietuvos ger
būvis.
Jie yni atsidavę
kokiom teorijom, kurių įvy
kdinimas vien tik didžiau
sią blėdi atnešiu musų nui!i'.'lėtai
IčvyiH i.
kuriai
kiekvienas tėvvnainis yra
visa širdžia atsidavęs.
Musų darbes, musų bočbi vargai.- k< atėjimai, ir
nz ją pralietas kraujas nuc?U niekais.

Užtai neverti sūnus ir
dukterys būtumėm tos taip
brangintinos šalelės, Lie
tuvos, kurią taip mylime,
jei mes iiereikalautumėm
jai laisvės.
Užtai musų
priedermė siųsti kuodaugiausiai delegatų į tų visuo
tina Amerikos lietuvių sei
mų, kad luiostipriausiu bal
su galėtų prabilti tikri Lie
tuvos sūnūs ir dukterįs, rei
kalaudami to. ko senai troš
kome ir vientik dūsavimuo
se legalėjoine išreikšti. —
Fr.
laisvės.
vo atsitikimai.
Ir ne vi
su uis jie buvo žinomi.
2. Negalima, nes už tai
galima susilaukti bausmės.

3. Negali, nes nėra reika
lo.

I. Xąi tik prasimanymai.

So. 5. An>l-.sdv Šilelis. A. A. Vyskupo Ant.
Uarunuuskio amžina atmintis, yra .tai
perlus lietuvių poezijos, rusi. 16...
No. 10. Aureolė? Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. šv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustuitis,
1914 m.
Gražios dainelės. Pusi. 24 “Draugas"
Ko. 1S. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operetto. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 ...................
Ko. 18. Gurkllutės Eilės. Yra gružus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32 .............
Ko. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 baisums.
Parašė Dr. Vincas
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių'. 1 dalis ............................
II dalis ..................................................................
Ko. 30. Meilė Poema, l'araiė M. Gustaitis.
Yra tai labai gilios minties dainelės.
1914 m. Pusi. 24
.......................................
Ko. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. G oraiczyk. vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs
scenai veikalėlis ................................................
Ko. 48. Katriutė. Trivelksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo ........................
Ko. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy1venimo S-juoso aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai ................................................
Ko. M. Komedijelės: Čigonės atsilankymus.
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė,
Gražus, lengvi veikalėliui, pusi. 34 ..
Ko. Tarp dilgelių Rožės. Mcliodrnma dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is.
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. ..

Ko. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa
sukaitė iš lietuvių gyvenimo .............
Ko. 87. Ilraižinėliai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengvo. Parašė Skruz
dė. Chicago. III. 1915 m..................................
Ko. »o. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
Parašė P. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko”. II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 32 .............................
Ko. 95. Hucklebcrry Etanas. Mielam laiko
praleidimui
patartina šią apysaką,
kalba lengva ir knlngos intalpa Inte*
resuojanti, vertė Jonas Kmitas ....
Ko. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
Gražios pasakaitės. Tusi. 70 ..............
Ko. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knyrelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą
musų broliams. 1916 m. ‘ Draugas",
pusi. 66 .................................................................
Ko. lon. Lietuvos Vyčių Dovanė.'.
parušė
kun. Dr. M. Gustaitis. Pulk :< veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvl. :as, jauni
kaitis bei mergaitė privalo ‘įgyti Vy
čių Dovanėlę.
Chicago.
111. 1915,
nusl. 28 ............................................................
Ko. 110. Oliveris Ttviatas. Tai vi. na iš ge
riausiai nusisekusių
vertimų gar
saus anglų rušytojo Charles
Dlckcns. Apysaka.
kurią myli scnaN ir
jaunas, biednas ir turtuoli:-; noapsivilBi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Kmitas, 620 pusi..............................................
Ko. 115. Patarlės ir išminties
gruJėliai.
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48 ..............................................................................
Ko. 130. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži
moralė pasaka. Tusi. 95.............................
Ko. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m....................................................
Ko. 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 Wilkcs
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 ...................
Ko. 182. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
Ko. 194. Lietuvių-Lenkų L'nIJa. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su-
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Ko.
Ko.

Ko.

Ko.

Ko.

Ko.

Ko.

Ko.

.10
.10

.10

.25
.30

.15

.10
.15

.16

.10

• 2«

.10

....

....

••

«•

,..•••

.25

.15

Baltimores

Koneilljaus,

pagal

ang’iška. sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. šitame katekizmo
sutalpinti
klausimai,
pritaikyti
uugštcsnlems
mokyklų
skyriams. Gražus išleidinuis. Kalba lengva ir aiški. Kaina ..
No. 271). Gyvenimo panialnl. Sutaisė K. J.
D. Išleis’a lėšomis švietimo
Dr-Jos
‘■Žiburėlis”. Graži knygelė. 1915 m.,
pus,. 26 ..................................................................
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
parašė kun. A. Guillots, vertė kun.
A. Milukas. Yra tai pu’kus įrankis
prieš u/.uo tii.ė jimus laisvamanių ta
me dalyke, l’usl. 156 .....................
No. 279 Mnžasis Katekizmas
Vaikeliams,

No.
No.

No.

No.

No.
No.

326
.05
No.

knltis. Antras leidimus 1907. P. III
200. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina ...............................................
292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
skaityti ir platinti šią knygelę ....
305. Trumpa Lietinių kailius Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs^
mokyklose Ir patiems
per savy mokinties, poperos apd. ..
307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo
įstatymo. Parašėkun. 1.
Buster.
Kieto popero apdarais ...............................
315. Vaikų, žvaigždutė.
Bcndorlaua,
dalis I, kieto puperos apd........................
316. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais
apd. .................. ............................. .. •• ••••
320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė- kun. Pr. Gugis.
1916 m. Knygutė paslinokinlmul tikybos dalykų. Pusi. 61 ....
Vienuolinė* luomą, sykiu su trumpais
patarimais apie pašaukimą kunigys
tė-u. iš anglų kalbos vertė kun. P.
Baltrušaitis, l’usl. 195 .............................
SCf). Lietuvių Darbininkų Kalėm’ r’-o
1918 m. Išleido L. D. B. Yra
jikits leidinys ir patariame ki< i
.. u

ta

kalendorių

įsigyti. Boston.

7100

.30

No. 578. Drošiu relė-.- kugvos pasiskaitymui:
a) Marksas 11. Pusi. 24 ...................
bt Koj.ernik'is ir Galilėjus, pus. 33
e) Žinoti- kui- as ir vergija, pusi. 18
d) J Koriyalistų liojy, pul 18 ....
e) Gierdaun Bruno. pusi. 18 -..........
f) Ar yra Pievas? Pe.sl. ,8 ..................
g) Soeijalistų norai ir darbut, i '...* i lt*
l) Rcvoliueijonlorlij tarpe. p*t*t 10 ..
m) Mandagus vaikelis, pusi. 26
No. 394 Ketvirtoji SUuilyn.o knyga, i -.si.
18C. Bu pat< ikslais, audimo ..pi. ..
Lithuania and tlic Autonomy of Polund v.ith
a niap., ly J. Gūbrys. I’uris ...................
rys. Paris....................................................... J...
A Skėteli of tlie l.ithunnian Nation, by J.
Gabrys. Paris .....................................................
Albuui IJthuaninn
Dunccs for
orchestra.
Corrceted and arraugod by Vincent
Niekus. Chicago.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
mai orkestrui. Purengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 34.00. Viena knygeli

Popiero viršeliais.....................................

.25

.20

.10

.75

.40

.29
.03

.20

.35
.25
.25
.35

.25

.26
.OS
.08

.95
.05
.05
.05
.0 5
.0 5
.05

3! .00
.10
.10

.19

.50

Septynios cit-bmt*s (mišios lietuviškai) dviem
baisum prie vargonų. Parašė- S. Šimkus 1.00
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
.60
rašė Ba Šimkus ...............................................
No. 273 įžadų Kntekiznta.-. Parašė kun. A.
.25
Staniukynns. Pusi. 79 .............................
No. 37S. Ypatingas sąžinės
pcrkratinė-jl.16
mo būdas, l’usl. 5s audeklo vlrsel.
No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėli*.
31.00
Pusi. 409. Audeklo apdarais ..............
No. Apmąstymai, vi.*.ie uis metams ir šven
tėms dvi st tn.bi knygi po 500 puil.
Audeklo apdarais......................... ..

.10

.10

Pusk

iro .........................................................

.10

.25

prisiruošinuth ins j pirmąją išpažintį
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. I-au-

No.

Popcros viršeliais ..................................
No. BĮ. Maldų knygelė. P. 336. Juodos skurelės apdarais............................................ ••
Juodais audeklo apdarais .................... ..
No. 2«t>
L-iU)kt/nias. Pusi. 4 < audeklo apdarais
No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmus. Pus,. 190 audeklo apdraral
Ko. 393. Trečioji skaitymui
knyga. l’usl.
179 su paveikslais, audimo apdr. ..
Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus ...................................................... ..
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai. dideui ........................................ ..
Mažesni po ................................................. ..
žv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas
Poplcrų laiškams rašyti, pus Tėvus,
bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už .......................................
Ko. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. Iš
Prancuzičko
vertė- J. p. Kastais,
girtuoklių nuodo, l’usl. 32..................

.76
$3.00
2.00
.76
.40'

.25
.60

.75
.40

.15
.10

.15

.25
.15

.50

.05

.10

.50
|1.00

.20

Ko. 222. -Vžkroėiamųjy Eigų Išsipletojimo
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
Graicunas

.OS

dalis 11. Surengtas ir užglrtas trečio
jo

k.iktuvių Gurdelio unijos
(1(13 —
1213) Gražus istoriškas
veikalėlis,
tinkantis pasiskaityti, norintioms su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 ....
199. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
Kritiški žvilgsniai j visokias srovės
žmonijos. Pusi. 163........................................
173. Pažinkime socijalizmą. Parušė P.
G. Yra tai rinkinys faktų apie socijalistų mokslą Ir Jų melagystės. Pusi.
16 ••■« . . . • a , • . ••••.«•■.. ....
170 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pus!. ISO .................................................
183. fiiapus ir Anapus Grabo. Parašė
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
190 ..............................................................................
190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo
Herezija Ir mirtis. Parašė F. V. Ir
Uosis Didžios vertės knygutė. .............
194. Tiesos žodis SoeijaUstams. Parašė
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
inusų lietuviškieji
socijalistai bei
"cicilistai". Su paveikslais ........... 7..
199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. čia rasi daugelį paveikslų musų
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
Visokių Informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioJe privalo rastis šį knyga.
448 pusi.
popero apd.
•••■•, •,
Drūtais drobės apdarais ........................
210. Blogi Kūdiky Papročiai, su pa
veikslais, parašo Dr. A. L. Gralčunas; kiekvienai motinai šį knygelė
patartina perskaityti ;................................

No. 350. Apsvarstyk! Atlikuilen.s misiją pa
minklėlis; parengė- Tėvas Kapucinas
No. 254. A. B. t'. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės updar. ....
No. Krikščioniško Mokslo knlekizuias, da
lis 1. Surengtus ir u/yirtns trečiojo
Baltimores Kum ilijuus. l'ugal ang
liška sutaisė- lum. 1 . I!. Serafinas.
Talpina trumpi:*- kluui :.uus ir atsu
kimus prit .. ’ s
damlomsloms
skyriams. Kaina
............................................
No. 205. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,

.15

MALDŲ KNYGOS.
Ko. B 4. Aukso altorius mažu, parankiau
sia knygutė- dėl visų. graži popera Ir
.50
aiškins raidės, l’usl. 394. Popcros apd.
11.50
Baltais kauliniai apdarais........................
I
No. B 7. BrevioTėlis. Graži maža maldų knygolė,
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
.46
Kaina popcros apdarais ......................... ..
.75
Bkuros minkštuose apdaruose
.05
Bultos skurdės apdaruose. ........................
No. U 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė-. l’usl. 299. Kaina au
.40
deklo apdarais ........................................
.60
Skuroa minkštais apdarais .............. ..
Rožančių kukinlų ir brangaus stiklo gva91.50
rantuotų nuo 15c. iki ..................................
kkaplcrių karine,itunskų iš Lietuvos su pa
.15
saitėliais ir be pasaitėlių po
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzau
rijo;
ir Sv. Juozapo su maldelėm.
vip
.10
ną nuo 2c. iki .......................................
Didelių paveikslų (ahrozų) visokių šventųjų
.26
(didumos 14X20). Kaina už vienų ..

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street,

Chicago, Illinois
gg

4

Penktadienis, vasario 15 d.

“DRAUGAS’
«♦>-.

CHICAGOJE

-*>■

U AUKSUOTI ROŽANČIAI 'C*
♦

Penktadienis, vasario 15,
šeštadienis, vasario 16 d.
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♦
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3103 S. Ha. .tro St.
Cmicaco Iul
KAUPAS 3I-M0S ISRALSirD GATVIŲ
i ' - , ■
-iA»ra==jy«g=,

.f

!.• it lupi lis

WAR SAVINGS STAMPS
1SSUED VY THB
UNITED STATES
GOVERNMENT

American College Prepa ratory School

i,>-

ri.int

MOKYKLA

Jei nori rreitii ir pa»ekmir.ral limovti Anzlilitai kalacti. ikaitrti ir ramsti, tai lankyk musu
mokyklą. Apart Ančių ka.boi. eia mokinama:Lietuvių kalbūs S.V.Im iriios Laiikų Ratymo
Lenkų ”
S. V.Vaidybos Prieky bos leisiu
Lotynų "
S. V.Pilietybes Gramatikos
"rltm* tikos
G'ocraluot
Relsvlkos, ir tt
.. GRAMMAR ir HIGfl SCHOOL Kursų. Gyve
nar.čias toliau mnkiname per laiškui. Viskas
aiškinami lietuviškai.

1 /.Imik'iim* Rožančių did»linine pa-irinkiiii'* i\aiiio.-e ka- ”
raliu -palvo e, kurie yru pargabenti iš Kūroj <»-.
I’a>i<kubinkile -a užsakymai'. Greilui gali iš.'ibai^t i. Turinio taip- ▼
■ i ma hla knvuin >p:iit'diiit ų Tdžėje, Vilniuj)- ii- Amerikoje. J

ŠIANDIE BUS PAKAR
TU DU PIKTADARIU.

VISOS CHICAGOS KA
TALIKŲ ATSTOVŲ
SUSIRINKIMAS.

-MSu

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINJ.

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS

šiandie Chicagos kalėti-;▼
1 . . /< li.t
tnn.l illll.REIKALINGAS PO KAREI.
• !«»l j. i-' i n i
j1 no
kieme
apie
10:00
ryte
T.-.r.
Utannnko vakare, 19 1.
Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
\«». 11:18. Ilalto .įk
bus pakartu du plėšiku *
vakario, šv. Jurgio parari
alinili<> karuli.n. Stu
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
VYRIŠKU DRAPANŲ
|l
lai n tikslintas l«-n< iii▲ 3?
jos svetainėje įvyks svar žmogžudžiu.
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymų su
v i Jis ir krv/.i Ii-,. ,. v.i- BARGENAS :
§!
Rdward T X
r., III uoli ; nt
-i u.
Vienas
anų
bus susirinkimas visos Cbidvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
8
Kami
|• i ,; i u lt i i u
Nauji neatimti, daryti ant už- H
V»
’
lieed
teisme
mirtimi
nu

Iii
..........................................
S
1.7.-,
cagos katalikišką draugijų
sakymo siutai Ir overkotal. ver- H
Valstijų Taupymo Markes.
\«». 1 !:»!».
< ialiiua
ti-s nuo $30 Iki >50, dabar par- $
baustas
už
nužudymą
Bar
i i uti j va irių . palvu
atstovų. Bus tartasi apie
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveiida,
siduoda po >15 Ir >25
karuliais.
Kry/i-liai
io sis b:
ten
Allen
ir
Louis
Oser.
Nauji daryti gatavi nuo
politiškojo seimo reikalu
bankicrius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
“Knmon <5ol<l.’* Gvul. nuo S
Iki >35 siutai ir overkotal,
b
rg,
kuriedu
gabeno
Winrantiioli nu, 5 imlu.
>7.50
Iki
13
dolerių.
ė
Kaip daugiau atstovų na
kite jų.
K n k vn-nas
atskirai
l’ilnaa
pasirinkimas
kailiu V
slow
ko.apan
jos
pinigus.
jilėtas
gražinio
iii
Žu

siuntus, kaip pigiau nuva
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
pamuštu overkotų.
Jj
lį' |<>. Puikia,įsi dova
Visai mažai vartoti siutai Ir
na ili-lri Riminiu. Si,
žiavus, ką tenai nutarus ir VZheed jiedu nužudė be jo
Tas
padės laimėti šitą karę!
overkotal vertėė nuo >25 iki
m i.' iuniiiuii .. . S2.eu
kio
perrp'jimo.
>35. D.-.bar >5 ir aueS>'lau. Kel
apie kitus svarbius daly
ĖS£
nės nuo >1.50 iki >4.30. Valkų
ITarry
Lilld-Iv
T'ž'i.-akant
paminėkite
numeri
ir
kokios
'palvos
norite.
P
Kitas
vra
kus. Taigi lai atvažiue a
siutai nuo >3.00 Iki >7.50. Va
lizos ir Kupcrai.
visų Chicagos katalikiškų rulp, plėšikas. Jis nušovė .Pinigus galite siųsti išperkant Money Ordei, registruota- A
f
inc laiške, arba vieiicentiniais krušos ženkleliais.
>ąj
ATDARA KASDIENĄ
draugijų delegatai, kurie policmcną Jc'-erh B. Tier- .: Adresuokite:
Nedaliomis ir vakarais.
jau buvo išrinkti tam reika- į1131L
n
S. GORDON,
Jusq Groserninkas Jonis Pristatys.
atsisakė
DRAUGAS PUBLISHING CO„
lui. Gi
1415 S. Halsted St., Chicago, m.
Gi tas
tas draugijas,
draugijas, kuku ' Gubernatorius
rios dar neišrinko delega ; susimylėti ka«p vienam, | 1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO. ILLINOIS '
M
tų, lai atstovauja jų pirmi taip kitam.
n
Wlieed
paskutinę
naktį
ninkai ir sekretoriai.
daugiausia meldėsi.
Su miltais esąs vargas.
Lai siunčia atstovus kaip
-v
Lindrum tečiau nieko ne
REIKALAUJA.
rr
pašelpinės katalikių drau
daro iš visko.
Anot maisto administrato
jos, taip ’r idėjinės. Susi
Reikalingas senyvas žmo Dr. i. R. Blamenthal 0.0.
riaus, Cliieagon jau daug cuk
^-BJĘVERAG E
rinkimo pradžia lygiai 3
Duona jau pabrango.
raus atgabenta. Dar daugiau gus, janitoriaus vietoje, ge
Aldų
epcelallstM
valandą vakare. Taigi ncPatarimas Dykai
jo at gabenama.
ra alga ir lengvas darbas. Offiao Adyooa
nuo > 1* ryto Iki 8
Vakar duona jau pabrango
Jos gerėjote! juomi restoranuose ir kisivėiuokite.
vai. vakarė Nedalioms 9 Iki 19.
Atsišaukite,
Draugai
PubBet su miltais, tai tikras
be jokiu tuo reikalu susirin
toie vietose — dabar beabejonės Jus no*
4449 So. Aflhlaml Avė. Katuli. 47 St
lishing Co., 1800 W. 46 St
Telefone* Varde 4117.
Į susirinkimą kviečiami
vargas.
Miltai
kaskartas
ma

kimų ir p:i'ilariiii!i duonkepių
rite, kad jūsų Šeimyna ir svečiai tu
tiktai katalikiškų draugijų -u mni-to viršininku. Kuomet žėja, veikiai gali pritrukti
rėtų tų progų.
REIKALINGAS Bučerius
duonos.
atstovai.
iiirmiau
duonos
kepalėliui
žinantis savo darbą gerai. Ge
Jeigu nori palinksminti savo draugus,
.- i lininiui

...

iiu

mi

iii

♦

• i il.ėdavo mokėli 9e.. su va

Chicagos apskričio
ALRK. Fed. Kom.

kar

diena

jau

reikalaujama

PAIEŠKOJIMAI

■ li 'imtuko ( Ule.).

Viekas eina taip kaip aid

IS WEST

SIDE.

1‘nic.škuu savo vyro Adolfo l’olraiisklo, paeina Iš Kauno guli., Ra
seinių
pavieto, šiillavns |uiru|iij(>K,
aaiiiMiimo kompanijos.
\ ra pailgo veido, molinos ukjs vi
Ir .'lebiiina. Seniau duon- dutinio UKio. datiKiau kaip 15 me
ni jisai apleido IJetuvų.
Siu’jova
k< pinui:- buvo galima iš vienu inoteryNlėa luoiimn Bary. Ind. Iš ėia
Moline.
III.
k\i, ėiu n:‘!i u e iganunti pi persikelt vų gyventi
I•:!»;>Veny X nietiia jis linine apleido,
per dil imtu nieko apie jį ne>.l••<- ! • • l iilOU
nniaii, tlelrr atvažiavus i'hirrijpin jo
Į ie.šl.ar. jis pate’ ar kas apie ji žinele
j ne leiv'-kite pram.šti.

mielių, ne- taip nori diiou<>-

Dar apie L. V. 24 kp.

šeinnninį vakarėli.
Apie šitą vakarėli juo b

vn rašyta “Draugo" :»4 nu
nicryj. Bet dar ir aš turiu

Nušautas italas.

žymėti, jogei vakare dah va

M,i:XA PETKAI SKIKNf:.

vo labai daug jaunimo. <l; u
gelis publikos, kuri tikrai re

i<< >i i < m.
H i;ii' apgy vejittij
.
J:ij <• 'liiengoji kuri pavadinta

rėjosi turininga programa. I":

loki gražų vakarą tegu Imim*

ir visuomenėje d.mg p,

sižvinėjusi.

Vieną

“Ala, iioj

Italijoj*’

tuk; -

1 •: 'važu ’v-tė.-. Inu m iiena. Te

.ik'

«!rjsciau pakritikuoti, buteli
kad kuopa neturtinga
lieti
viškomis žaismėmis. !
;'|i '<•
.
•
•
T
ret Ii"
tik “Aguonėlę
II

"ai

pa

taiko daug baisesni 1

dariai, ’l" 11a' yra taip vadina
. ša l.ai ugnį v\
“mirtie-; kt ' -

:er ku-

MII.
: 2a

Ten buvęs.

ROSELAND H,L.
Vasario Ui <1. tuoj po >1:
m«t' buvo e\tra
parapijos

Vi'ii šv< ni r

'!i>iriukbn:i'. \’a

tarta parengti i-kilmiiifiaii'ia
“ joiuarką*’ ir “siibyijiiii “ vi
su- t liicago' l’u tuviu parap:-

ANT PARDAViMO.
200 dol. už nešiojimą

TIEKAS KAK<iF.XAS.
11 r-i dm >, I 1 už labai prieinama
kaina iilu-lnų <1.nktų. (.elivrai jlei. I indise. štoruH Cbicapo llclirlibi.
III. Vieta per 10 metų gerai išdirb
ta. IlIzniH geniu. Kandu pigi. I’rležaatis pardavimo ___ fuivlnlnkun turi
du bizniu Ir negali abiejų prideramai
pi i iurėti. Jiiiiih apnliiiokėti
p:i»siteiruuti apie ftį pigimui.

rr yptę-ę-fio.

<

t D IS.

P.

Neturi darbo 60,000
amatninku.

Dabnrtininis laikais (’liicnlitinė-, lėšomis. Draimijo- tai
oi-.‘ vra apie 60,000 neturiu-:
pgi. yinlėjau. j.inde.la 1»niz į .;v
vj;;okil, ;1,„įninku. ■
Dilo .-avęs.

Te,!, ! organizuojasi kouiitei i', kuris, bedarbių stovi per

ftvento Kazimieru
pa- nms bu- švenčiama kovo

ir

lai \s

15.

LAIŠKAI:

l'ederalei

! bedarbiai

.Belzebubas.! užsiėmimų.

gautąjį

i

BEVO yra šėrimas tinkantis visiems me
tams.

2 -5

ST. LOUIS.

yr
Phone Car.oJ 1C79

i

Į

dEBLA’tlS & uilSZKS
Piumbing and Gas Fitting

JUOZAPAS VALSKIS

2342 So. Lcavitt St.
4409 So. Fairfięld avė., Lie- j
CHICAGO. ILL.
tuvis krautuvininkas. Pas jį I
s* :=
galite gauti *‘Draugą” pavie- ĮiiiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiMiiifuiiiinimitKn. i =
DRY GOODS
Kampas Wo»d Gatves
nius numerius nusipirkti
ir Š JOSEPH C W0L0N 5;S 1800 W. 47th
=
lietuvis advokatas
= ig
Mes Dujame OobiHivos SUSIU htfim Ir Miteji
užsirašyti tą patį dienraštį.
? Kntnti. 3H Nctlonnl Life Bldtf.
S
Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke5 vakarais įM^MH^uk^. Avė.
tų, Eveterių, Apatinių Marškinių.

ERNEST WEINER

S
,|

Central C390

S H

m

!5
§ s

Raeldenee Humbuld 97
chicago. ilu

m

■

Plunksnos

s

Plunksnos

i

Tiiiiniiuiiiiuiuiiiittiiiiiitiiiiiiiniiiniiiiii =

49c. Svaras

! Svaras 49c.

Čia yra dusy Proga!
Gauti cersnl darbą ir
daugiau pinigu.
Visur relkail&Ka dang
kirpėjų, trlmerlų, ranko
je?; - j vlų.
klftenlų Ir skylučių
JaL dirbėjų. Taipgi
preserlų
■{^
lr siuvėjų elektros mp.šly- ą nomls. Dabai lankia. Al|>*/i «. J eikite dienomis arba v«karais Lengvi mokesčiai
Specialiai kursai raorgiaems formų kirpimo
pritaikinimo ir siuvime
— >15.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mlerų — Lile
stailėa arta dydžio.
lž
blle madų knygos.

PrleB City

Balt

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

|

rilimiIflillIlIlinillIlIlIlIttIllltUIMIMtUmUHIUlttNUMMMNMI

Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
luvių pardnoda tų pačių
kavą po 30c.

SVIESTAS

*457 HO. WESTEIUT DLVD.

,g

2700 E. Ali St. PUlaltlikli, Pi.

ANHEUSER-BUSCH
I;i
I]

XXSa^Cž3C5Xi3OBSaa^4ZM25C!3i
520

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose
— Ir yra sutaisomas per.

DISTKIBCTOR for UTLKEKT CO.
49 Vlne Street,
MontelJo, Mnfs.
„.
W
1 M » 1 W • m ■ » m — T m**

Dr. C. Z. Vezelis

GYDO VISOKIAS LIGAS
Kampas W. 35-tos gztvėa

Gaukite BEVO. restoranuose, srocernėse,
krautuvėse, valstlnyCiose, piknikuose, beseball vietose, icc-crcame parlors Ir kitose
vietose, kur tik blaivus šėrimai yra par
duodami.

Kad žmogų? gali pasigražinti bau ‘
vcJilų Ir i^yii ilsu* plaukus. Prisiųsk
štampų ir gausi visas informacijas.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

PkM» KaasMgtaalni

valdiškas!
I
budu tie,

lyte;

-K

Dmvvr 7 O 42

l.IETVVIS DENTIKTAS
Valandos: nuo
ryto Iki !i vak.
Nedėlioiuis parai stil.iriiii,.
-1712 SO. ASHLAND AVĖSI E
arti 17-tus Ganėsi

!,—i;

AR ESI GIRDĖJĘS? |

S Dr. G. M. GLASER P
įį

v vriau-vbei

ainatniakai

Valandos:
vakare.

Kleopas Mikalauskas
Justinas Kukas
J mins T.aiiUntiskas
Kur. M. Juros
Juozas Mozeris.
ftlems lietiniam* •‘Omiiko" retlali«-lj<»j yra laiškui, malonės srreital at
eiti ir pasiimli.

Tcl

BEVO turi būti Baltas

2121 N. Western Avė.

Viso 81.13
Pinigus siųskite “Money
J. RIMKUS.
O. Be- 36.
Holbrook. Mm Orderiu” ant šio antrašo:
MASTEK DESIGND.G HCIIOOL
A. Dūda,
J. F. KaMilcka, Perdėttnis
20o9 V/. 22 St., ClliCAgO, III. >>g X. Int Šalie ^atve. Kambarys
Telefonas: McKINLET 5744

patars Cliicnpoj'* pastaly-,

3<l. Dnlvvniis vi.-o.- k.ualil.i’- dinii kokias iiois
•
kos draugijos, kurių čia yra ' dirbtuves. Tukino
apie

X-SPI.NDVI.IAI

410-417.

tikra komi-ija rupin-i- jų k •-

BEVO yra geriausias penas kiekvienam —
bealkoholinis pėrimas ir visuomet seras
kiekvienam šerti.

Gydytojas ir Chirurgas

!• I

i1' ''idaria! nutverę b;.uu j
r,uo veido. Kaina dėla
ljui aitmušė poli.molui Ib vie tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit
L- W, 't Cbi.-ago avė.'nu,.va«r

-imtiną Seimą nutarta si:.i'1i
nuo parapijos 3 nt-t'ivu-. Tam

DR. A. J. KARALIUS

Chicago, III.

EXTRA! Tik ant vieno mėnesio.
..
s
Kas per manę uzsirasys
“Draugą” ant vienų metų,
De Vere aisi Uosi. j ’.rei /ani 1
PETEH nmNEIKA.
tas gaus šias dovanas:
j ■ ,
ta riAiitveri davu
14 t Uiti E. I itli St., Clilengo Ifeiglils UI.
1. Braižinėliai
45c.
..it leriškė palaikyti. 15.1 uejii
2. Lietuvos Istorija 25c.
kreipia doui'i- i ta Įiasitei.-in.
NUSIPIRK
MOSTIES
3. Karės baisenybės
nio.
'
t’ni BCSI GRAŽUS!
iSdirLietuvoje
20c.
' ta Mcctholatum Co. Priefi eiiiant
4. Tiesos žodis sociPiktadariai poliemoną
fciilt tolcuk veiil> moečis per ke
10c.
nt vakaru*, o padaryu veidf rj/ru
jaiistams
apmušė.
Į ■
ir įkaiščiu balių..
Toji mosti*
5. Kopernikas
08c.
Grumi ir Mih\aukee' Šimą plėrans raudoniu, juodus *rTi<
08c.
6. Apsvarstyk
, ■ ■
, .
, .
Ina jtlakun ir prašalina Yifokiui

,i;i'... I Amerikos Lietuvių V?

dėti reikale :it-t,r.'i 'ii'iilii'ie

t’MNCKAN.
Itr.lli VI. <-|iie:iK». UI.

•< ai tiilž u Inipi

siseka. tatai ją viena- 'ifj.,
vadovauti. Tuomet ir pa>ip\
Municipaliniu teisme teisė- ,
lė jvairiij-įviiiriausins lietuve jas l’rimli ville nubaudė De
kos žaismės.
kati net miel • Vere 2<t(> dnl. pabauda už na- 1
buvo žiūrėti.
šiitįimąsi
. ■ y’e re die”".

tys vieni.

W.

J. 4.

i ii < ille

Knikurie svečiai pamalę.
ka<l vyčiams su žaismėmis m

Manau, su laiku pat\' v\
čiui pramoks žai-anė- ve>ti p-

i r..n;-t 7-1 •«-ro-?i i.

c.i 1 -Alaiii Aur.iiMino
l'tklerio.
S iv.Ii ii Kuli., Paeinu nuo SlurapoI.'1 yru nyvi-nės (’nrfln. Škotijoj.
-« .lijęs Inivo parkrdiavęs l.ielu\ •, l'iiliur gird.'jau sryienu Aineri' ■
r j ra iryvenės mieste ]!uffal>>.
\
1. Meldžiu ntsiftailkti. jis pats ar
as žinute apie jį meldžiu
man
.itiešt), aš hubiu labai dėl.inprs.

'•'tui .i'ii < 'idito.

Šita kuopa yra tlidžiai v<
kli

(

į

pa--. ią ir aid vieto- nušaut;''

garbė L. Vyčių 24 kuopai;

716 W. 31 st.,
(14^_15_1G).

tai turėki BEVO ant stalo ir pamatyti,
kaip visi nusidžiaugs. Tuojaus prasi
dės kalbos ir kitipasilinksminmaL

Tol. Armitniro SR<

(!•<» lėmiK Norkevielulė)
I7IHI W. «7lh SI.. Cliienuit. III.

j

Italija” už.pull-is iš

••.Mr/i ii

ra užmokestis geram darbinin
kui. Atsišaukite:
J. GIAČAS,

Praktikuoja 20 melai
Gyvenimas ir Ofisas
jo
3110 8. Morgan 81., kertė 32 st. 0
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