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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! *-* 

Dekime aukas Tautos 
Fondan! 
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11 ŽMONIŲ ŽUVO 
LONDONE. 

Vokiečiai lakūnai atliko 
du užpuolimu. 

Rusijoje 
SAKO, BOLŠEVIKAMS 

KIAI BUS GALAS 
VEI-

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ | BOLŠEVIKAMS ARTI 
BOLŠEVIKUS. 

Pirmiausia jiems turės 
tekti Revelis. 

True translaUon flled with the post-
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 18.— Vo
kietijos armijos išnaujo ima 
briauties Rusijos gilumon 
tiesiog per Estoniją ir Livo
nija. Šita Rusijos dalimi 
briaunanties veikiau galima 
pasiekti Petrogradas. 

Pirmutinis vokiečiu tik-
slas, tai rusų. uostas Reve
lis ties Baltijos jūrėmis, sa
koma depešojo iš Stoekhol-
mo. Užpuolimas atnaujin
tas vakar vidudieniu, kuo 
mątf pasibaigi" ginklu sudė-
jinao į laikas* - nustatytas ki-
tuomet Rmst-Litovsko. 

NAŠI GALAS. 

Leninas-Trockis turės 
eiti "Viduraki.• 

True translation flled with the post-
master at Chicago, Iii., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

WASHINGTON, vas. 18. 
— Rusai diplomatai šiandie 
išreiškė nuomonę, kad bol
ševiku vyriausybės griuvi
mas neišvengtinas. 

Savo tas pažiūras jie pa
remia Bulgarijos delegato 
Brest-Litovske tvirtinimu. 
Tasai delegatas pasakė, jo-
gei Lenino-Trockio valdžiai 
galas stovi jau čia pat. 

True translation flled with the post-
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

Londonas, vas. 18. — Ofi-
cijaliai pranešta, kad 11 
žmonių nužudyta ir keturi 
sužeista užpuolus Londoną 
vokiečiu lakūnams praeitą 
šeštadienį. 

Ofieijaliai sakoma: 
Šeši vokiečiu lakstvtuvai 

mėgino užpulti Londoną 
šeštadienio naktį, tečiau tik 
jų vienam pasisekė pasiekti 
Londoną. Užpuolikas pame
tė vieną bombą pietvakari
nėj miesto dalyj. 

Sekmadienio naktį Lon
donas išnaujo buvo užpul
tas, daugelis bombų pames
ta miestan. 

— • — — 

Associated Press prane
ša: » 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KIJEVĄ. 

ŠIMTAI UŽMUŠTA 
PETROGRADE. 

-

Viskas piešiama, griauna
ma, naikinama. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
19, BIS , as reąuired by the act of 
October S, 1917. 

True translation filed with the post
master at Chicagro, 111.. on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Petrogradas, vas. 11 (su
vėlinta). — Ištisią naktį 
gatvėse muštasi. Kovos me
tu plėšta krautuvės, svaiga
lų sandeliai. Vis kareivių 
darbas. Apie 100 žmonių už
mušta. 

Dabar Petrograde šaudy- "" K u m i m a į 
mai nepaliauja dienomis ir 
naktimis, Šaudymąsis padi
dėja sulaukus- sutemos. 

Šaudymai ir į » « B m « ^ į ^ 

Petrogradas vas. 9 (suvė
linta).—Bolševikai po kru
vino nmšio penktadienyje 
paėmė svarbiausią Ukrai
nos miestą Kijevą. Gatvės 
pilnos užmuštųjų ir sužeis-
*tuiu. Kuomet mieste sekė 
mušis ketvirtadienyje, bol
ševikų lakūnai bombardavo 
m?estą iš oro. 

Lenkų kariuomenė įveikė 
bolševikus Bobruiske, už 85 
rnyYių į pietrytus nuo Min
sko. Kita lenkų dalis eina 
ant Smolensko. 

kontroline* j a 
Be>arabiją ir grūmoja 
Odessai. 

Pirmadienį Odessoje i>y-

Vokiečių lakstvtuvai iš
naujo užpuolė Londoną sek
madienio naktį, šeštadienio 
naktį vientik vienas užpuo
likas pasiekė miestą. Kita 
lakstytuvų grupė tą pačią 
naktį buvo užpuolusi Do
ver. Vienas lakstytuvas nu
mušta juresna. Sekmadie
nio naktj fceTiOs bombos pa
mesta į miestą ir apylinkė
se. 

——— 

TEISIA JUODUKUS SU
KILĖLIUS KAREIVIUS. 

AUSTRIJA PASIIL-
GUSI TAIKOS 

Tik lakeniojama, ką 
pasakys Černin 

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, 111., on 
February 19, 19-18, as required 
by the act of October 6, 1917.' 

Getaeva, vas. 19. —-
Austrijos gyventojai 
šiandie atkreipė visą 
savo domą į Černiną ir 
prezidentą Wilsoną, 
kuomet jiedju padėsią 
pamatus taikos tary
boms. Austrijos-Ven
grijos spauda atviriai 
apkalba klausimą apie 
Vokietijos karės atnau
jinimą prieš Rusiją.-

Vokietijai pasiųsta 
perspėjamas, kad Aus
trija toje atnaujintoje 
karėje neimsianti daly-
vumo. Neue Freie Pres-
se sako, kad Austrija 
tokiam žingsniui prie
šinasi ir jinai tik pri
žiūrės, idant tarp mo
narchijos ir Ukrainos 
butų liuosas susijungi
mas. 

Die Zeit,i kuis turi 
artimus ryšius su aus- j 
trų-vengrų užsienių j 
reikalų ofisu, pasiganė-
dina tuo, Tfead graf&s 
Černin gali tęsti tary
bas su Vakarais, nes 
karė savo didžiumoje 
jau pabaigta ir jinai del 
kokių antagonistų noro 
negali but atnaujinta. 

Milijonai mintijančių 
žmonių šiandie tėmija-
si į grafą Černiną ir 
prezidentą Wilsoną. 

MAINŲ "BOSSĄ" PRI 
VERTE BUČIUOTI 

VĖLIAVA. 

Tas pat padargą ir su 
jo sunais. 

VOKIEČIAI GELBĖS 
UKRAINAMS. 

praeitą naktį įvyko nuo 
Voznesenskio prospekto, 
aplink Šv. Izaoko katedrą ir 
net ligi Galernaja gatves, 
buvo daužomi ir naikinami* 
privatiniai namai. 

Susekta suokalbis pagro
bti Nikolają Leniną. Suim
ta M. Spiridonov ( ?) ir dau
gelis Šv. Jurgio ordeno ka
valierių. * % -> 

Gen. Aleksiejevo laisva-
norių armija, sakoma, pie
nuojanti paimti Maskvą. 

NUŽUDYTA 1,500 
DARBININKŲ. 

True translation flled with the post
master at Chicago, 111., on February 
19. 1918, as required by the act of 
October «. 1917. 

Petrogradas, vas. 7 (su
vėlinta). — Depeša iš Kije
vo, datuota sausio 20 d., ėio-
nai gauta, kurioj sakoma: 

"Baltoji gvardija, kuri 

prastais sorijalistais. rim
tai žmonių žuvo. Miestas 
buvo bombarduojamas k»-
res laivų. 

Bolševikų armijų vyriau
sias vadas, Ensign Krylen-
ko, nusprendęs parkeliauti 
Petrogradan, iš bolševikų 
suorganizuoti 100,000 armi
ją ir su jąja leisties prieš 
gen. Aleksiejevo vedamus 
kazokus. 

įveikė raudonąją gvardiją 
ir revoliucijonierių kariuo
menę, užėmė arsenalą Pe-
ėerske, kur tuoj aus išžudė 
1,500 darbininkų. Išskersta 
visi lig vieno, kurie tik bu
vo apsitaisę darbininkiškais 
rūbais ir turėjo suteptas 
rankas. 

Pagaliau sušaudyta ir vi
si revoliucijonierių milita-
rinio komiteto nariai. 

Vokietijos reichstagas tur
būt susirinks trečiadieni. 

13 iš jų jau nugalabinta. 
m , .„n, i 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

San Antonio, Tex.f vas. 
18. — 40 juodukų kareivių 
iš 24-tojo pėstininkų pulko 
šiandie pastatyta karės 
teisman už sukilimą ir 
žmogžudystes. Tai jau tre
čia iš eilės karės teisme bv-
la, kaipo pasekmė juodukų 
kareivii|ksukilimo Houstone 
naktį praeito rugpjūčio 23 
d., kuomet 20 žmonių buvo 
nušauta ir daugelis kitų 
žmonių sužeista. 

Pirmoje karės teismo by
loje buvo teisiama 63 juo
dukai kareiviai. Iš jų 13 bu
vo atrasta kalti ir patarta, 
gi kiti visi, išėmus penkis, 
nubausta kalėjimu, daugelis 
ligi. gyvos galvos. Penki bu
vo paliuosuoti ir sugrąžin
ti kareiviauti. \ 

Antroje byloje 15 jų bu
vo teisiama ir visi atrasti 
kalti. 5 iš jų pasmerkta pa
karti ir šiandie jie laikomi 
po saugia sargyba forte 
Sam Houston, laukiant pre
zidento Wilsono nusprendi
mo. Kiti 10 nubausta kalė
jimu. 

Kuomet po pirmosios by
los juodukai buvo nugala
binti, iš Wasbingtono gau
ta įsakymas, kad tolesniai 
pasmerktieji nebūtų ( gala-
binami, kol pirmiau bylos 
bėgio neperžiurės ir nepa-lnamų sugriauta. Kabeliu 
tikrins karės departamen- susinėsimas su Hongkong 
tas. 

Trme translation flled with the post
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober «, 1917. 

Berne, Šveicarija, vas. 17 
(suvėlinta). — Naujausiai 
gautos depešos liudija, jo-
gei Vokietija išreiškusi no
rą pasiųsti savo kariuomenę 
į Ukrainą ir ten užimti 
svarbesniąsias vietas, prisi
dengiant tvarkos pravedi-
mu. 

Vokietijos reichstagas, 
manoma, susirinksiąs atei
nantį trečiadienį. Bus ap
tarta padaryta taika su Uk
raina. Laukiama, kad kan-
clieris pasakys svarbią kal
bą žemesniajam reichstago 
bute. 

i i -

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KININJOJ. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 6, 1917. 

Springfield, 111., vas. 18.— 
Šiandie rvte 200 maineriu 
pametė darbą CitizenV Coal 
Co. mamose, pagrobė mai
nų manadžerį Hetfry Marti
ni ir jo du sunūs, nugabeno 
į publiškąjį skverą vidumie-
styje ir tenai juos visus pra
vertė pabučiuoti Suv. Val
stijų vėliavą ir išreikšti šiai 
šaliai ištikimybę. 

Paskui Martini su sunais 
paėmė savo globon šerifas,' 
kad juos apsaugoti nuo su-
žeidimo. 

Demonstracija sukelta 
del nepatrijotinio Martini 
pasielgimo. Šimtai piliečių 
tėmijosi į tas maineriu de
monstracijas. 

Reikalauja prašalinti 
manadžerį. 

To visa pasekmėje užda-
rvta mainos. Darbininkai 
nusprendė negrįžti darban, 
kol Martini nebus praša
lintas. Citizens' Coal Co. 
mamų savininkas ŷ ra John 
H. 'Bdnfjes iš P^otia. 

Martini, italas, daug kar
tų jau yra įžeidęs ameriko
nus darbininkus. Šiandie 
ryte, anot maineriu pasako
jimo, vienas mainų darbi
ninkas, kurs nebuvo priim
tas karės laivynan, sugrįžo 
atgal darban. 

"Je i tu nori užsiėmipo, 
tu gali eiti ir įgauti tai lai
vyne,' ' pasakė Martini, 
kuomet tasai jaunas darbi
ninkas paklausė darbo. 

Neužilgo visi mainų dar
bininkai metė darbus ir iš
ėjo paskui manadžerį ir jo 
sunūs. 

Kazokai reikalauja talkininkų 
pagelbos 

- — - • • 

GEN, SEMIONOV U2EMĖ GELEŽINKELĮ SIBEBIJOJE 

STREIKAS BAIGIASI 
LAIVŲ GAMINIMO 

ĮSTAIGOSE. 

Baigiasi įsakius pačiam 
šalies prezidentui. 

True translation flled with the post
master at Chicago, III.,- on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Dauria, Siberija, vas. 17 
(Rašo Chicagos. Daily Ne\vs 
korespondentas Lloyd). — 
Kalbėjausi su generolu Se-
mionovu, vadu kazokų, vei
kiančiųjų prieš bolševikus 
Siberijos respublikoje. Ji
sai pasakė, jogei yra labai 
svarbus daiktas talkinin
kams, kad Siberijos gele
žinkelis atsirastų talkinin
kų šalininkų rankose nes 
kitaip geležinkelio kontro
lė gali patekti'vokiečiams 
karės nelaisviams, paskui 
bolševikai padarytų daug 
nuostolių patiems talkinin
kams. 

"Dabartiniais laikais, , , 

pasakė jis, "mano kariuo
menė, kuri mėnesio laiku 
padidėjo 1,500 vyrai % kon
troliuoja geležinkelį nuo* 
Mandžiurijos ligi Chita 
stoties. Su 5,000 pilnai ap
rūpintų kareivių, turinčių 
kidkisvaklžitts, asi lei i ją ir 
amuniciją, aš galėčiau už
imti geležinkelį ir pravesti 
susinėsimą su generolu Ka-
ledinesu Europoje. Turint 
savo rankose geležinkelį, 
tas duotų mums strateginę 
kontrolę ir palengvinti) do
minuoti visam stovy j . 
Nori finansinės pagelbos. 

"Bet kad tai atsiekti 
mums būtinai yra reikalin
ga-įsigyti maisto, gauti už
tektinai ginklų ir amunici
jos ir apmokėti kiek nors 
savo kareivius. Tam tikslui 

yra reikalingi pinigai. Jei 
talkininkai norėtų mus pi-
nigiškai sušelpti, tai tą ga
lėtų atlikti per tarptautinį 
komitetą. Lenino vyriausy
bė, kuri mėgina sukonevei-
kti mano augančią stiprybę, 
pasiuntė 20,000 kareivių į 
Irkucką ir du batalijonu ju
rininkų iš Vladivostoko. Jei 
geležinkelis butų mano ran
kose, tie kareiviai nepasie
ktų savo vietos. 

"Atidarius geležinkeliu 
komunikaciją su generolu 
KaJ iminės, Vladivostoke su-
kr i 4~ 8 karės medžiaga, ku
ri j - vertės 30 milijonų 
dolie u/ aukse, butų pasių
sta jam, kas pagelbėtų ka
zokams veikti pietuose. Ji
sai pageidauja veikti Ru
munijos fronte. Generolui 
Kalėdinės būtinai yra rei
kalinga amunicija ir kito
kia karės medžiaga. Be to 
jo veikimas turės nupulti. 

Nori pravesti tvarka. 
fc4Aš neturiu jokių polit i

kų ambicijų. Siberijos ka
zokų vadu mane nuskyrė 
M. Kerenskis. Šito nuskyri-
mo bolševikai nepripažįsta. 
Mano visas tikslas praves
ti šalyj tvarką ir kovoti 
prieš germanizmą.'' 

Gen. Semionov' parodavo 
savo kazokus ir leido man 
juos pamatyti. Tai daugiau
sia mongolai ir burijatai 
kazokai. Jų eilės didinamos 
kazokais iš kiti) provincijų. 
Gen. Semįonov yra drąsus 
vadas ir smarkus discipli-
rios palaikytojas. 

BUVĘS CARAS ATSIŽA 
DA VALDYMO. 

Nori gauti pasportą ir 
apleisti Siberija. 

Amoy, Kinija, vas. 18. — 
Žemės drebėjimas čia atsi
kartojo praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį. Daugelis 
žmonių sužeista. Apie 100 

sutrukdytas. 

True translation filed wlth the post
master at dhicaffo, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

New York, vas. 18.—Kar-
penterių streikas laivų ga
minimo įstaigose, Atlantiko 
uostuose, baigiamas įsimai
šius vyriausybei. 

Šiandie apie tai praneša 
karpenterių ir stalių broli
jos tautinis organizatorius 
Jobn Eice. 

Rytoj ryte keli tūkstan
čiai darbininkų sugrįž dar
ban. 

MIRĖ GENEROLO 
SHERIDAN SUNŪS. 

True translation filed with tho post
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Washington, vas. 18. — 
Mirė čia generolo Phil. She-
ridan sunūs, majoras Philip 
Henry Sheridan. Ėjo 37 rae-

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917-

Petrogradas, vas. 18. —-
Daugelis didkunigaikščių ir 
didkunigaikštyčių, priklau
susių rusų caro giminei, at
siliepė į bolševikų vyriau
sybę su prašymu, kad buvu
siam rusų imperatoriui su 
jo šeimyna butų leista iške
liauti į Angliją arba Pran
cūziją. 

Prašyme tvirtinama, kad 
buvusio caro ir jo šeimynos 
gyvenimas Tobolske esąs 
nepakenčiamas. 

Pagaliaus tvirtinama, jo
gei imperatoriškoji šeimy
na yra pasirengusi atsiža
dėti visokių teisių ir preten-
sijų prie sosto. 

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVTNYJ APRIKOJE. 

Durban, Natai, vas. 19.— 
Umvolosi cukraus apygar
doje, Zululande, potvinyj 
žuvo 63 europiečiai ir dide
lis skaitbus indėnų ir vie
tos gyventojų. 

Nuo baisios vėsulos išsi
liejo Umvolosi upė. Van
dens vilnys kaipo didžiausi 
kalnai ūžtelėjo į klonį ir 
panardino miestelį. v 

Didelis tiltas skersai upę 
sugadintas; geležinkelio 
stotis ir viešbutis vandens 
nuplauta; šimtai vietos gy
ventojų namelių sunaikin
ta; telegrafų ir telefonų li
nijos pertraukta. 

True translation file4 wlth the post
master at Chloage, UI., en Febrmaiy 
19, 1918, as reąuired by the act of 
Oetober C, 191T. 

Berlynas, vas. 17 (via 
Londonas, vas. 18). — Gin
klų sudėjimas tarp rusų ir 
vokiečių, kuris rusų fronte 
tęsėsi keletą savaičių, pasi
baigs rytoj pusiaudieniu, 

tus. Jis buvo baigęs West 
Point karės akademiją 
1902 m. Pastaraisiais lai
kais miręs tarnavo genera- j anot oficijalio vokiečių sta
liam štabe. bo paskelbimo. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
— S 

NAUJIENŲ IR VISU0ME-
NIEčIO DOMAI. 

Mušu redakcija yra ga
vusi iš chieagiečių lietuviu 
iškalbingą protestą prieš 
" N a u j i e n a s , " kurį pataria
me pasiskai tyt i visų-pirma 
pačiai "Nau j i en ų ' ' redakci
jai . 

Protestas. r 
Sus i r i nk ime katalikių-

kūjų draugijų atstovų, į-
vvkusiame vasario 11 d. 
Šv. Jurg io parapijos sve
tainėje, tapo vienbalsiai 
išneštas protestas prieš 
socijalistų laikr, " Nau
jienas " (uum. 29, vasario 
4 d.), kuriame su pilnu 
redakcijos pr i tar imu ir 
paskat inimu prie skaity
mo, tilpo labai purvinas 
straipsnis, po kuriuo pa
sirašo nekoksai Visuome-
nietis. 

Kadangi tas raštpalai 
kis užgauna pamatinius 
principus doros ir kata
likų tikėjimo, ir šmeižia 
ir užgauna augščiausiąją 
gaivą Šv. Tėvą, 

Kadangi šaukia prie a-
narehijos ir visuotino iš-
griovimo katal ikų tikėji
mo, re ikalaudamas išvi
j imo iš mūsų tautos Baž-
nvčios ir jOs atstovu mu-
sų gerbiamų lietuvių Ky-
mo-Katal iku kunigu, 

Kadangi šmeiždamos 
lietuvių katal ikų dvasiš-
kiją. pavartoja epitetus, 
t inkamus t iktai bjauriau
sioms išmatoms žmoni
j a , 

Kadangi tas "Visuo-
men ie t i s " vadindamas 
save ' 'brol iu ka ta l iku ' ' 
( 0 nori inešti betvarkę 
i r net skat ina netiesiogi-

p n e zmog-mai žmones 
žudystės, 

Kadang i tas pats rašy
tojas vėl sako, kad mums 
reikalingi kunigai ir tuo 
pačiu laiku reikalauja 
nus ikra tv t i visu dabar 
esančių kunigų ta ip Lie
tuvoje, kaip ir Ameriko
je i r rašo daug panašių 
nesąžiningi) užsipuoli
mų; 

Susir inkimas apsvars
tęs tuos visus šmeižtus, 
išnešė sekančią rezoliuci
j a 

užsilaikė; j ie kentėjo 
prispaudimus netik rusų 
valdžios, bet ir sulenkė
jusios bažnytinės vyriau
sybės, kovodami už lietu
vių tautos gyvybę, kuo
met tokie *k Visuomenie-
ėiai ' ir atstovai tokių 
' 'Nauj ienų ' mirko inter
nac ional izme. 

M Visuomenietis " i r jo 
globėjos *4 Naujienos, ' 
pa tardami tokius šlykš
čius žodžius, parodė, kad 
vadovavosi ne protu, 
bet fanatiška neapykan
ta katalikų tikėjimo ir 
kunigų luomo, neturėda
mi nei pamato, nei faktų 
savo šmeižtų parėmimui. 

Žudymo ir bolševikix-
mo dvasia matomai aiš
kiai apsireiškia lietuvių 
tarpe Amerikoje, kuomet 
"Yisuomenie t i s ' šaukia 
"brol ius ka t a l i kus " ( 0 
idant jie išnaikintų neap
kenčiamus savo siaurame 
fanatizme lietuvius ka
talikus kunigus. 

Netik "Yisuomenie
tis , ' bet ir " N a u j i e n ų " 
redakcija, parodė savo 
ignoranciją tuom pat lai
ku niekindami ir reika
laudami naikinamojo da
lyko palaikymo — pripa
žindami reikalingumą 
kunigu ir bažnvčiu ir 
tuom pat sykiu reikalau
dami jų panaikinimo ir 
išvijimo, tuomi parodė 
stoką logikos ir dar ko 
*kito, o tai, kad anot ang
lų išsitarimo, \vheels in 
their t l i inking appara tus 
are out of order . . ." (mąs
tomojo aparato ra tukai 
nebesisuka). 

Susirinkę atstovai ka
talikiškųjų draugijų bei 
idėjinių organizacijų 
kuopų, jausdamiesi skau
džiai užgautais, kaipo lie
tuviai ir katalikai, kurių 
brangiausius idealus ta ip 
žiauriai įžeidė "Yisuo
men ie t i s " ir jo užtarėjos 
"Nau j i enos , " išneša vie
šėt protestą pasmerkdami 
žemą takt iką socijalis
tų, kurių užduotimi y-
ra įvesti suirutę net ik 
lietuvių katalikų tarpe, 
bet, kaip matome iš vė
liausių apsireiškimų, ir 
visoje krikščioniškoje 

Tikėjimo d a l y k u o s 
Socijalistai yra teorijoje 

t ikėjimiškais indiferentais, 
bet prakt ikoje y r a aršiau
siais priešais. J i e nuola
tos šmeižia t ikinčius i r pa
tį tikėjimą. Užsipuola ant 
t ikėjimiškų tiesų, išjdokia 
t ikėjimo meilę, stengiasi 

tus pergalėsime, paimsime 
viską į socijalistų rankas 
ir užbaigtas kriukis. 

Tai čia ir slepiasi visas 
to dalyko nedorumas, nes 
atėmimas svetimos nuosa-

SIENOS MINTYS 
RUSIJOS DABARTINIS 

STOVIS. 
Chicagos Daily News kores

pondentas taip nušviečia dabarti
nį Rusijos stov| \ 

Visur viešpatauja didžiausia 
suirutė. Šiek-tiek labiau paSltU-

M i II ' <" 

pasikast i po pačiais tikėji-_ s i a m savininkui. 
mo pamatais . I r to viso 
pasekmė y ra tas, kad liau
dyje atšąla tikėjimo meilė, 
išsivysto t ikėjimiškas indi
ferentizmas, smunka dora 
i r dievobaimingumas mažė
ja. Ypač tas apsireiškia 
tose šeimynose i r ypatose, 
kurios neturėjo ganėtino 
pažinimo pamatinių tiesų 
savo švento tikėjimo. 

Net patys socijalistai, 
matydami savo mokslo ne-
doras pasekmes, kar ta is 
stebisi, iš kur toks baisus 
ištvirkimas i r nedorybės 
a ts i rado,-o nenorėdami sau 
tų nuopelnų prisi imti , vis-
kij. suverč ia a n t ne la imingo 
netikusio surėdymo. 

Dabar, kuomet j au pa
matėme sočiįalizmo esmę ir 
pasekmes, ta i pažiūrėkime, 
kas j is y ra patsai savyje — 
kaipo socijalizmas. 

1) Socijalizmas yra tai 
politiškas judėj imas, kurio 
užduočia ir t ikslu vra iš-
griovimas šių laikų žmoni
jos surėdymo i r tvarkos, 
o užvedimas soeijakstiškos 
tvarkos. 

2) Socijalizmas y r a tai 
teorija, reikalaujant i atė
mimo visų kapitalų i r išdir
by st ės į rankių, . ta ip-pat v i 
so šalies valdymo iš kapi
talistų rankų, o pavedimo 
to viso į socijalistų rankas . 
Arba, kaip jie pa tys išsi-
reiškia, to viso suvisuome-
ninimas. 

Dėlto suvisuomeninimo 
galima yra ir sut ikt i r ne-
sutikt , bet svarbiausia ta i 
budai, kuriuos soc ia l i s ta i 
perša panaudot prie to " su 
visuomeninamo" pravedi 
mo. » 

J ie sako: kaip kapitalis-

vybės ir jos sau pasilaiky- r i n 5 i a l r i i r š v a r i a u apsirėdžiusiam 
pavojinga , vaikščioti gatvėmis, mas be at lyginimo to da

lyko a r nuosavybes buvu-

se didesnį susipratimą i r 
sustiprėjimą savo tarpe . 

Susirinkimo pirm. 
P . A Mažeika, 

Susirinkimo rast . 
Ju r . Tumasonis. 

• 

KAIP SIŲSTI ! LIETUVA 
PINIGUS? 

Daugelis nebenori aukot i 
Lietuvos sušelpimui, ma
nydami, kad aukos į Lietu
vą nenueina. Oia visiems 
patar iame perskai ty t i Li tu-
anijos pirmininko kun. A. 
Steponaičio pranešimą. Au
kos nueina, kad t ik jų bu
tų kuodaugiausia. Paaiš
kėjo taip-pat, kad i r Lietu
vių Dienos pinigams (1916 
m.) vienintelis ir geriausias 
būdas siųsti tai per Litua-
niją. Pačios Lietuvos at-

Tą ta i j au kiekvienas tei
singas žmogus tur i pripa
žinti dalyku negeru, netei
singu; o prieš kiekvieną ne
teisingą veikimą arba 
skriaudą reikiii kovot. 

J u k skriauda skriaudos 
niekuomet neatitaisysi, o 
nuskr iaus tam ar j isai butų 
proletaras, ar- kapital is tas 
vistiek • skauda ir griaudu. 
J u k negalima sakyt i j skad 
visi pasi turint iej i žmonės 
iš skriaudų ir vagysčių sau 
t u r t u s susikrovė. Ne, la
bai daugelis prieina prie 
tu r to teisingais keliais. . 

K u r skriauda dedama į 
pamatą veikimo, tenai ga
lutinos pasekmės vis ' vien 
t u r but apverktinos, tenai 
laimės, pilnoje to žodžio 
prasmėje, but negali. Tai 
t iek apie socijalizmą, kai
po / teoriją i r politišką ju
dėjimą arba politišką par
tiją. 

Socijalizmo darbinin 
kiškumaa. ' 

Papras t a i nuolatos soci
jal istai a tkar to ja tą tvir t i 
nimą, kad socijalistiškas 
judėjimas, ta i y r a darbi
ninkiškas judėj imas; kad 
socijalizmas tai esąs darbi
ninkų išganymas; kad dar
bininkų gerbūvio ieškoto
jas , už jį kovotojas, darbi
ninkų susiprat imo skleidė 
jas , agi tatorius, organizato
r ius , gali būt i t ik ta i soei-
jal is tas, o nesocijalistuf tos 
teisės j ie nepripažįsta. 

Tame slepiasi socijalistų 
vyliugystė, apgavystė i r 
melagystė, net savo pase
kėjams. 

J u k socijalistų vadai ne
gi bus. toki kvaili, kad ne
mokėtų a tski r t i darbininko 
nuo socijalisto, darbininki
ško judėjimo, darbininkiš
kų reikalų, nuo socijalistiš-
kų reikalų, darbininkiškų 

nes kiekvieną valandą gali užpul
ti iš pakampio visokie padaužos 
ir išdykėliai. 

Dirbti 'niekas nenori, o pra
gyventi kiekvienam reikia. Dėlto 
brangenybė pakilo nesvietiška. 
Petrograde yra keli tūkstančiai 
vagonų maisto, bet nėra kam jų 
iškrauti ir į krautuvės atvežti. 

Petrograde šiuo laiku dusyk 
daugiau gyventojų, negu prieš 
karę. Mat. šimtai tūkstančių pri
važiavo visokių "veikėjų", žino
ma, daugiausiai socijalistų viso
kio plauko, manydami ingyti ma-
lctaę naujos socijalistinės vai-

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienoaJkimynos geriausis drangas, kuris 
tikrai pagelbi ąuo visokių kentėjimų ir skausmu. 

Dabartines gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite'apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią. * 
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia pasodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„ L O X O W o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. , Patartame 
pirkt buteliuką už 65̂  centus, nes jame yra gyduolių] 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus, 
F. A D . RICHTER & C O . 

7 4 - 8 0 Wa*hington Street, New York 

džios ir šiltesnę sau- vietelę insi-
• • taisyti.... 

Kareiviai važinėja geležinke-
liuis be jokio reikalo ir į kitokią 
vagonų klesą nesisėda, karp^ tik j 
pirmąją, būtent j tą, kuriąja pir
miau važinėjo turtuoliai . Jeigu 
kas išsipirkęs tikietą atsisės pir-
mojon kloson. o ateis kareiviai, 
tur i geruoju pereiti į trečiąją, nes 
kitaip ir iš traukinio 'gali būti 
išmestu... Kareiviai, išeidami iš 
traukinio, nusiplėšia nuo sėdynių 
aksamitą, nusilupa nuo langų ir 
durų metalinius daiktus, o pas
kiau tais dalykais pėdlioriauja... 
Dėlto daugybė traukinių, % ypač 
pasažierinių, nei j traukinius ne
bepanašų*. 

Kalbėtojų pilni kampai. Dau
gybė tokių, kurie skaityti-rašyti 
nemoka, šiandie yra intekmingi 
vadai darbininkų rateliuose, kri
tikuoja valdžią ir tt. 

Daug kriminalistų, kurie buvo 
katorgon išsiųsti už visokius biau-
rius darbus, šiandie yra liuosi, 
o kaip kurie jų vadovauja darbi
ninkų draugijose ir turi nemažą 
u&itikėjim, " ' I 

mas jos reikalauti. Visoms parti
joms reikia suseiti vienybėn, ko
vai už Tėvynės laisvę. Ar- gausi
me ją, ar ne, bet kiekvienas lietu
vis privalo jos reikalauti. Tą savo 
labai svarbią pridermę galėsime 
iš dalies atlikti Amerikos Lietu
vių Visuotiname Seime kovo 13 
— 14 d. New Yorke. 

LAISVĖ — TAI PEILIS. 
Įdomus palyginimas. Bet yra 

akTas, kad laisvė yra lyg peilis, 
kuris gali d̂viem tikslam tarnau
ti : gerui ir bloąui. Kūdikis peiliu 
insižeis, suaugęs žmogus juomi 
pasinaudos. Lietuviai — nėra su
augęs vyras, bet ir nebe kūdikis. 
Žinos k% padaryt i su peiliu — 
laisve. Jeigu lietuviai išiuo svarbia 
krizio laiku išlaiko visokį spaudi
mą ištvirkusių žmonių ir tautas 
išgamų, tai aišku, kad jie išlai
kys ir toliau.... ' , 

• 

Nevienas lietuvių laisvę ingi-
jus jąją pasipiaus. Bet reikėtų 
matyti, jog tai bus tik išimtis. 
Taip sprendžiu, žinoma, jeigu 
lietuviai tą laisvę kada nors gaus, 
nes kol kas ateitis yra uždengta 
prieš mūsų akis. 
JEI NĖRA IŠMINTIES, DAK

TARO, LAIPSNIS NEKĄ TE-
PAGELBĖS. 

{VAIRUMAI. 
" T ė v y n ė j e " vienas iš li

beralų, vadų rašo, ka ip j ie 
liberalai žiūrį į busimąjį 
seimą. "Girdi, panaikini
mas fondų i r ki t i " suv ie -
n i j ima i " esę. daug svarbes
ni, negu pareikalavimas 
Lietuvai laisvės. J i e , sa-
ko, varysiąsis pr ie tos vie
nybės, o je i ne — tai viską 
griausią. Š ta i ir- išlenda 
yla iš maišo. Ne vienybė, 
j ums rupi , bet užsisedimas 
k i t i ems a n t s p r a n d o . 

Vienybe žmonių geros 
valios — puikus dalykas. 
Bet nepuiki buvo lenkų-
lietuvių unija. Daba r len
kai mums vėl b ruka savo 
uniją. Liberalai nori bru
kt i savo \ u v i enybę . " Ne-
Viorime mes lenkų unijos; 
nenorime i r l iberalų f i f ty-
fiftv furmulos. I r vieni i r 
ki t i yra apgaulingi . 

, 

r f 
Yra atsitikimų net tokių. Vie

nas katoržninkas, kuris buvo iš-
siųstas Siberijon už užmušimą 20 
žmonių, šiandie yra nuskirtas 
galva didelio miesto ir jo parėdy
mų visi turi klausyti. Mat tasai 
žmogžudis tokius biaurius prasi
žengimus padaręs dėlei blogo 
žmonijos surėdymo ir, girdi, dėl
to- esąs nekaltas... 

Tokie tatai .dalykai Rusijoje 
yra dabar pakenčiami. Blogi ta
tai Rusijoj pyragai, bet yra vil
tis, kad, laikui bėgant, tvarka 
persikeis ir teisybė paims viršų. 
''Lygybė" tol, žinoma, viešpa
taus, kol nepasibaigs išteklius, 
paliktas senosios valdžios. Pas
kiau turės žmonės pagalvoti apie 
tai, jog negalima taip gyventi... 

idealų i r siekiųr nuo socija- LIETUVOS REIKALAI. 
listiškų idealų i r siekių. 

J i e tą viskąTabai puikiai 
supran ta i r žirio, b e i pr ieš 
sau žinomą teisybe priešin
gai ^kelbia ir rašo, o tok
sai pasielgimas ir yra be
gėdystė, apgavystė i r nedo
rybe, f i 

Čia pasirodo jųi godumas 
ir nepakanta , netobulišku-
mas. J i e čia parodo tuos 
pačius norus, kaip ir mili-
tar is tai , imperijalistai, kad 
"v i skas mes, viskas m ų s . " 

"Nenorėčiau aš supykint i 

Lietuvos reikalai lietuviams 
yra labai svarbus. Kiekvienas mū
sų atidžiai seka šių dienų istori
nius atsitikimus. Lietuvos likimas 
priklausys daug nuo galingesnių
jų tautų, bet daug priklausys ir 
nuo mūsų pačių. Laisvė yra bran
gus darykas, dėlto mūsų privalu-

kur i rūpinasi pagerinimu 
darbininkų, padėjimo i r vi
sos žmonijos surėdymo ir 
tvarkos — bet prie to viso 
stengiasi prieiti , prisilai
kant Viešpaties Kr i s taus 

— Tuos žodžius turiu užsira
šęs į savo dieninį. Katalikų vi
suomenė atsimeną Wilkes- Barrių 
Seimą, kuriame laisvamaniai ap
gavo mūsų ' ' dipliomatus!' — su
kišo juos į savo kišenę. Tie " dip
lomatai" taip buvo užganėdinti 
Seimo nutarimais, kad iš džiaug
smo vienas jų neišlaikė, susikibo 
su Dru Šliupu ir jo aptriušusi 
barzda tapo išbučiuota! Tie kata
likų visuomenės atstovai vėliau 
dar didesnį šuolį pirmyn padarė, 
kada vieni jų visiškai iš Centra-
lio Komiteto išstojo, visus pinigus, 
surinktus L. Dienoje pavesdami 
laisvamanių globon... Ar ne pui
kus nuopelnas katalikų visuome
nei iš pusės minėtų atstovų! Ka
talikų atstovų tarpe buvo ypatų, 
.kurios turi daktariukus laipsnius.. 
Savo srityje, be abejonės, jie yra 
daktarais, bet diplomatijoj neuž
sitarnavo augštesnio laipsnio >kaip 

P i r š t i s 

. 
V 

O.... / 

i . MAGISTRO" NUOMONĖ. 

mokslo ir doros taisyklių, 
socijalistų, bet mano n u o - ( 0 socijalizmas, prie to pat 
moiie, socijalizmui t inka
miausias vardas butų: " P o 
litiškas socijalizmo bučius 

tikslo eina egoizmo ir kerš
to keliais. Tame ir yra 
visas t a r p jų skir tumas. 

Chicagoje, ant kampo 33rd i r 
Halsted st., y ra ofisas "Magis
t r o " (sakoma, teisių), kuris "be -
par tyviškiausia i" moka "klerika
l u s " pakedenti " L y g u s su ly-
g i u m " — tai jo receptas, kurį 
mūsų " d i p l i o m a t a i " priėmė 
Wilkes Barr ių Seime. Tasai re-
septas buvo labai geras... laisva
maniams. Mažų-mažįausfai vertas 
jis 100,000 dol. 

Nutar ta padaryt i imtynės 
dramblio su gaidžiu. " M a g i s t r a s " 
duoda įsakymą: dabar, sako, bus 
imtynės " lygaus su lyg ium" . 
Dramblys pažiurėjo į diktatorių, 
ir... intikėjo —, jo butą lengvati
kio : jeigu esava < lygus, tai kam 
da eia tos imtynės ir nuėjo san, 
o gaidys pasiliko ant vietos bes
tovįs. Gaidys laimėjo... Labai 

kam per prievar
tą į brolius, kada, tos bro
lybės anas nepageidauja — 
yra negudrus if žemas da-

• 

lykas. K a d a liberalai pra
dės save labiau gerbt i? k a 
tal ikai j u nemėgia^ ja is ne
pasit iki . Tad kam čia dar 
piršt ies per prievartą. 

• 

O juk liberalai puikiai ži
no, ka ip jie galėtų ingyt i 
didesnį katal ikų pasit ikėji
mą. J į ems tik reikia la
biau pamylėt i Lietuvą, su-
žmoneti, bent t ruput į su-
krikščionėti , ingyt i dau
giau toleracijos, na, i r bent 
šiek t iek savygarboe. Tai 
aplamai imant . O kalbant 
pavydžiais, ta i j ie tu rė tų : 
a )pa imt i divorsą su neza-
ležninkais, b) išsiųsti kuo-
greičiausia į Lietuvą Lietu

s i ų Dienos pinigus, c) ap
sivalyti nuo šnipiįados dė
mės, d ) pal iaut i darius ata
kas prieš, Šv. Tėvą, prieš 
Ka ta l iku Bažnyčią. 

Bet a r darys j ie visa tai? 
Tegul t iki tam, kas gali t i
kėti . Užuot atsipeikėjus, 
jie stengiasi už visas savo 
klaidas suverst i bėdą ant 
tūlų nemėgiamų asmenų. 
Tas ir tas , girdi, kaltas. 

Nemanyki te , kad katali
kai puls seime iš didelės 
meilės r j ų s ų glėbius. Oi, 
peranks t i dar visi t ie mei-
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SPRING VALUSY, IL^. 

Vasario 10 d., 1 m., Liet. 
Vye*Ų 38 kuopos priaugan
čiųjų akyriua tarėjo labai 
puikų vakarą su lošimu il
su plačiu programų. Va
karo vedėjas p. J . Klimas 
(moksleivis Sv. Bedo kole
gijos), pirmiausiai paaiški
no to vakaro tiksiu i r pa
sakė labai jausminga, pra
kalbsi?, pritaikindamas tė
vams, kad gerai auklėtų vsa-
vo vaikus ir laviaįų lietu
viškoje dvasioje. 

Po to tuoj sulošta veika
las; "Gyvenimo kryžius," 
Lošime dalyvavo sekančios 
ypatos: D? Matulaieiute, 
R Visiuskiutė, K. Terese-
vičiutė, M. Kelpšaitė, O. 
Rabžiutė, M. Ivanauskaitė. 
Visos atliko savo užduotis 
kuogeriausia. 

Paskui buvo statoma 
'"Dvi kūmutės.M Atliko p. 
O. Rašinskiute ir p. M. M i 
lašauskiute. 

Toliaus pi*ogramas taip 
sekė: 

"Grei ta i ant naujienų", 
atliko p. B. Vieinskiutė ir 

• p. M. Grigalavičiūtė. 
"Dvi sesutės" atliko p. 

O. Rabžiutė ir p. ̂ t Šim-
kiutė. 

"Ketur ių mergaičių pasi
kalbėjimas " atliko p. M. 
Šimkiutė, A. Rabžiutė, M. 
Steponavičiūtė ir O. Rab
žiutė. 

Deklamavo : 
"Kumela i t ė " — p. A. 

Raeenskaite, 
" Š a r k a " — p. M. Mila-

šauskaitč, 
"Ubagų da ina" — p. M. 

Vasiliauskaitė, \ 
, "Mano gimtinė" — p. O. 

Kundukaitė, 
"Vakarų dainelė" — p. 

M. Steponavičiūtė, 
"Broliai vienybė" ir 

"Vėja i pučia" — p. V. Iva-
jiauskaitė. 

" K a d bučiau paukštel is" 
— p. A. Vičinskaitė, 

"Broliai į darbą" — p. 
O. Vičinskaitė, 

"Dv} kūmutės" atliko 
kuogeriausiai ir daug žmo
nėms juokų padare — p. 
M. Steponavičiūtė ir p. L 
Lažiškaitė. 

"P iene l i s " — p. A. Ur-
ėiunutė. 

"Vakaro užbaigimas" — 
jx M: Kelpšaitė. < 

Programui pasibaigus, 
vakaro vedėjas p. J . Kli
mas išreiškė publikai šir-

'diugą padėką už atsilanky
mą, už ramų užsilaikymą ir 
už atjautimą tų mažųjų L. 
Vyėįų veikėjų. 

Reikia pažymėti, kad va
karas nusisekė kuogeriau
siai, nes žmonių buvo atsi
lankę užtektinai, galima ti
kėtis, kad ir pelno liko ne : 

mažai. 
Prie progos reikia pažy

mėti ir tą, kad Liet. Vyčių 
28 kuopos mažųjų skyrius 
yra nesenai susitveręs dvie
jų moksleivių: p. J . Klimo 
ir A. Peldžiaus pasidarba
vimu, bei jau pradėta labai 
veikti. <Jrrdėjau, žada ne
pasiduoti didesniems, ža
da i r kitą vakarą surengti 
ir dar šumnesnį negu šis 
jau įvyfr Vakaro suren

gime pasidarbavo daugiau
siai p, J . Klimas ir A. Pel-
džius. J ie darbuojasi su di
deliu pasišventimu. 

Taipgi reikia pasakyti ir | <**&* dainavo vadovau
tą, kad viskam užsibaigus 
buvo lietuviškos žaismės ir 
jaunimas, vadovaujant p. 
J . Klimui ir A. teldžiui , 
gražiai linksminos. 

Tik nežinoma* kodėl vie
tinis vargonin n ikas buvo 
pilnas neapykantos ir prie 
prograjmo nieko neprisidė
jo. Tpae j vargonininkui 
reikėt ii būti veikliam ir 
darbuotis išvien su jauni
mu. Jeigu jau moksleivis 
gali šiek-tiek nuveikti, tai 
vargonininkui tas butų kur 
-kas parankiau. 

Parapijono Sūnus. 

PITTSBURGH, PA. 

Teatras ir koncertas. 
Miesto dalyj North Side 

vietos Liet. Vyčių 9 kuo
pa ir L. V. 62 kp. ir Mc-
Kees Rock, Pa., vasario 3 
dieną turėjo lošimą ir kon
certą. Vakaras prasidėjo 
sugiedojus Liet. Vyeių hi
mną ir Kur bėga Šešupė. 
Dainavo abiejų kuopų cho
rai. 

Paskui 62 kuopos choras 
dainavo: Kur giria žaliuo
ja, Geras, drūtas darbinin
kas, Pasisėjau žalią rūtą ir 
Jau slavai sukilo. 

Vietos parapijos vargoni
ninkas S. Alukonis padai
navo Vai putė, putė šiau
rės vėjalis. 

P-nia Vaišnorienė daina
vo Kur bakūžė samanota. 

P-nia Sabonienė grojo 
ant smiuko. 

Šita programos dalis pub
likai labai patiko. . 

P-nas Sabonis, L. V. 62 
kuopos choro vedėjas, pa 
dainavo kelias daineles. 
Publikai labai patiko, nes 
p. Sabonis turi gražų balsą. 

P-lė Jonikai! r deklema-
vo: Per girią girelę, . 

P-lė P . Lukoševičiutė 
dainavo Kur banguoja Ne
munėlis, v 

Paskui sekė lošimas 
"Naš lu te . " Lošėjai savo 
roles atliko labai dailiai. 

Vietinis vyrų choras dai
navo Kaip ryte einu sau ta
ku. 

P-lė Mazuknaitė dekle-
mavo apie katalikišką 
spaudą. 

Po šito sulošta "Žvdas ir 
dzūkas." \ Šita komedijėlė 
labai prijuokino publiką. 

P-lė E. -Lukoševieiute 
dainavo Vos tik mėnulis. 

L. V. 62 kp. choras dai
navo Prašom paklausyti ir 
Suktinį. 

Vakaras pabaigta Lietu
vos himnu ir Eisim, brple-
liai, namo. 

Pelno liko apie 25 dol. 
Vyčių organui iš to paskir
ta 10 dol. 

CJirdima, kad-bus sureng
ta ir daugiau tokių vakari). 
Kuogeriausio pasisekimo 
jaunimui. Čia vyčiai ne
senai susitvėrė, bet uoliai 
imasi darbuoties. 

Ten buvęs. 

WORCESTER, MASS. 

Vasario 10 dieną vietos 
lietuvių parapijos choras 
turėjo koncertą, Alahambra 
buste, vidumiestyj. Dau
gelis žmonių susirinko, nes 
didelė svetainė stovi labai 
parankioj vietoj, * Choras 

j ant vargonininkui A. Z. 
Vferninui. Koncertas da
vė nemažai pelno. 

Patyręs viską. 
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ROCKDALE, ILL. 

Nauja Sus. L. R. K. A. kuopa. 
• Vasario 17 d. š. m. čionai 

įvyko prakalbos tikslu sutver
ti S. L. R. K. A. kuopą. Suma
nymas neliko be pasekmių. 
3 vai. po pietų Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje, vietinis 
klebonas gerb. kuu. J. J. Stat
kus, atidar: susirinkimą, ir pla 
čiai paaiškino susirinkusiems 
parapijonarus Susiv. naudin
gumą, kartu ragino prie jo 
prisirašyti Po kalbai perstatė 
p. Ą. J. Sutkų iš €hicagos už 
kalbėtoją. P. A. J. Sutkus 
nurodinėjo kaip galima leng
vai prie Susiv. prigulėti ir 
kokią naudą Susivienijimo 
nariai turi prie jo prigulintie-
31-

Pasekmės geros. Užsibaigus 
prakalboms į naują Susivieni
jimą kuopelę prisirašė nei 33 
nauji nariai ir nemaža pasiža
dėjo prisirašyti sekančiame 
susirinkime, kuris įvyks va
sario 24 d., Šv. Juozapo par. 
svetainėje. J naujos Susiv. 
kuopelės valdybą pateko šie-
darbštųs asmenys: Dvasiškas 
vad. gerb. klebonas kun., J. J. 
Statkus, pirinininkas — An
tanas Moneikis, raštininkė -» 
Anaztazija Stogiėnė, iždinin
kas — Povilas Ramanauskas. 
Geriausios pasekmės naujai 
valdybai darbuoties del labo 

i Susiv. ir Tėvynės naudos. 

Mažai rašoma, daug veikiama. 
Retai kada tenka pamatyti 

žinučių laikraščiose apie 
rockdaliečių veikimą, iš tolo 
žiūrint rodos, tenai nieko 
nebeveikia, bet arčiau prisi
žiūrėjus, kad Rockdaleje yra 
apsigyvenusių gerų tėvynai
nių, kurie daug veikia del la
bo Tėvynės ir Bažnyčios. Nors 
čia ant nelaimės nedaug lietu
vi ų yra, bet savo darbštumu 
turi pasistatę labai puikią baž 
nyčią raudonų plytų ir bažny
čios vidus puikiai išpuoštas. 
Net svetimtaučiai džiaugias 
ir gėrėjas tokiu lietuvjų su
sipratimu. 

Nemažai r,ockdaliečiai yra 
aukų surinkę del karės nuken 
tėjusių lietuvių Lietuvoje, 
taip-pat daug pasidarbę ir 
kitiems prakilniems tautos rei
kalams. Garbė jiems už tai I 

Parapija auga. 
Atvažiavus čia klebonauti 

gerb kun. J. J. Statkui, mūsų 
parapija pradėjo nepaprastu 
greitumu didėti. Žmoni s 

r uoliai lanko šventadieniai, 
bažnytėlę ir visi sutikime su 
klebonu gyvena. 

Reikia pripažinti, kad čia 
priklauso garbė mūsų visų 
mylimui ir gerbjamui klebo
nui kuu. J. J. Statkui. Dieve 
padėk ir ant toliaus taip su
tartinai sugyventi! » 

Svečias. 

CICERO, ILL. 
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Labdarių vakaras su prakal
bomis. 

Čionais gyvuoja 
Sąjungos 3 kp. J i sausio 10 d/ 
surengė vakarą su prakalbo
mis klieriko Pr. Vaitukaičio 
naudai. Pirma mergaitė, pan
kui vaikas, padeklemavo. To 
lesniai būrys mergaičių, mo
kinių, gražiai padainavo 
"Kaipgi gražus, gražus". Po 
to sekė gerb. kun..F. Kemė
šio, "Draugo" red. kalba. 
Gerb. kalbėtojas žmonėms la
bai vaizdžiai išaiškino Chica
go^ Lietuvių Labdarių Sąjun
gos veikimą. Skatino ir nuro
dė budus kaip prisidėti prie 
tos Sąjungos. Žmonėms jo 
kalba labai patiko. 

Gal Bekuriems keista atro
dys, kad viėtirė kuopa neži
nojo,, jogei tą dien:} atsibus ją 
vakaras. Tas pasidarė del sa
varankio rengimo komiteto 
veikimo, kuris ir* tą vakar i 
vedė. Tas išaiškina nebuvimą 
pilnos svetainės žmonių. Geis
tina, kad tokie nemalonumai 
neatsikartotų \ Cicerietis. 

TAUTOS IŽDO VAL
DYBA 

Pmnininkas, kun. F. Ke 
mėSis, 3230 Aubura Ave., Chi 
eago, HL / 

Pirm, pagelb. fenu. J . J 
Kaulakis, 324 VVharton St, 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Simutis. 
3230 Auburn Ave., Chicago. 
I1L 

« 
4 Iždininkas, kun. S. J. Ce 

panonis, 318 So. Fourth St., 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun.. J. Jak 
Stys, 421 Cleveland Ave., Ha 
rrison, N. J. \ 

Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į 

"DRAUGAS" 1800 W. 46th Street, Chicago, III. 
II •• — — ' • -

1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės 
— neprigulmybės? 

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

: 3. Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ąr res-
j publikos (kaip Amerikoje), ar konstitusijinės mo-
' ^ narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang

lijoj)? 

\ '' ' \ ^ * 
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• Vardas, pavardė 

Adresas-
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"Draugo" Bendrrves Knygynas. 
= « 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti 
ir platinti mūsų iSleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
igperkant mon*y ordsr arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio noJim* siųsti krato* ženkleliais. 

No. 5. Anykščių šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Wrananskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. Pusi. l t . . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, m . Sv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaiti B, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoji veik
mėje Operette. Paraiė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

'No. 18. Gurkllutės EOės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82 . . . . . . 

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

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

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkl6kai parade Kaz. Goral-

> etyk, vertė Adolfan Vėgėlė, Tinkaa, 
scenai veikalėlis 

No. 43. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iŠ liaudies gyvenimo 

No. 33. Karės Metu. Vaisdelis 13 lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 30. Komedyelės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. S4 . . 

No. Ta ip dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose Parašė J. J—ia> 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . , 

No. 83 . Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė gėlimas. Antra laida. Pusi. 43. Pa 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

No. 37. BraižinėUai. Tai labai j domios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

dė. Chicago, III. 1915 m. 
No. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 

Parašė P. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graši pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 32 \ 

no. 05. Hucklebcrry Firma*. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva ir kningos intalpa Inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 03. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena; sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 

No. 103 Karės Baisenybes Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Jubsas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jc3 žiaurumą 
mušu broliams. 1914 m. "Draugas", 
pusi. 64 

No. 100. Lietuvos Vydių Dovar. iė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Pui :us veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekv enas, jauni-» 
kaitis bei mergaitė j>rival<> įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chieago, 111. 1915, 
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No. 110. Oliveris Tvrlstas. f a i viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi 

No. 113. Patarlės ir išmintie* grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų.. Pusi. 
48 

No. ISO. Tr|s Keleiviai. Krikščionis, Žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 grasios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vais-

- dėliai. 1917 m. . . . 
No. 130. 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. 102. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

N a 134. Lietuvių-Lenkų Unija. KeU praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos y (1418— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 

No. 130. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai i visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 173. Pažinkime socijallzmą. Parašė P . 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir , ų melagystės. Pusi. 
16 » 

No. 170 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A K. (Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 188. Slapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
mokslišku' paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 100 Teisybės vardan, Jonas Rusas jo 
Herezija ir mirtis. Parašė P. V. ir 
Uosis Didžios vertės knygutė 

No. 104. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia, 
knygelė pažinimui kąs tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai hei 
"cicilistai". Su paveikslais . . . . . . . . . 

No. 100. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je* Čia rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gl ičio
je privalo rastis šj%knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. Li Graiču-

/ nas; kiekvienai motinai šį knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kova bu- Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 

V. 
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No. 330. Apsvarstykl Atlikusiems misiją par 
minkiėlis; parengė Tėvas Kapucinas ' 

No. 334. A. B. C. Prattinasnokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar 

No. Krikščioniško Mokslo KaieUznias, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus, Pagal * ang
lišką sutaisė ' kun. F. B. Serafinas., 
Talpina trumpus klausimus tr atša
lt imus pritaikytus pra/iedamiemsiems 
skyriams. Kaina 

So. 238. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis Uk Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagra.1 
angliška, sutaisė^ kun. F. B. Serafi

nas, š itame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augttesni ems 
mokyklų Bkyriama. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-Jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė, 1913 nv« 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prane uziSkai 
parašė kun. A. Quillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus Įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikel iam* 
prisiruošiantiems į pirmąja išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 119 

No. 230. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

No. 292. g v. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . 

No. 306. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd» . . 

No. 337. Trumpa šv. Istorija Seno kr Iraufo 
{statymo. Parašė kun. 1. fiustor. 
Kieto popero apdarais 

Nik 393. Taikų, žvaigždutė. Bendorlauą, 
dalis L kieto poperos apd. . . . . . . . . 

No. 313. Vaikų žvaigždutė dalis n . kietais 
apd 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo.* Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mui tikybos dalyku. Pusi. CI . . . . 

229 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kmnevu-
tėn. Iš anglų kalbos vert* HA. I 
Saurusaitis. Pusi. 195 N 

No. 390. Lietuvių Darbininkų Kafcu<k•****> 
1918 m. Išleido L. D. a Yra tai pui
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
1?0 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
/ a.) Marksas II. Pusi. 24 

b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 99 
c ) žmoniškumas ir vergija, pusk 19 

• d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . — 
e) Giordano Bruno, pusi. 19 
f) Ar yra-Dievas? Pusi. 18 
g) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 1* 
1) Revoliocijonieriu tarpe, pusi. in . . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 05 

No. 334 Ketvirtoji Skaitymų knyga, Pusi. 
f 186. Su paveikslais, audimo apd. . . 31.00 

Litlmania and the Autonomy of Poland wltb 
a map., by J. Gabrys* Paris 10 
rys. Paris , .10 

A Sketch of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. ' Paris . . . . . _ • • • .10 

Album Lithuanian Dances for orchestra. 
Corrceted and arrauged by Vincant 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia-
^ mai orkestrai. Parengė V^ Niekus. Se

tas 10 knygučių $4.00. Vjfena knygelė 
Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 

balsam prie vargonų. Parašė S. ftmkus 
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa

rašė S t Šimkus 
No. 373 fžadų Katekizmas. Parašė kun, A-
-r Staniukynaą. Pusi. 79 

No. 875. Ypatingas sąžinės perkratinėji-
mo budaa Puai. 98 audeklo vtršel. 

No. 333 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 
Popiero viršeliais 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 509 pusi. 
Audeklo apdasais 
Poperos viršeliais . . . . . . 

N o . B Į . Maldų knygelė. P. 386. Juodos sku
r d ė s apdarais '. . ., 

t Juodais audeklo apdarais 
No. 39* MaSast*. 'C.~'~Ii:;u t !u jluio L^.to-

kiiftmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 
No. 333 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka

tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 
No. 333. Trečioji skaitymui knyga. Pust. 

179 su paveikslais, audimo apdr. . . 
Meilė. Žodžiai dilelio, muzika A. Aleksan

dravičiaus 
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa

veikslai, didenl 
Mažesni po 

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

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus. bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už • . 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. I i 
Prancuzičkb vertė J. P. Kastais, 
gjrtuoklių nuodo. Pusi. 33 . . . . . . 

• • 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 304. Poperos apd. .89 
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. 200. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo erva-
rantuotų nuo 15c. iki 

škaplerių karmelltanskų iš Lietu $ • pn 
saiteliais ir be pasaitėlių po * 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir 8v. Juozapo su maldelėmis u i vie
ną nuo 2c/ iki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už viena . . 

! ' 
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"DRAUGAS" PyBLISHING CO. 
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i C H I C A G O J E 
Antradienis, vasario 19 d. šv. Konrrtdnk 
Trečiadienis, vasario 20 d. ftv. Adelaida (Kvartai, diena). 

v / 

VISOS CHICAGOS KATA-1 SLRK. CHICAGO APSKRI 
LIKŲ ATSTOVŲ SUSI-

RINKIMAS. 

** i 

ČIO SUSIRINKIMAS. 

Utarninko vakare, 19 4 , 
vasario, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje įvyks svarbus su
sirinkimas visos Chicagos ka
talikišku draugijų atstovu. 
Bus tartasi apie politiškojo 
seimo reikalus: Kaip daugiau 
atstovų nusiuntus, kaip pi
giau nuvažiavus, ką tenai nu-1 
tarus ir apie kitus svarbius 
dalykus. Taigi lai atvažiuoja 
visų Chicagos katalikišku 
draugijų delegatai, kurie jau 
buvo išrinkti tam reikalui. Gi 
tas draugijas, kurios dar ne
išrinko delegatų, lai atstovau 
ja jų pirmininkai ir sekreto
riai. 

Lai siunčia atstovus kaip 
pašelpinės katalikų draugijos, 
taip ir idėjinės. Susirinkimo 
pradžia lygiai 8 valandą va
kare. Taigi nesivėluokite. 

Į susirinkimą kviečiami 
tiktai katalikiškų I draugijų 
atstovai. 

Chicagos apskričio 
ALRK. Fed. Kom. 

šiandie, 19 vasario, SLRK. 
Chicagos Apskritys savo susi
rinkimo neturės, nes šiandie 
įvyksta visos Chicagos katali
kų atstovų suvažiavimas. Ap
skričio susirinkimas atidėtas 
ant sekančio utarninko, 26 va
sario, š. m., šv. Kryžiaus pa-
lap. svet., Town of Lake. 

Teiksitės visi kuopų delega
tai nepamiršti minėtos dienos. 

V. Stancikas, 
SLRK. Chic. Apskr. 

Raštininkas. 

CHICAGOS L. V. APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS. 

PROTESTO -REZOLIU 
CIJA. 

L. D. S. 29 kuopa Chicago, 
UI., savo susirinkime 14 d. 
vasario, svarstė socijalistų 
dienraščio "Naujienų/* pas
kutiniaisiais laikais pradėtą 
nežmonišką, 'nekultūringa, 
kraujo troškimo persunktą 
agitaciją priešais katalikų 
Bažnyčią ir lietfcvius kunigus. 
Kadangi toji želia agitacija 
skaudžiai užgauna ir įžeidžia 
Tisų tikinčiųjų jausmus, ka
dangi ji auklėja miniose 
kraugeriškus instinktus, L. D. 
S. 29 tos kuopos nariai kuo 
griežčiausiai minėtą agitaciją 
papeikia ir pasmerkia ir 
prieš ją energiškai protestuo
ja. Gi kad paremti protestą 
naudingu darbu, kuopa vien 

Chicagos Lietuvos Vyčių 
apskričio nepaprastas susirin
kimas įvyks ateinantį sekma
dienį, vasario 24 d., 2:00 po 
pietų Šv. Jurgio K. parapijos 
svetainėje, Bridgeporte. 

Visos apskričio kuopos pri
valo būtinai prisiųsti savo at-
stovus. Yra labai svarbus rei
kalas. 

Apskr. Valdyba. 

Chicago turės pinigų. 

SVARBŪS SUSIRINKIMAS. 

Pilnųjų Blaivininkų Chica
gos Apskričio susirinkimas, 
į vyks 21-itiU vas. š. m. šv. 
•Jurgio parap. svetainėje. Su
trinkimo svarba—tartis apie 
Blaivybės Savaite, apie kuria 
pereitame susirinkime jau bu
vo kalbėta. Pereitas susirinki
mas buvo skaitlingas, but gei
stina, kad šis susirinkimas dar 
but skaitlingesnis. Kviečiam 
visus knoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Pereitan susirinkiman 
neatsilankė: Aušros Vartų^ pa
rap., Visų Šventų parap. ir 
West PuUman par. atstovai. 
Tikimės, jog šin susirinkiman 
atsilankys. Valdyba. 

Suimta žmogžudis. 

"D R A U 6 A S' Antradienis, vasario 19 d. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 1 
J J — 

balsiai nutaria dėti visas pas 
tangas doros spaudos platini-1 Miesto taryba sutiko pasiu-

Chicagos i/.de nėra pinigų. 
Tuo tarpu pastaraisiais lai
kais pradėjo nerimauti polic-
monai ir kiti miesto darbinin
kai, reikalaudami algų padi
dinimo. Xebuvo kas veikti. 

.' nt laimės, atsirado keli 
]>apkininkai, kurie užjaučia 
polirmonu algų padidinimui. 
Jie tvirtina, kad kuomet po-
licmonai bus geriau apmoka
mi, tuomet jie uoliau pildys 
savo pareigas, tuomet mažiau 
bus mieste piktadarių. Juk del 
pastarųjų yra nukentėjusių ir 
daugelis bankų. 

Jie taigi ir pasižadėjo mie
stui paskolinti kelis milijonus 
dol. su sąlyga, kad poliemo-
nams ir kitiems miesto darbi
ninkams bus pakelta užmoke-
stvs. \ 

Policija suėmė pagaliaus 
galvažudį, kurs andai nužudė 
Fidelity Portrait Co. savinin
ke Travis jo ofise dienos me
tu. Tuo žmogžudžiu yra Mar
tin Olarke, 17 metų amžiaus, i 
Jam užpuolime gelbėjo Wil-
liam Chapman, taippat 17 me
tų. Pastarasis užpuolimo metu 
teeiau lauke buvo, saugojo 
ofiso inėjima.. 

Galvažudis Clarke prisipa
žino tai atlikęs. Jis su Chap-
manu buvo nusprendęs iš Tra-
viso ofiso paimti 200 dol*., ku
riuos Travis buvo parsinešęs 
iš bankos apmokėti darbinin
kus. 

1 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

• » I M t • 

Rev. V. T. Abromaičiui, Donorą, 
Pa. Užsakymą padarysimo prieš 22 
tl. vasario. 

Kiiu. P. Augusta iriu i, Mahanov 
City, Pa . Knygas tnojans pasiųsimo 
per oxprcsa. 

"Darbininkas," So. Boston, Mass. 
Knygas siunčiamo por Amorioan Ex*-
press Co. 

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

No. 1437. Karoliai įvai 
rių spalvų. Reikalau
j a n t paminėkite ko
kios spalvos pag-eidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri
siuntimu 75c. 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik .$1.75 

No. 1439. Galima 
gauti įvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuotl ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
Įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba vieneentiniais krasos Ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO., 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

m 

to 

• r n c s b M-Ar:M 

Gavėnios laikui yra parankiausia turėti knygutę 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus Ir Rožančiaus 
t Parašyta Knn. P, Gufflc 

KAINA 15c. 
Adresuokite: 

DRAUGAS FTBIi. C O ^ 
1800 West 46th St., ^ ^ ~ 

= B " fr • 

B 

CHICAGO, DiL, 

KFOR YOU* STOMA' 

U 2MTRSK KAD TURI SKTLVJ. 
Gaunamas visose vaistlnyčiose. 

Po kiekvienam valgiui imkite viens 
• p a m a t y s i t , kad geriau jausitės 
PradAkite šiandiena! 

— I I M . P • • • - i i fci .—in • • ^ • • — i •• i • • • m — • • • — • • • • «i .III m 

"DRAUGO" SKAITYTO-
JAMS ŽINOTINA. 

m ui; tuo tikslu nutaria greitu 
laiku steigti žymiausioje vie
toje viešą knygyną — skai
tyklą, kur bus generalė agen 
turą dienraščio "Draugo" ir 
kitę katalikiškų laikraščių. 

Kuopos pirmininkas: 
J. G. Žakas, 

Sekretorius: A. Budreckis. 
• 

Vakar išklausinėtas pats sker
dyklų savininkas. 

lymą priimti ir šiandie jau 
nustatoma naujos algos polie-
monams, gaisrininkams ir ki
tiems miesto darbininkams. 

Kadangi pažadėta paskolin
ti pinigų, tai pagaliaus jau 
sugalvota ir patį policijos kor
pusą padidinti nors pora tuk-; 
staneių poliemonų viršaus. 

Federaliam teisme prieš tei
sėją Alsehuler vakar buvo pa
šauktas didžiausių gyvulių 
skerdyklų savininkas J. Og-
den Armour. Šitas stambusis 
kapitalistas per dvi valandi 
buvo išklausinėjamas apie jo 
gyvulių skerdyklų stovį, dar
bininkų apmokėjimą, darbo 
valandas ir 1.1. 

J. O. Armour sutiko, kad 
darbininkams butų sumažin
tos darbo valandos ligi 8-nių 
dienoje. Bet pažymėjo, kad 
darbininkui, uždirbančiam 
$2.75 dienoje, esą, pilnai pa
kanka pragyventi su šeimyna-

Toks pasakymas, tai tiesiog 
ignoravimas darbo žmonių, 
neatkreipimas domos į vargą 
ir skurdą, kokį skerdyklų dar
bininkai velka, kuomet kotn-

Sumanymas nupirkti 
gatvekarius. 

KAZIMIERAS 
ČEKANAUSKAS 

M • '•• utlėUoj, vasario 17, 1918 
~\ r.• Hų. Paėjo iš Kauno gub., 
< tuevėŪo pa v., Laipuškiii x>-
« aus. Atvažiavo iš Lietuvos 
MI rŠ 28 motai atgal. Gyveno 
Pi syKanijos valstijoj, Jfew 
Vori , Pana, 111., Mt. Carmel, 
N. V., Chieago, III., o nasku-
t uiam laike gyveno Cicero, 111. 

Velionis paliko žmonų Alena 
Ir du sunu — Petrą ir Kaži-
n:ier». 

Velionio kūnas randasi po 
iium. 13SO So. 4»th Court, Ci
cero, III. • 

Laidotuvės atsibus seredoj, 
1 vasario 20 d., 1018 m. į šv. An

tano parap. bažnyčia, o iŠ ten 
J šv. Kazimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįstami, ku
rie dar negavo žinios, yra pra
šomi dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
ALENA, moteris, 

• PETRAS Ir 
KAZIMIERAS, Minai. 

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

PAIEŠKOJIMAI 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, UI. 

SPECIJAMSTAS 
MoteHSko, Vyrišku ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
*«» OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687 

ws.s. 
VARSAVINGSSTAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES1 

GOVERNMENT 
t 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienyta Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus
kite jų. 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitą karę! 

+ 

I 

. . . . 
* : 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 6S98 

CHICAGO, ILL 

| Gyv.: S11S Bouth Halsted Street 
Telefonai: TARDS 

PaieSkau savo m o Adolfo Pet-jfc—»* 
rauskio, paeina 1$ Kauno gub., Ra
seinių pavieto, šldlavos parapijos, 
yra pailgo veido, molinos akis vi
dutinio ūgio, daugiau kaip 15 me
tu jisai apleido Lietuvą. Suėjova 
moterystės luoman Gary. Ind. 19 čia 
peraikeleva gyventi Moline, 111. 
Pagyvenę 8 metus jis mane apleido, 
per du metų nieko apie jį neži
nojau, dabar atvažiavus Chicagon jo 
ieškau, jis pats ar kas apie jj žinote 
malonėkite pranešti. 

ELENA PETRAUSKIENĖ, 
( P o tėvais NorkevičJute) 

1706 W. 47th St., Chieago, 111. 
( 15-1C-17-19-20-21). 

2S9t 

AJ, Zofija Truškauskaitė su savo 
broliu Antanu, paieškome savo bro
lio Pranciškaus TruSkauskio. Paeina 
Ii Kauno gub., Raseinių pav. ir pa
rap., Kulkių kaimo. Du metai atgal 
gyveno South Chicagoje. Jis pats ar 
kas kitas, meldžiu atsišaukti sekan
čiu antrašu: 

Zofija Truškauskaitė, 
1831 So. Park Ave., Waukegan, 111. 
(16—18—18) . 

Dr. A. R. Blmnenttial 0 . D. 
Offiso Adynos nuo 9 11 ryto iki 9 

rmL vakarė Nedalioms 9 lkl 19. 
4849 8o. Ashland A v a Kamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4817. 

I 

ANT PARDAVIMO. 
•LABAI PIGIAI 

parsiduoda vienatinė Liet—Lenkiška 
keptuvė (Bakery) šiame miestelyje 
sykiu su štorėliu. Biznis gerai iš
dirbtas per 5 metus. Kreipkitės: 

G. BALCAITTS, 
1984 Mead s t , Radne , Wis 

AB ESI GIRDĖJSS? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą I* taryti ilgus plaukus. Prlsiųsk 

I štampą Ir gausi visas Informacijas. 
DISTRIBUTOR for WTLRERT CO. 

\4Ė Vine Street, Montello, Mass. I 

TA! MUŠU DARBAI i 

Spausdiname Plakatus, f 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programos, Kon-

ititucijas ir kitus spau
sdinimo darbiu. Dar- ' 

bus atliekamo gražiai, 
greitai ir pigiai. Mušu , 

spaustuvė pripildyta nau-
jausiomis mašinomis ir nau

jausio stylians raidėmis. 

Pavedus na n m • 
savo bUc kok | 
•pandos d a r b # 
m e s l g a i i A s i t 

s 

DRAUGAS PUB. CO. I 
1800 W. 46th St, Chicago, Illinois s 

g » « n • » » « » » . 

K 

Aldermanas Johnson, soei-
jalistas, padavė sumanymą 
Chicagos miesto tarybai, kad 
jinai pasirūpinti) atpirkti nuo 
kompanijos gatvekarius. Tuo 
tikslu visųpirma turi but gau
tas leidimas iš Springfieldo, 
kad butų galima tą reikalą] 
plaeiau aptarti. 

panija per metus paima 20 
milijonų gryno pelijo! 

Pabaigoje Armour visgi pa
žymėjo, jogei jis taip sakyda
mas išreiškiąs tik savo nuo
monę. Anot'jo, teisėjas galis 
r-ustatvti darbininkams ir di-
desnes algas, kad duoti jiems 
progos susitaupyti kiek pini
gu "juodajai" valandai. 

Matote, koks kapitalistų ge
ra daringumas \ 

tt 

EXTRA! 
Tik ant vieno mėnesio.. 
Kas per manę užsirašys 

Draugą" ant vienų metų, 
tas gaus šias dovanas: 

1. Braiiinėliai 45c. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Karės baisenybės 

Lietuvoje » 20c. 
4. Tiesos žodis soči-

jalistams 10c. 
5. Kopernikas^ 08c. 
6.,Apsvarstyk - 08c. 

Viso $1.13 
Pinigus siųskite "Money 

Orderiu*' ant šio antrašo: 
A. Dūda, 

2C59 W. 22 St., Chicago, 111. 

1 I I P . f 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
METUVBS DESTTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomia pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gmtyėe 

fc" » » * — » » » » » » » » » » » » » ^ » » » » mįį 

TelofoiUMi: MpKJNLBY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WESTERH BLVD. 

Kampan W. S 6-tos *atvėa 

Phone Canal 1678 

JE0LAN1S & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Leavitt St. 
CHICAGO. ILL. 

^ & 

KIEMINE 
IR 

fakarinė MOKYKL 
ILr 

uDraugoM agentas ant 
Bridgeporto, Jonas Radavi-
čius, 3329 So. Morgan St., 
Chicago, 3rd fl. , 

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angį 
, kai kalbtti, skaityti ir rašyti, taį laikyk nmių 
Įmokyklą. Apart Anglų kalbos, Cla mokinama: 

.ietovių kalbos S.V.Isrjrifes Laiškų Rašymo 
iLonkų " S. V. Valdybos Prieky bos Teisi) 
ĮLotynų " S. V.Pilietybes Gramatikos 

itmetikot Geografijos Retorikos, ir tt 
Jr GRAMMARlr HIGH SCROOL Kursų, 
nanfitua toliai mokiname per laiškas. Vi 
išUaaou lietariškai. ^ ^ 

Aniricin Collige Preparatory Scttoel 
Į3103 S. HAUSTTO S T . CHICAGO lu_j 

KAMPAS 31-HOS IR HALSTED GATVIŲ 

jjiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiif 

g JOSEPH C. WOLON I 
E LIETUVIS ADVOKATAS r. 
E Kam b. 324 National Life BĮ d*. E 
E 29 So. LaSalle S t , ~: 
H Vakarais 1666, Milwaukee Are. 
= Central 6S90 _ 
S Rasldence Humbuld 97 r: 
E CHICAGO, ILL. H 

niiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiii 

Čia yra Jusy Proga! 
Gauti gersnj darbą Ir 

daugiau pinigu-
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kiienių ir skylučių 
dirbėja. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši-
oomla Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 

ritaikinime ir siuvime 
116.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mlera — bile 
stallės arba dydžio, iŠ 
bile madų knygos. 

Tik Išėjo Iš Spaudos 

"AUŠRELE" 
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė 

Paraše PRANAS 

Kainą ĮO centų 

GAUNAMA 

"Draugo" Knygyne 

i 

1800 W. 46th St, Chicago, I I I . ' 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tą poBtą 
kavų po SOc 

P I P ^ P B T A S 
neto-

52c 
Geriausia smeto-
nė, negu 

! lite gauti, sv 
kur jųs ga-

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

' Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia, 

11-2 sv. 14c 
PTJIKU8 

STALAVAS 
SVIESTAS 

47c 

MASTER DESIGHUTG SCHOOL 
J. F. Ejunicka, PerdėtlnU • 

118 IT. TJ» Baile g&tre. Kambarys I 
416-417. Prieš Olty Hali. 

WEST sroE 
1378 Milwaukeea. 

1644 W Chicago a. 
1836 Blue Is landą 

? 2 f l JJ w a u £ e e a - 1217 S. Halsted st 1054 Milwaukeea.l „n *~ . -
,1510 W. Madlson 1 8 8 2 s - Halsted st 
2830 W. Madison!l818 "W 12th «* 

3102 W. 22nd s t 
SOUTH STDE 

3032 Wentworth a 

NORTH SEDE 
406 W. Division st 
720 W. North a. 

«^*« a « »_*_^ _^ i ' 6 4 0 Lincoln av. J *2 7 8. Halsted st 1244 Lincoln av. 
4 7 2 9 S 4«tHI«nA n JS41S V Oljirk mt. 


