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KAINA 0 CENTAI
PRIOB

•

LIETUVAI RENKAMAS
KARALIUS
— —i

_

ESTONIJA PASISKELBĖ
NEPRIGULMINGA
RUSŲ KAREIVIAI ATSISAKO KARIAUTI
L I E T U V A I SIŪLOMA
KARALIUS.

R U S A I ATSISAKO
KARIAUTI.

Tuo tikslu j a u esą vedamos

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on February
28. 1918, as r-o,uired by the itei of
October 6, 1917.

Londonas, vas. 27.—Nėra
tikrai žinoma, kieno ranko
se, a r vokiečių ar rusų,
Zurich, vas. 27. — Seku randasi nuėstas Pskovas.
tarvbos Lietuvos su Sakso- Pirmiau buvo pranešta, kad
nija unijos reikalo, auot rusai miestą buvo atsiėmę.
depešos iŠ Drezdeno. Lietu Apie tai antradienį buvo
vai į karalius piršiamas pranešusi Exchange Teleprincas Frederikas Chris- graph depeša iš Petrogra
tian, Simonijos karaliaus do.
antrasis sunūs.
Kita Exchange Telegraph
Taippat p"» ' šamą, kad depeša sako, jogei vokieriai
lenku pagoio/ mai atnau yra paėmę miestą Borisovą.
jinti senąja Le.jkijos unija' už 60 mylių į šiaurytus nuo
su Lietuva, nebus išpildomi. Minsko. Oi Oršą ir Smolen
Princas Christian vra 21 ską rusai yra apleidę.
*
Jei speeijalės depešos iš
m. amžiaus ir tarnauja kai
Petrogrado „yra teisingos,
po oficieris Saksonijos ka
tai Petrograde stovis tikrai
riuomenėje. J o motina yra
princesė Louisa, kurf pirm i nepavydėtinas. Vokiečiams
penkiolikos metų buvo pa- f bus nesunku užimti miestą
garsėjusi kaipo didelė išdy- su išlavinta kariuomene.
Rusų kareiviai atsisako
kėlė.
Jinai 1903 metais persi- kariauti šaky danu: " M u m s
skvrė su savo vvru karalių jau gana to kariavimo. Jei
ir 1907 metais apsivedė su vokieriai ateis, tegu mus
italu muziku Enrieo Toselli. ima. >>
1912 metais ji nuo Toselli
pasimetė ir štai sausyj 1917 B O L Š E V I K A I AREŠTĄ
metais buvo matoma mieste VO GEN. NAZAROVĄ.
Brusselyj.
T r a e translatlon filed with the postmaster a t Chicago, 111., on February
2 S, 191 S. as required by the act of
October C. 1917.

ESTONIJA PASISKELBĖ
NEPRIGULMINGA.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on February

True translatlon filed with the postmaster at Chicago, TU., on February
C^ 1918, as reąuired by the a ' t of
October 6, 1917.

Londonas, vas. 27.—Mioste Postove ties Donu mū
šiai bolševikų su kazokais
.

•WTV,or

s i 1918, a s renuired by the net of įvyko praeitą pumaaioni.
october e. 1917.
Kazokai negalėję atsilaikyLondonas, vas. 28. — Vai Tį mušyj ir turėjo atsimesti,
dyba Revelin, kurį praeitą j Bolševikai areštavo kapirmadienį vokiečiai pfl-jzokų vadą gen. Xazarova.
ėmė,
paskelbė manifestą. Bolševikai atakuoja Novo' apšaukdama Estoniją ne- ėYrkaska, kurį kazokai giprigulminga valstybe, anor n a .
depešos iš Petrogrado i
.—90 M Y L I Ų NUO P E T
Exehange Telegraph komp.
ROGRADO.
Estoniją pasiskelbė noutralė šalis. Laikina vyriau
translation filed with the postsybe savo piliečiams už True
master at Chicago, 111., on February
draudė imti dalyvumą ru 28, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.
sų-vokiečių karėje. Bolševi
Londonas, vas. 27.—Reu
kų sukonfiskuotos nuosa- terio depeša iš Petrogrado
vvbes kuoveikiaus bus su- praneša, kad vokiečiai' pa
grąžintos savinirkams.
ėmė miestą Luga, gulintį
Š I M T A I ŽMONIŲ ŽUVO
HONG KONGE.
Londonas, vas. 27.—Hong
Konge,
Kinijoje,
arklių
lonktynių kliubo lauke su
lūžo po susirinkusia publi
ka pastovai šį antradienį.
Anot Reuterio depešos iŠ
Hong Kong, 100 moterių
sutrempta. Pakilęs gaisras
paskui pastovuose.
Keli
šimtai žmonių liepsnose žu
vo.

METAI VOL. m .

Entered as Second Clasa Matter Mareli 81, 1116, at Chicago, Illinois u n d e r the Act of March S, 1879.

CĖSIS

tarybos.

i
«
o

pusiaukelyj tarpe Pskovo
ir Petrogrado (apie 90 my
lių nuo sostinės).
Šita žinia dar nepatvir
tinta.
Praeitą savaitę daugelis
Britanijos pavaldinių, aplei
do Petrogradą.
Britanijos
ambasada dar yra sostinėje.
Bolševikai vis dar su di
džiausia paskuba organi
zuoja vyrus, į nurodytas
vietas siunčiami ginklai ir
karės medžiaga, kad ginties
prieš vokiečius.

•,•«

VOKIEČIŲ SKRAIDUO
LIS UŽPUOLIKAS
NAMIE.

CHICAGOS LABDA
RYBĖS CENTRO
SVARBUS NUTARIMAS.

True translation filed with the postmater at Chicago, III., on February
28, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Berlynas, vas. 27. — Oficijaliam pranešime pasaky
ta:
*' Pagelbinis skraiduolis
Wolf sugrįžo po 15-kos mė
nesių išplaukiojęs Atlantiko, Indijano ir Pacifiko
okeanuose. Wolf, kurio ko
mendantu yra kapitonas
Nerger, yra padaręs dide
lius nuostolius priešininkų
prekybos laivams, šituos ir
prekes naikindamas.
" J i s namo su savimi par
gabeno apie 400 žmonių,
prigulėjusių prie įgulų nu
skandintų laivų, priklau
siusių įvairioms tautoms,
ypač spalvuotų ir baltų
Britanijos kareivių. Parga
beno daugelį armotų? paim
tų nuo nuskandintų laivų,
didelės vertės įvairios ža
lios medžiagos, kaip gumos,
vario, žalvario, zinko ir
daugel kitos vertes daugel
milijonų markių.''
Amsterdam, vas. 26. — Iš
Berlyno į'Dusselo)orfer Zeitung depešoje sakoma, kad
pagelbinis skraiduolis Wolf
parplaukė Austrijos uoste
Polą (Adrijatiko jūrėse).
Depešoje pasakyta, kad
YVolf buvo mėginės plaukti
šiaurinėmis jūrėmis, bet te
nai visi keliai buvo užtven
kti Britanijos karės laivais.

Lietuvių Labdarių Są
junga savo mėnesiniam
susirinkime 27 d. vasario
vienbalsiai padarė sekan
tį nutarimą:
"Atsižvelgiant į didelę
svarbą, ir neatidėtiną rei
kalingumą
lietuviškos
našlaičių
prieglaudos,
Labdarių
susirinkimas

I

MIRĖ PHILAPELPHIJ0S ARKIVYSKUPAS.
Ėjo 75 metus amžiaus.
PhiladelpHia, Pa., vas. 27.

— Vakar vakare cia Arki
vyskupo rezidencijoje mirė
PhiladeJpbijos
Arkivysku
pas, Edmond P. Prendergast, D. D. Gruodžio 15 d.
sunkiai susirgo ir nuo to
laiko jau neapleido lovos.
Arkivyskupas
Prendergast buvo išv eilės trečias
Philadelpliijos Arkivysku
*
pas, gi septintas Vyskupas
vienbalsiai išreiškė patoj diocezijoj, įkurtoj popegeidavimą, kad našlaičių
žiaus Pijaus VIT, 1808 m.
prieglauda jau šimet bu
Miręs Arkivyskupas bu
tų pastatyta. Nutarė atsi
šaukti į Labdarių kuopas l vo gimęs gegužės 5 d. 1843
metais Cloumel, Airijoje.
prašant
kuogreičiausiai
apsvarstyti šitą reikalą
.Paėjo iš šeimynos, kurios
ir atsiųsti į sekantį cen
kaikurie nariai buvo užėmę
tro susirinkimą savo nu
augštas vietas
Katalikų
tarimus per delegatus,
Bažnyčioje.
kurie ateinančio mėnesio
I Suv. Valstijas miręs
susirinkime ir išrys galuArkivyskupas
atkeliavo
tinai šitą klausimą."
1859 metais, lankė semina
. Susirinkimas pripažino
riją Olen Riddle, Pa. Įšven
didelį reikalą užintere
tintas į kunigus Philadel
suoti Labdarybe visas lie
pliijos katedroj lapkriėi<»
tuvių kolonijas Illinojaus,
17 d. 1865 metais. Vasario
Indijanos,. Wisconsino ir
24 d. 1897 metais paskirtas j
Michigano valstijų.
Philadelphijos
diozecijos j
Žinomas
Labdarybės
Vyskupu-sufraganu, gi feedirvoje veikėjas, p. P.
gužės 27 d. 1911 m.—ArkiMažeika, išrinktas gene
vyskupu, mirus, tuometi - j
rališku ^organkatorium.
niam Arkivyskupui PatJisai vafttaės steigdamas
rick John Kyan, kan:i<> Iii
Labdarybės kuopas ir
kais per kelis metus išbuvo
agituodamas
našlaičių
generaliu vikaru.
prieglaudos, naudai.
Jo adresas: 3313 A U
KĄ SAKO CRANE A P I E
BURN AVE., CHICAGO,
BOLŠEVIKUS.
ILL.

a——
VOKIEČIAI NUSKANDI-» BOLŠEVIKŲ VADAI
NO LIGONLAIVĮ.
SUAREŠTUOTA.

Taika su bolševikais nieko
nereiškianti.

True translation filed with the postmaster at Chicago. 111., on Februar?
True translatlon filed with the post- |
28, 1918, as reąuired by the a<-t of
master at Chicago, 111.. on February j T r u e translation liied with the post- j o c t a i i r ' l 1917
?:s, 1918, as reųuired by the act of m a t e r at Chicugo, 111., on F e b r u a r y !
Washington, vas. 27. —
October 6, 1917.
j 2 s, 1918, as reąuired by the act of

NAUJI

No. 50

ŠĖRININKAI

Per 5 dienas pribuvo mums net 13 naujų draugų, !
kuriuos ir sveikiname nuoširdžiai. Iš Bridgeporto (Chi
cago, 111.) — 9, iš Waukegan, m. 2, iš Roseland, IU. ir
iš Cicero, 111. — po 1.
Dabar išviso turime jau 157 "Draugo" bendrovės
dalininkus šėrininkus. Pagal kolonijų jie išsiskirsto šiaip:
Montello, Mass
3
Cicero, UI. .
3
Bridgeport, Chic, 111. .. 17 New York, N. Y
Philadelphia, Pa
3
18-oji gatvė, (Chic. UI.) 15
Waterbury, Conn
3
Town pf Lake (Ch., 111.) 10
Mahanoy City, Pa
3
So. Iloston, Mass
G North Side (Ch., m . ) . . 3
Brooklyn, N. Y
4 Roseland, IU
3
7-iose kolonijose turime po 2 šėrininku, gi kitur po
1. Tarpe "Draugo" šėrininku randasi ir 5 katalikiškos
draugijos.
Vienoje kolonijoje susirinkę katalikai svarstė, kaip
reikia jų kolonijoje nuslopinti intekmę socijalistų spau
dos ir kaip sustiprinti doros spaudos intekmę. Svarstė
vyrai ir šiaip ir taip. Ant galo atsistoja vienas uolus
katalikų veikėjas ir sako: "Vyrai, sako, (mes pridurtume: ir moterys) t jeigu norime, kad katalikiškoji spau
da greitu laiku žymiai išsiplatintų, lai kuodidžiausias
katalikų skaičius patampa gero laikraščio leidėjas-savininkas. Lai perka šėrus. Toksai, sako. šėrininkas — bus
geriausias agitatorius už savo laikraštį. Jisai jį inpirš
ir kaimynui, ir giminei, ir pažįstamam. Suraskime, sa
ko, daugiau tikrų prįetelių katalikiškiems laikraščiams,
o jų kilimas ir intekmė bus užtikrinta.
Išmintinga kalba patiko visiems ir tuojau ten pat :
kėli įstojo į "Draugo" šėrininkus.
Socialistai nuolat giriasi, kad jų laikraščiai esą •
tikrai visuomeniški, nes juos leidžią dideli būriai dar
bininkų. Ir ištikrųjų. yra tokių darbininkėlių, kurie ui
savo juodą šlamštelį pagatavi paskutines kelines par
%
duoti.
* '
^SI
Mums, katalikams, to daryti nereikės. Pas mus dau
giau randasi pinigų, nes susivaldantis žmogus nedaug
pats sau reikalauja. Taigi indėkime dalelę savo turto į
doro laikraščio leidimą, o iš to bus ir Dievui garbė, ir
žmonėms nauda, o mums tikras širdies užganėdinimas,
kad prisidėjome prie gero darbo, prie Dievo karalystės
ant žemės praplatinimo.
Siųsdami laiškus ir pinigus adresuokite: "DRAU
GAS"
PUBLISHING CO., 1800 W. 46th STREET,
CHICAGO, ILL.

Charles
R.
<Vane
iš VOKIEČIŲ SOCIJALIS
Londonas, vas. 27.—Bri- october e, 1917.
T A I P R I E Š I N A S I VY
tanijos ligonlaivis Glenart j Londonas, vas. 27.—Suo- Chicago, buvusios Ameri
Castle nuskandintas antra mijos vyriausybės kariuo
RIAUSYBĖS PO
kos misijos Rusijoje narys,
dienį Pristol pertakoj, pa menė suareštavo Aleksan
LITIKAI.
V O K I E T I J A GRŪMOJA
šiandie aplankė čia Baltuo
skelbta oficijaliai.
Laive drų Kollontay, bolševikų
AUSTRIJAI.
sius Rūmus. Jis pažymėjo, True translation filed with the postnebuvo jokių ligonių. Išgel viešosios globos ministerįmater lat Chicago. III., on Fcbrifarv
kad Rusijos nupuolimas yra 28, 1918, as required by the aot of
True translation filed with the pnau
bėtus žmones ant kranto iš -mpterį, ir kitus bolševikų
.didelė katastrofa, bet visa October 6, 1917.
master at Chicago, 111., on Februarfl
sodino amerikoniškas tor delegatus, k ū n e buvo P ^ :
1918, as required by the act
Amsterdam, vas. 27.—So 28,
j b o l g e v i ^ t a i k a s u VokietiOctober 6, 1917.
pedinis i laivas. Aštuonios siųsti organizuoti tarptau- ^ ^ . ^ n e r e i š k i a n t l
cijalistas Scheidemann, kal
WASHINGTON, vaa. 27.
pagelbinės valtys pliudu- tinę socijalistų konferenci
"Trockis ir Leninas,' pa bėdamas vakar parlameni c, — Ginklų pavartojimu gali
riuoja jurese.
ja
sakė Mr. Crane, " p a r o d r pasakė:
kilti nesutikimai Vokietijos
«
"Vyriausybes
rusiška
po
visam pasauliui, kad šeš;ų
su Austrija už tai, kodėl
V O K I E Č I A I PAfiMfi DU
VAŽIUOJANTIEMS Į mėnesių praktikavimas ant litika nėra mūsų.
pastaroji neima dalyvumo
RUSŲ PULKU.
SEIMĄ P E R CHICA
muilo dėžes New Yorko ry
"Talkininkai nepripažins beginklės Rusijos užpuoli
GĄ
PRANEŠIMAS.
tinėj miesto dalyj nėra vls- taikos rytuose, Yvriausvbė me.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on February
viena, kaip kad valdyti lnr- tegu }įsirengia tikron taiTaip č:onai pranešta ofi2S, 1918, as reąuired by the act of
Chicagos Lietuvių Drau
October 6. 1917.
periją."
kon.
cįjalė prancūzų žinia.
gijų
delegatai
į
Seimą,
Berlynas, vas. 27. — Vo
Taikos sutartis turi tokią
"Mes norime
nugirsti
Prancūzijos vyriausybė
kad
butų
pigiau
ir
pato
kanelierio
Herthngo
dėkle-.
kiečiai vakar briaudamiesi
b
reikšmę, kokia ji turėtų at
.-,
«*.,
gavo informacijas,
kad pra
&
J
giau nuvažiuoti, sutarė
•czidento
Wilsono
.,
,
,.
.
f[. .
į šiaurius nuo Dorpato pa
t
likta New Yorke. ,
raciją ]>r
eitą penktadienį nesutiki
važiuoti visi kartu, tuo
ėmė nelaisvėn du
pul
ir Belgijos žvilgsniu.
mai kilo tarp Vokietiji
pačiu traukiniu. Visi, ku
ku, kuriedu buvo bėgusiu
P A M E T Ė 1,200 BOMBŲ.
kaizerio ir Austrijos impe
rie važiuosite per Chica
nuo vokiečių, pranešė šian
NUO ŽEMĖS D R E B Ė J I ratoriaus. Kaizeris po to iš
True
translation
filed
with
the
poatgo ir gorėsite pasinaudo
die generalis štabas.
MC ZTJVO A P I £ 300
master at Chicago, 111., on February
leido parėdymą pravesti vo
ti atpigintais tikietais,
2S. 191 S, as reojiired by the act of
ŽMONIŲ.
October 6, 1917.
kišką politiką Austrijoj*
tuojaus
praneškite
šiuo
K I T A S I S P A N I J O S LAI
pavartojant kadir aštriai^ |
Londonas, vas. 27. — Ka
adresu:
VAS NUSKANDINTAS.
rės ofisas praneša apie vei i Shanghai, vns. 27.—S\va- šias priemones.
True translation filed with the posttowe nuo žemės drebėjimo
SEIMO KOMISIJA,
kimą oro:
mater at Chicago, 111., on February
žuvo apie 200-300 žmonių.
3230 AUBURN AVE.,
2 8, 1918, as required by the act of
Chicago j e per 11 mėncsii
'
*
1,200
bombų
pamesta
October 6, 1917.
Suvirs 200 sužeistų slaugo- teisėjai paliuosavę net
CHICAGO, ILL.
pirmadienio
naktį.
Anglai
Madridas, vas. 27. — De
jama vietinėse ligoninėse.
žmonių, katrie buvo suarrš-j
lakūnai svarbiausia ataka
Traukinys išeis iš Chi
pešoje iš Balboa sakoma,
tuoti už revolverių nešioji
vo vokiečių orlaivių darži
cagos panedėlyj, 11 d. ko
kad nardančioji laivė nu
nes pietuose nuo (ihent, va ir rytuose nuo St. Quentin mų su savimi.
vo, apie 10 vai. ryto. Iš
skandino Ispanijos garlaivį
Specijalis miesto taryl
karuose nuo Tournai ir taippat smarkiai buvo bom
kokios stoties — praneši
Neguri. Išlikusioji įgula iš
Courtrai apylinkėse. Prieši barduojamos. Visos mūsų komitetas padaiy^ tartie
me vėliau.
Į
lipo į Ferro salų, kuri pri
mus tame reikale.
ninko vietovės aplink Donai mašinos sugryžo.''
klauso Canary salų grupei.
_

_

_

_

_
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EXTRA!

Ketvirtadienis, vasario 28 d.

DRAUGAS'
HMM ! • • •••••
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locaoj

(Žiūrėk "Tėvynė" No. 7 Per- ehnikų ir amatninkų armi
zvalga).
ją tiems turtams naudoti.
Po visų laisvamanių agitacijų Kad mes ištikrųjų turtingi,
TA VIENYBĖ SU LAISVA ui seimą, tuojaus nemato jo rei
tai nedaugeliui yra žinoma,
MANIAIS.
kalo, kaip tik pajuto, kad savo
ir del to daugelis bijo, kad
purvinus
pirštus
negalės
inkišti
į
Nuo tūlo kilio
laisvamanių
nereikėtų .jštrokšti, jeigu
spauda buvo pripildyta atsišauki katalikų išaugintą Tautos Fondą.
busime nepriklausomi.
mais pavienių laisvamanių šulų...
Laisvamaniai visokiais budais
apie
reikalingumą visuotinojo išjuokė ir> niekino pirmąjį Visuo
'Turime mes apie 4.000,seimo. Visuomenei į tuos
šauk tiną Lietuvių Seimą, įvykusį 1914 000 kub. sieksnių durpių;
smus neatkreipiant atydos, lais metais Chieagoje. Laisvamaniai
Suvalkų ir Kauno gub. yra
vamanių šulai ėmė tarpe
savo bėgo drauge sudaryti seimą su
klapčiukų agituoti, už visuotiną socijalistais Brooklyne, tikėdamie geležies rudos, kame labai
jį seimą po priedanga liaudies, si socijalistus pažaboti. ' Kuomet prastai bandant rasta 73y2
neatbūtinų
reikalavimų. Norėta tas nepasisekė, laisvamaniai nei nuošimčių grynos geležies;
diskredituoti katalikus, buk jie ne tiek sumanumo neturėjo, kad ties Kaunu yra volframo;
pritaria šaukimui seimo. — Išsi seimą perskelti ir legaliai turėti Vilniaus gub. yra cemento
vysčius nekurioms
aplinkybėms savo skirtingą seimą, laukė pa
akmens pPanevėžio aį>s. yra
Europos ir Amerikos politikoje, baigos, sutiko su visais nutarimais
katalikai pramatė patogumą ben savo tame seime dalyvavimu ir dideli plotai geležies hemidro visų srovių veikimo, pasitarę tik kuomet seimas likosi uždary tato, taipgi ten randania ži
nusprendė atsišaukti j laisvama tas ir delegatai legaliai nebeteko balo šaltinių pėdsakų; ties
nius ir socijalistus, užkviesdami ingaliojimo po uždarymo seimo, Kėdainiais (Kauno gub.)
seiman 13 — 14 kovo 1918 m. — ką nors atstovauti, mūsų gudrus Nevėžio krantuose 3rra dru
Tas buvo laisvamaniams toks ma laisvamaniai subėgę krūvon, jau
skų, ūkininkai turi savų
lonus siurprizas; trindami rankas netekę teisių ingaliojimo, -ir re
iš džiaugsmo bėgo prie katalike prezentacijos padarė trečiąjį " sei kasyklų; Ventos apylinkė
su malonumu žodžiuose, o gudriu mą'; pavadindami
"bepartyvių je yra kalkinio akmens; vi
išrokavimu širdyse, palaikydami, seimu". (Who can beat that?) soj Lietuvoj yra daug mo
katalikus už naivius, žmogelius, Ir žodis stojasi kūnu, pasak vieno lio, iš kurio galima dirbti
sukūrusius ugnelę ir patys savo laisvamanio: ' * sutvėrėme kūną' \ indų ir aliumino; -Dubisos
laisvamaniai
pirštelius j ją sukišiančius. Visas Išvada aiški, jeigu
apylinkėje ir Vilniaus gub.
trukšmas reikalingumo seimo, dis j gaus, arba nors turės viltį gauti, kai-kuriose vietose yra koakreditavimas mažiausiai progai ir prisitaikyti prie katalikų Tautos
lino, tinkamo porcelenųi ir
be progos,
užsipuldinėjimas ir Fondo, važiuos į seimą. Jeigu sei
ply
diskreditavimas katalikų veikimo, me gaus virsiį ir pagaus Tautos ugnies nebijančioms
ir tt. užsimezga viename žodyje Fondą, busime "broliai
katali toms dirbti; gero silikato ybankrutas.—Kuomet mato, kad ka kai", kol Tautos Fonde bus pini ra beveik visur; jis tinka
talikai bėgyje vieno mėnesio j gų ir bus eikvojami laisvamaniš stiklui dirbth
Yra ir mi
pereitų metų Kalėdini fondą su koms svajonėms. Jeigu katalikai neralų vandens (Druskiniųrinko daugiau pinigų tautos lais užgniauž
saują ir
neatiduos K o l J .
vės reikalams, negu laisvamanių Tautos Fondo broliams laisvama
neprigulmybės
fondas surinko niams, katalikai
Čia tik apgraibomis para
liks niekšais,
nuo pat pradžios karės, taigi svar ''klerikalais",
statančiais savo šiau, nes ar atėjo kam į gal
bu laisvamanių Šulams sukišti sa srovės reikalus virš tautos reika vą atidžiai patyrinėti Lie
vo pirštelius j tą katalikų pinigė lų, na, ir su tokiais nebus reikalo
tuvos gamtos turtus! Gi
lių krūvą.
(Nothing to lose, tartis. Apie ką gi tartis jeigu ne
liau, kaip per penkis sieks
everytijing to gain).
gali gauti katalikų pinigų. Bet
laisvamaniai tai nius nežinoma kas yra. Bet
Katalikų spauda, išsireiškusi atsiminkime,
ir taip yra pas mus milijar
prieš sujungimą fondų, kaip sy 'Triška ne du rak", paseks savo
kis užgavo jautriausią stygą, lai paprastą gudrumą, po seimo pa dai, tik mes nesirengiam
svamanių išrokavimuose, nyksta darys savo atskirą seimą pava naudoti juos savo šalies geproga pasinaudoti^kitų surinktais dins "visuotinas" ir "beparty- rovei.

DIENOS MINTYS,

i

I

liajfe'^BKftit
LlTHUANlAN R*C ALLIANCEof >
TURTAS VIRŠ $125,000.00
Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOSR
POMIRTINĖS.:
$150.00, $250.00, $500.00,
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
$750.00 ir $1000.00.
savaitėje.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am
žiaus.
Mėnesines duokles sulyc metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus.. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
-Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutvė, rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P.

* didžiumos

ir

šiandien ju j Žiūrint j mūsų išskirstytas jėgas

nepasiuntė

ne I ir žinant j ų palinkimus,

ambici-

$3.00; pusmečiui $1.50;

;dinėjo bėgyje virš trisdešimt*-! Įsisiūbavusios
metų, niekindamas ir iškraipyda-

i, u *w t • ru-

,.,

kai-kurios
•,

i • rpartijos
tik siundo
J

mas
viską, ką
tik katalikai
ar nuveikė.
Tikrai
tai butų veikia
gražiausia ironija.

.

V

,

,.

brolį
v

f

prieš brolį, o darbo mažai
matyti. Metas jau butų
rimčiau pagalvoti, kiek mes
turime pajėgi} Lietuvai at
Laisvamaniai matydami, kad gaivinti, kokia bus ekono
protaujantieji katalikų veikėjai
mijos reikalų tvarka, ką ga
bus priešingi tokiai nelogiškai vie
nybei, jau pradėjo katalikų vei lėsime padirbti patys ir ką
gabenti.
kėjus ir katalikus šmeižti ir net j iš
butųkitur
atkreipti
akį įLaikas
mūsų
agituoti prieš inkunijimą seimo, | gamtos turtus ir rengti t e 

riit-miifim--

N. Y.

savaitėje,

metams $1.50,

:•:«

užsisakant

pusmečiui

"DARBININKAS"
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Pristatome 1 visas miesto dalis.

MILDA

Telefonas: BOULEVARD 9571

FLORIST

JOS. F . RASZINSKIS, Sav.
Gyvos gėlės: BUKIETAMS t VESTUVĖMS, BANKIETAMS
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir Lt.
3112 S O . H A L S T E D 8 T .

NetoU 31 gatvės,

C H I C A C O , IL.L.

nėn ir jie galės būtį pilni
nariai be mokesčio lig pargryž iš kariuomenės.
Tik ant vieno mėnesio.
LPD. kliubas yra pagir
Kas per manę užsirašys
tinas tame dalyke. Turė "Draugą" aat vienų metų,
tų tą pavyzdį imti ir kitos tas gaus šias dovanas:
Indiana Harbor draugijos.
1. Braižinėliai
45c.
Vasario 15 mirė Benedik2. Lietuvos Istorija 25c.
tas Rakauskas.
Velionis
3. Kares baisenybės
žmogus tik mokėtų tą ar ki INDIANA HARBOR, IND. prigulėjo prie Šv. Jono Kr.
Lietuvoje
20c.
tą darbą gerai atlikti.
4. Tiesos žodis sociVasario 17 Lietuvių Pa draugijos ir So. Chieagoje
jalistams
10a
Draugiško prie dviejų draugijų (vardų
Technikai, kaip sakiau, silinksminimo
nežinau). Vasario 18 d. vi
5. Kopernikas
08c.
kliubo
susirinkime
išrinkta
turi mesti politikavimą, te
sos draugijos iškilmingai su
6. Apsvarstyk
08c.
du
delegatai
į
seimą:
p.
S.
gul tuo rūpinasi netechnimuzika palydėjo į bažny
Barzdys
ir
p.
J.
Misevičius.
Viso $1.13
kair Šiuo metu technikai
čią, o iš ten į Šv. Kazimie
Beto'LPD. kliubas nutarė
Pinigus siųskite "Money
neturi tiesos pamiršti tie mokėti extra mokestį po 5c. ro kapines, Chicagoj.
Velionis paliko nuliūdi Orderiu'' ant šio antrašo:
sioginės pareigos. Jie tur kas mėnesį nuo nario, už
A. Dūda,
kuo uoliausiai imti rengti a- tuos kareivius, kurie yra iš me moterį ir tris sunūs.
Telšių Pliumpis. Į 2p59 W. 22 St., Chicago, UI.
kariuomematninkų armiją, taisyti ją kliubo išėję
Lietuvai atstatyti.
£imi
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dirbti savo nelaimingos Tė
vynės naudai.
Nereikia bijoti, kad žmo
nės negalima bus išmokyti.
Mūsų žmonės gabus, tik
reikia, kad jie suprastų vi
są reikalą aiškiai ir žinotų
iš kur reikalingų žinių imti.
Reikia duoti pagrindinių ži
nių, o žmonės toliau patys
ras, ko jiems reiks.Aimanuojame, kad mums
nėra technikos rankvedžių
ir Technikų Sekciją jau Organizacijos ir draugi
3-as metas "kala žodžius ir jos, manau, padės, technirašo rankvedžius, bet tai
musij neišteisins. Kol kas k*m*JU < * arbe m ? k y l d ° m S
mokinkimės iš rusų ir len steigti ir žmones šviesti.
kų rankvedžių; svarbu, kad
"Vad."
t*

vieną k a r t ą

tik subatinius 8 pusi. numerius,
75c.
Adresą*;
^_

tik ten, kur buvo nutarta
pa- jas, aspiracijas, santikius ir per tuvos turtai butų lietuvių
siusti, bet visiškai niekur. Tuomi matant busimus rezultatus, nenorankose ir lietuvių inžinie
, tarpu laisvamaniams galvos sopa, J roms ateina mintin lietuviška pa^ kokiu būdu prisitaikyti prie kata- j tarlė apie šunį ir kaulą> '' nei pats rių ir meistrų butų dirbami.
Nelaiminga toji tauta, kuri
l likų pinigų ir kur jau surinkti, į graužia, nei kitam duoda".
| ir kur dar bus surinkti.
j K o k i e rezultatai iš seimo ne neturi inžinierių ir amat

Taigi matant tas visas bėdas nauja gadynė.
Ateina lai
Kikrai butų laikas, kad katalikiškas kas, kada be svetimų ponų
Tautos Fondas, katalikų sudėtais
L
ix u.^ T\~<- T sipatvs
savo salį
* . turėsime
•
. .*
. p i n i g a i s išgelbėtų DrT J. Šliupą j
podraug su jo reumatizmu, pa valdyti. Netrukus turėsigelbėdamas jam užsikopti ant jam me atstatyti išgriautą savo
paprasto arkliuko, šmeižimo ka- šalį.
Bet ar mes galvoįatalikų tikėjimo, ant kurio jis jo- \ m e rimtai del to? Nedaug.

> #•
* •—

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
Statomis.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių ii darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidiiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
.
_
<*
- "DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
i n d o mu i r
s u p r a n t a m a .
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, (turiningumu, p i g u m u
v^x
sija visas išleistuves.
> |
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams

Reikia pagalvoti, kad Lie-

MOKiriKIMĖS DARBA
DIRBTI.

"

"DARBININKAS"

duoti, kad tik šalį naudotų,
o mes lietuviai jiems ver
gausime ir turtus krausime.

f
Reikia seimo ir sujungimo fon- j b u t ^ v i s * m e 8 e s a m e v i e n o s min- ninkų, o mūsų inžinierius
i dų. Kadangi laisvamanių
iždas ties> siekiame vieno idealo, liuo- kaip tik galima pirštais sątuščias, o užlaikymas Dr. J. Šliu- sos ir nepHgidmingos Lietuvos; skaituoti. Viso amatninkų
po ir jo reumatizmo
reikalauja k u o m e t ją gausime, tuomet parc- vargu surastum 10—15 tukdaug pinigų, kaip matyti iš visų d >' s i m e Pasauliui, kad jau mes stančų; ir ką tai reiškia išDr. J. Šliupo laiškų, jeigu umu priaugome j vyrus, išmokome vy- naikytai šaliai.
Kad kaip
J
riškai
laiku negaus pinigiškos pagelbos, I
už principus kovoti, godonors tą spragą užkišus, tu
gali tragiškai užsibaigti visa misi- ti ir gerbti netik draugus, bet ir
rime spaudoje kelti balsą.
ja, Daktaro išsvajota nei lie- 8a ™ priešus ir jų idealus. Taigi
Kiekvienas inžinierius ir
tuviams nei latviams nežinoma rengkimės seiman.
technikas tegul šaukia sa
Lietuvos — Latvija respublika.
Pilietis.
Vizitas pas draugu* ir su jais
vuosius ir, metęs politiką į
garsus pasikalbėjimai, nekalbant
šalį, tegul paskiria tą laiką
apie fakultetą, busiančio Lietuvos
savo tautiečiams pamokin
•'Universiteto, kur jau ir vietas pa
ti, tegul ne vien aukso ver
siskirstė savo draugų tarpe, žino
šiui tarnauja, tegul pajun
ma neužmiršdamas ir pagarsėjuta savyje šventą pareigą
l8io Dr. Jono.
Lietuvai Tėvvnei švinta

-

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

(

pasisavinę

MULEVIČIUS

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN,

vls ir
pinigai*,
uaiavaimuiių
' ^baigtas kriukis, kas drįs
pinigais.
Laisvamanių vimiam
obalsis
Laukiai*^, kad kas nors
tam
jungties "lygus su lygiais" ir
ir
užginčyti. — Patartina, kad
padaręs
- remsis tuomi, kad lygiai pasidaly- i š a n k s t o Pasiieškotu sa^u vietos; kitas rmirfpvisa
ti surinktais katalikų pinigais. ^^r^lftukiant seimp užsidarant, ki- pakištų.— Laikas butų praNejaugi katalikai jau pamiršo iii-j ta*P antru kartu susikompromi-1 d ė t i galvoti, k a d karei p a Vį cidenta su Centraliu Komitetu ir *><*• Atsiprašau klystu, l a i s v e s i b a i g U s " nereikėtų
bėgti
L to incidento pasekmes? Gražiau- j maniai niekuomet nesusikompro pąs vokiečius ar rusus, juos
šiais paveikslas
pasidarbavimo mi tuoja.
į talką prasyti arba savo
"lygus su lygiais" (sic!) ir graIštikro apverktina situacija,
pramonę svetimiems ati
žiausios pasekmės to lygaus pasi-1 žiūrint iš abelno pasaulinio poJi-

d a r b a v i m o . — K a t a l i k a i s u r i n k o j tiško j u d ė j i m o . V i s u o t i n a s seimas
pinigus, laisvamaniai tuos pinigus j lietuviams būtinai
reikalingas.

loao

k

BLIAI

LAIKO BĖGIU JUMS P R I R E I K S , Pirkit, juos dabar pa
kol pigus ir laikykite iki juras prireiks.
^
Galite gauti tikrus rublius gatavais a r patalpit ma
no Banke a n t 3 % nuoš. nuo šimto.
ĮDOMIA STATISTIKA, i* praeities RUSUOS, pirklybos
ir turto, siunčiu Aykai.
I . H E R Z , Bunkerius i r Nototas, 224 W . 84 St. JTew Y o r k ,
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Ketvirtadienis, vasario 28 d."

DRAUGAS1

NUPIRKOME DAUG ČEVERYKU
VYRAI
KLAUSYKITE!
5,000 Porų Čeverykų Nupirkome nuo
Brown Čeverykų Dirbtuves, St Louis, po 60c nuo Dolerio
Ir Proga Parodyti mušu Pirkimo Galę, Šie Čeverykai Parduota tik Dviem
Krautuvėm Siame Mieste, State Street Krautuvei ir Atkins ir Freund
Šie Čeverykai yra Padaryti Dirbtuvėje, Aprūpintoje su naujausiomis ir
Darbo Taupimo Metodomis. Kiekvienas Žino kas yra Brown Shoe Co.

Protingi vyrai sutaupys pinigus iu čeverykn pirkime šiame pard.

Šis pirkimas priskirta visokios formos del vyru ir jaunuolių.
Jie yra padaryti iš labai tvirtos skuros su šniūrais ir guzikais ir
kitoki Goodyear veltinės siūtos siūlės, visokio didumo ir išvaizdos.
NEOLIN ir AVON Stamprįs audimo padai, kurie išmėginime pa
sirodė geri, lygus su geriausia skūra, kaip nešiojime, taip ir išvaiz
doje. Mes patariame jauniams vyrams ir vyrams pasinaudoti šiuo
stebėtinu išpardavimu!
KRAUTUV* ATDARA S
VAKARUS f SAVAITĖ:
PAN., KETV. Ir fci/BT.

DIDŽIAUSIA KRAUTUV * ftIOJ APIELIN-

BJftJH.

Šie trjs modeliai parodyti čia, juodos geros skuros siūti visokio didumo nuo 5 iki
11 su gvarantuota NEOLIN & AVON siūlė. Kalba apie pigumus! Pardavimas prasi
dės Ketverge Vasario 28 d. ir trauksis per trjs dienas.

Ketverge, Vasario 28, Petnyčioje ir Subatoj, Kovo 1 ir 2 diena
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Lietuviai Amerikoje
— : • :

:*

CHICAGO

HEIGHTS, ILL.

Atsiliepimas į vietos
jaunimą.

Vietos choras yra dar
jaunas, o tečiau kaip jis pu
bliką nustebino savo pasirodvmu sausio 27 d. llarvey, 111.! Už tai, žinoma,
daugiausia ačių yra mūsų
darbščiam vargonininkui p.
Stančauskui.
Lietuviškas
jaunimas
dar ir todėl privalo dėties
prie choro, kad galutinai užstelbti vietos nykstančius
soeijalistus ir laisvamanius.
Šiandie šitie tamsybės apa
štalų pasekėjai vis dar ke
lia galvas, vis dar mėgina
pakenkti katalikams kultū
ringam darbe.
Gi kuomet
mūsų jaunimas visas susi
organizuos stiprion draugijon, kuomet prasilavins dai
lėje, visokios rųšies "rateln i n k a m s " iš čia priseis ar
ba dumti, kaip pakausty
tiems, arba nuleidus žemyn
akis tvlėti.

kaip šv. Kazimiero draugi
jos visiems nariams, taip
visiems nariams draugijų:
Moterių ir Mergaičių Šv.
Marijos P. Kožancavos, Šv.
Cecilijos Giesmininkų ir
kuopų: SLRKA. (57 k})., A.
LKK. S-gos 63 kp. ir 79-to
Tautos
Fondo skvriaus.
kad viršminėtoje
dienoje
10:00 ryte susirinktų bažnvtinėn svet., 815 P a r k
Ave., su draugijų ženklais,
iš kur in corporo eisime į
bažnyčią, kur 10:30 prasi
dės * iškilmingosios Šv. Mi
šios už mirusius ir gyvus
mūsų brolius ir seseris, var
gstančius Tėvynėje ir ištrė
mime.
Draugijų nariams einant
bažnyčion, juos
pasitiks
choras šv. giesmių giedoji
mu lydint vargonais.
Kam gyslose teka lietu
viškas kraujas, kam kruti
nėję plaka lietuviška širdis
ir liepsnoja krikščioniška
meilė prie savo Bažnyčios,
Tautos M? Tėvynės, tas tą
dieną neturi but kurčias,
bet privalo dalyvauti apvaiksciojime.
Kvtečia visu dr-jų ir
kuopų valdybos.

Vietos lietuvių parapijos
Šv. Cecilijos choras vasario
10 d. turėjo susirinkimą.
Nutarta po Velykę sureng
ti pasilinksminimo vakarą.
Paskui svarstyta bažnyti
nio eboro reikalai. Kadan
gi prie eboro šiuo kartu nei:omaugiausia
priklauso
jaunimo, tatai Šv. Cecilijos
choras šiuomi atsiliepia į
vietos jaunimą, vaikinus ir
mergaites, kviesdamas, kad
jie prisidėtų prie choro
draugijos.
Choran galima
•tį kas u t a m i n k a s T$0
vakare bažnytinėje svetai
nėje.
' ;
Patys, broliai ir seservs.
matote, kad vietos choras
imliai darbuojasi Bažnyčios
•
ir Tėvynės naudai ir jau ne
Tatai, katalikiškas jauni
kartą pasižymėjo savo pa
me, kuoskaitlingiausiai pri
sirodymais scenoje
kaip
sidėk prie bažnytinio Šv.
čionai, tai]) kitur. Bet no
rima, kad I
choras butų Cecilijos choro!
Vienas iš buvusiu.
kur-ka- -kaitlingesnis, pui
CHICAPEE FALLS, MASS.
kiai išlavintas, kad jis sve
RACINE, WIS.
timtaučius
užimponuotų,
Šitas miestelis „ mažas.
kad juo gėrėtųsi visi lietu
Nėra čia nei miesto namų,
Pranešimas.
viai.
nei kitokių indomybių. Bet
Šįmet čionai mūsų tautos saliunų — tai užtektinai.
Prigulėti prie choro, bū
ti giesmininku —• juk tai šventė, Šv. Kazimiero Ka
Lietuvių čia yra 2 šei
prakilnus daiktas ir geras, ralaičio diena, bus paminė mynos ir gal 6 pavieniai.
naudingas darbas kiekvie t a nedėlioję, kovo 3 d., šių Čia daugiausia yra apsigy
nam jaunam vyrukui ir metų.
venę Galicijos lenkai.
Jie
kiekvienai mergelei.
Todėl šiuomi pranešama, | čia turi savo gražią bažny-

čią ir parapijos mokyklą.
Vasaros metu čia labai
dailu ir smagu, kuomet su
žaliuoja medžiai ir augme
nys. *
I š dirbtuvių yra kelios
roherinės ir viena audiminė
- roherinė. Jose dirba ke
letas tūkstančių darbinin
kų.
Darbininkams moka
ma nuo 30 ligi 35c. valan
doje. Amatninkams moka
ma ligi 50c valandoj o.
Darbas tečiau labai ne
sveikas Smarvė, dulkės.
Čia į darbą atvažiuoja
darbininkai iš Springfield.
Mass., ir kaip kas iš Westt'ield. Mass.
Mes, lietuviai, su dvasiš
kais reikalais turime kreipties į Wesfield, Mass., kur
yra lietuvių parapija, kuri
nesenai pasistatę nedidelę,
bet labai gražią bažnyčią.
Westfielde lietuvių irgi
neperdaugiausia.
Bet jie
labai darbštus, išmintingi,
bile kokie padaužos jų ne
išves1 iš doros kelio. Todėl
jiems ten gerai ir einasi.
Lutkevith.

nagų pasprūdo ir išbėgo
laukan klvkdama.
Tuo
metu pro .šalį ėjo iš darbo
kitas lietuvis darbininkas.
Šitas, sužinojęs
trukšmo
priežastį, pašaukė poliemoną ir linksmas kampininkas
atsidūrė šaltoj6n.
Vasario 23 d. buvo byla.
Šeimininkė teisme ėmė jam
ir dovanojo jo bjaurų nusi
žengimą.
Tatai "burding i e ^ u s " užsimokėjo tik tei
smo lėšas ir nuėjo sau švil
paudamas.
Pataikė jis ant geros šei
mininkės. Kita jam nebū
tų dovanojusi ir ponas
" b u r d i n g e r i u s " butų atsi
dūręs kalėjimam
Šeimininkelns tegu bus
persergėjimas, nelaikyti jo
kių kampininkų, gi jei no
rima kokį priimti, tai rei
kia pirmiau patirti, kokio
mis jis plunksnomis rėdosi.
Buvęs.
KENOSHA, WIS.

Tautos Fondo narių domai.

Ateinančioje nedėlioję, t.
y. kovo 3 d., Šv. Petro sve
EAST HAMMOHD. IND. tainėje bus Tautos Fondo
78 skvriaus mėnesinis susiVienoje lietuvių šeimy rinkimas, kur bus svarsto
noje kampininkavo sueieili- ma svarbus dalykai.
kėjęs lietuvis darbininkas.
Žodis T. Fondo nariams.
J o pavardė vietos žmonėms
žinoma, bet čia neapsimoka
Kaip visur, taip ir -čionai
randasi tarp lietuvių (ne
sakyti..
socijalistų),
Andai taigi tasai liuosa- skaitant jau
meilis nedirbo ir pasiliko kurie saikstosi užkenkti
namie. Kuomet visi vyrai šelpimo darbui.
Jei pajė
išėjo darban, jisai puolėsi ga neprieina, tai nors liežu
viu pamaišo, arba, tiesiau
draskyti šeimininkę.
pataria nešelpti
Šeimininkė tečiau jam iš sakant.

Lietuvos ar lietuvių*
Ką
Po pamaldų susirinkimas
galima pasakyti apie toki įvyko. Susirinko keliolika
gaivalą? Patys pamąstyki- žmonių.
Atėjo ir centro
Lt.....
atstovas p. Jonas JokubauDaugelis minėto skyriaus skas, Labdarių kuopų orga
narių jau kelintas mėnuo, nizatorius.
J i s paaiškino,
kaip nesilanko į susirinki kad atkeliavęs suorganizuo
mus ir neužmoka savo pri ti Labdarų/ kuopą
Paaiš
žadėtą, mokestį. Kame-gi kino Labdarių Sąjungos ti
priežastis? ar gal prisibijo- kslą, našlaičių šelpimą, naš
ma, kad antkart reiks daug laičiams prieglaudos rengi
Susirinkusiems labai
užmokėti užvilkto mokes mą.
nio. A r kas apsisvarstė, kad patiko našlaičių šelpimas.
pardaug apsiėmė mokėti ir
Todėl sutverta L. Sąjun
už tai visai atmetė tą kru gos kuopa. Įstojo 9 n a r i a i
vinai j^ikalingą šelpimo Organizatorius
pasižadėjo
darbą.
Ne. gerbiamieji! atvažiuoti sekantį sekma
Atminkime, kad šelpimas dienį, vasario 17 d. vakare.
yra geros valios darbas, pa . Tą dieną susirinkimas vėl
gal savo- išgalę. J e i pasi įvyko. Bet jau kur-kas bu
Tą va
rodo, kad perdaug apsiėmėt vo, skaitlingesnis.
mokėti, tai sumažinkit mo karą kuopon įstojo dar 17
kesnį tiek, kiek išsigalit, žmonių, Taigi dabar L. Są
bet neatsimeskit visai. J u k jungos kuopa išviso turi 26
kasgi rūpinsis, apie mūsų narius.
Tėvynę-Lietuvą, jeigu ne
Be to kuopon įstojo vie
mes patys.
nas garbės narys — PovyTaigi viršminėtoje dieno las Sakinas, kurs pasižadė
je kviečiami visi Tautos jo inmokėti 100 doL našlai
Fondo nariai atsilankyti su- čių prieglaudos fondan. P .
sirinkiman ir atsivesti dau Sakinas yra rimtos dvasios
vvras, žvmus šiam miestegiau nauju narių.
T. E. E -K. lyj lietuvis katalikas.
Kuopos iždan pinigų iMELEOSE PARK, ILL. plaukė $13.50.
Išrinkta laikina valdyba,
Vietos italų bažnyčioje kurion ineina: Jonas Žvir
vasario 10 d. po lietuviškų blis pirm., Mee. Šimanskis
pamaldų kunigas pranešė, prot. rast.. Ona Budgeniukad lietuviai paskirtu laiku tė fin., Augustas Urbelis,
susirinktų italų bažnytinėn iždininkas.
svetainėn, nes iš L. Rymo
Sekantis kuopos susirin
Katalikų Labdarių Sąjun kimas įvyks kovo 17 dieną.
gos centro, Chicagoje, yra Susirinkiman kviečiami lieatvykęs atstovas, kurs no tuviai, kuriems rupi lieturi pakalbėti į šio miestelio vių našlaičių likimas.
lietuvius katalikus, i
M. J. S.

Ketvirtadienis, vasario 28 d.
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Artymiausi kataliku uždaviniai
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Francuzijoje,
tai negalime
snausti sudėję rankas, ir nie
ko nedirbdami.
Mes privalome turėti kata
likų spaudą, gerų laikraščių,
brošiūrų, knygų,
žmonėms
aiškinti tikėjimo svarbą. Šian
dien svarbiausis katalikų už
davinys turi būti steigti gerų
laikraščių,
remti ir platinti
juos. Taip ciaryti liepia musų
sąžinė, ragina
vyskupai ir
garsiausieji paskutinių laikų
šv. Tėvai (Leonas XIII, Pi
jus X ir Benediktas XV).
Koks tai visuomenės darbinin
kas yra išsitaręs, kad jeigu
šiandien gyventų šv. apašta
las Povilas, tai jis gal butų
katalikų laikraščio redakto
rius, nes laikraštyj
vaisin
giausią galima skleisti krik
ščionių mokslą, auklėti ir la
vinti žmonės.
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RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ.

Nųo redakcijos. Perspaus katalikybę. Dabar jau*yra ži
diname iš laikraščio -'Vado'' noma, kad Bandon'o žodžiai
) Kapitalas padidinti nuo $25000 iki $50000.
Publlsned daily except Sundays by
M UI AKI A: | šėfūi iumašinH nuo ^25.00 iki $10.00.
šitą straipsni,
nes, mųsu. išsipildė, nes Prancūzijoje baž
DRAUGAS PUBLISSINO OO., Ino.
r
nuomone, jisai puikiai mu1800 W. 4<tb Street, Gbicago, Illinois
Phoae: McKlnloy 0114, Establ. 1008 *
šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
šviečia mūsų šių dienų svar nyčia atskirta nuo valstybės
(kuri
vienok
savo
slegiančios
biausią reikalą. Kas pasaky
TERMS OF SUBSCRIPTJON:
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai <
ta apie " Ateitininkų Susi- globos neišsižada), vienuoliai
One year
$5.00
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi.
šelpimo Fondą,'' tą lygiai ga išvaikyti ne tiktai iš vienuo
Six months
, $3.00
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
Thursday's EdiUon
$2.00
liraa pritaikinti prie mūsų lynų, bet ir iš savo tėvynės,
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
"MotynėJė*", kuri veikia bažnyčios uždarytos ir net
At News Stands 2c. a Copy. Advertising rates on application.
čia Amerikoje. Reikia ią
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
kai-kurjos
išgriautos.
Tečiau
Ii
Motynėlę išvesti į dienos
vienas seras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
šviesą, paremti ant kuopla- *toks skaudus smūgis nebūtų
go" Bendrovė prieinama visiems.
1800 W. 46th St.
Tei.McKiDicy6ii4
Chlcago, 111.
oiausios visuomenės, suorga ištikęs, jei katalikai ankščiau
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiaunizuoti aukų rinkimą. Poli butų pasirūpinę platinti nau
tiškam seimui praėjus, turė dingus raštus. Bet ten katali
'!
siai į "Draugo*' Bendrovę. Pirkite jos serus.
—••K
sime atsiminti kultūros, ap- kai dabar susiprato, stojo į
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
švietos reikajus. *' Motynėkovą, išrodipėdami didelę ti
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
lei" naujos eros užtikrini
' » » * » » » » » » » » » » » I I ^ » » » » » I » » I « • • • • » — »»—Į|
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
mas bus vienu iš svarbiau- kybos vertę, ir dėlto tikinčių
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau "
sių uždavinių mūsų visuo jų skaičius kasdien auga.
Visos tos partijos yra'
L LIETUVIŲ-LENKŲ
menės. Bendrame katalikų
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jį
Vokietijoje katalikai tai
KLAUSIMU.
kairiosios. Čia dar nėra di
suvažiavime BaltimJre, Md., suprato ankščiau ir uoliai dir
ir mylėsime.
džiausios
"narodowos
de
tas reikalas turės \ būti ga
I š ateinančių iš Šveicari
ba. Vaisiais to darbo tik
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
lutinai išrištas ir sutvarky
jos prancūziškų laijcraščių mokratijos'' partijos, kuri
Mes, katalikai, norėdami,
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
džiaugtis galima.
tas.
matyt, kad tenai vedama dar aršiau kovoja už Lietu
46th Street, Chicago, III.).
Pažvelkime mes į savo tė kad Lietuvoj neišnyktų įtikė
karšta polemika tarpe lie vių-lenkų uniją.
Šiandien beveik kiekvie vynės praeitį.
Šešioliktame jimas, švenčiausia priederme
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėru
tuvių ir lenkų.
Lenkai
nam
yra
žinoma,
jog
Prancū
Jiems
visiems padeda
amžiuje Vokietijoje išsiplati turime laikyti ne tik skaityti
priėmime.
stengiasi sudaryti opiniją,
mūsiškiai
išgamos-dvari- zijoje dar neseniai katalikų no protestantizmas (Liuterio katalikų raštus, bet dar juos
prielankią lietuvių-lenkų uskaičius mažėjo ir mažėjo. Ten tikėjimas), o iš Vokietijos uoliai platinti, remti raštais
ninkai
ir
Vilniaus
endekai
nijai. Lietuvių reikalus gi
bedievių ir laisvamanių yra pasklydo ir Lietuvoje. Naujo ir pinigais.^ Musų laikraščiai
kunigai.
Kaip
matome,
Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendroves šėru.
na Inform. Biuras Lausandar ir dabar didelė visuome tikėjimo
skelbėjai liuteriai negali išsilaikyti prenumera
todėl, pavojus mums yra nės dalis, kaip miestuose, taip
noje ir Friburgo lietuviai.
DRAUGAS PUBLISHUrG COMPAKY,
pradėjo platinti Lietuvoje sa ta (išsirašymais), todėl rei
1800 West 4flth Street,
Ypač indomi polemika ei didelis.
ir kaimuose. Atšalimas tikė vo nuomoi^es «e tik pamok kalinga aukų, ir tai aukų ne
CHICAGO, ILLINOIS.
na laikraštyje " L a Liberįsišaknėjęs, slais, bet daigiausia spauda mažų. Tiesa, jau įsikūrė
Lenkų soeijalistai ir ki jime taip buvo
t e " tarp kunigaikščio Pu- tos partijos reikalauja ple kad bažnyčios šventadieniais
Prisiunčiu %
Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu
ir mokyklose. Jie šešiolikta "Liaudies Sąjunga'', kuri rū
zynos, unijos šalininko, ir biscito (žmonių nubalsavi- ir net didesnėmis šventėmis
me amžiuje Lietuvoje įsitaisė pinasi platintf katalikų spau
man pasiųsti
"Draugo" Bendrovė* š&pų.
kun. Vilimavičiaus, tos uni- mo), k u r jie nori glausties: buvo pustuščios. Žmonių, ku
spaustuvių savo raštams leisti. dą, bet ir ji nieko nepadarys,
jos priešininko.
prie Lietuvos, ar prie Len rie visiškai nelankydavo baž Vaisių susilaukė gausių: Liq jeigu katalikų visuomenė, jei
Vardas ir pavardė
P. Puzyna (pasirašo: Dr. kijos. Nors ta priemonė i r nyčių, kurie /gyveno be jokių tuvoje antroje pusėje šešioli
gu liaudis, jeigu
kiekvienas
Princo Puzyna,
Lithua- išrodo demokratinga, bet ji sakramentų (be krikšto, be iš
Antrašas
ktojo amžiaus liko tiktai
6 katalikas neparems tos są
nien), prirodinėja, jog Lie nebūtų teisinga.
Dalykas pažinties net prieš mirtį) bu katalikų kunigai, o vienas to jungos. Todėl te nebūna nė
tuvoje lietuvių belikę tik tame, kad daugelis lietuvių vo jau daugybė. Todėl nenuo
Miestas
,
Valstija
laiko rašytojas sako,
kad vieno kataliko, kurs neauko
vienas milijonas ir keturi Rytuose (Vilniaus, Gardino stabu, kad baisiausias ištvir
vos mažytė dalis liko Lietu tų, kiek gali, katalikų spau
šimtai tūkstančių (kun. Vį- gub.) to klausimo patys riš kimas išsiplatino visoje šaly
voje katalikų, o kiti virto pro dai palaikyti ir jai praplatin
limavičius išrodė, jog išviso ti negali, nes yra baisiai su je, visa prancūzų tauta pra
testantais. Tokiame
padėji ti.
lietuvių esą 4 milijonai su klaidinti įvairiausiomis me dėjo nykti. Visa vyriansybė ir
me atrado savo vyskupiją Že
Galime turėti
laikraščių,
viršum), kad lenkų Liefu- lagystėmis fr monais, ku dabar žitionės netikintieji ir
maičių vyskirpas M. Giedrai bet jų nieks neskaitys, jeigu
P. Grigaitis nesiduoda iš
voje esanti didžiuma, kad riuos platino l e n k i n i n k a i įvairiais budais'
varžantieji tis. Štai j© žodžiai: "Beveik laikraščiai nebus domus, jei
stumti iš savo apsirinktojo
jie nenurimsią, kol Lietuva peiL ilgus metus.
Patsai bažnyčią.
Puiki šalis virto visoje mano vyskupijoje nera gu nebus gerai vedami, nebus
J a u keletą kartu Ameri- kėlfe " N a u j i e n o s " ir to
nebusianti
sujungta
su apšvietimas jų yra žemiau blausiausių ligų lizdu ir baž dau nė vieno, kas butų atli
\
r
v
gerų
straipsnių
ir
žinių.
Ge
Lenkija.
siame stovyje. J i e neskiria nyčios persekiojimo šaltiniu. kęs išpažintį, nė vieno, kas
kos Lietuvių Taryba yra at liau vis meluoja, šmeižia ir
Tegul gi. -Pasi
rai laikraštį vesti gali tiktai sišaukus į visuomenės' vei meluoja.
tikėjimo nuo tautybės, va
Daug priežasčių buvo to kada nors butų priėmęs Ko
" L a Libe^*te" 16 sausio dindami save "polskos via- kiam atšalimui tikėjime, bet munijos, n© vieno, kas mokė prisirengę žmonės, kurie yra kėjus ir šiaip geros valios pjaus be peilio.
Vyrai, nedarykite jiems
šarvuotį mokslu.
paduoda nutarimus lenkų r o s " žmonėmis, jiems inkai- šiandien
žmones, kad rinktų lietuvių
visų pripažįstama, tų sukalbėti "Tėve musų" ar
Iš kur mes imsime tų parašus po tam tikrom perdaug garbės. Gana su
demokratiškų partijų blo ta per amžius, kad tik per kad didžiausia katalikų klai- ba nors persižegnoti, jau ne
ko, Varšuvoj, link Lietu lenkų karalystę galima pa- ^ a buvo, kad jie neatkreipė kalbant tą, kad kas nors kiek mokslo vyrų, kad taip maža blankom, ant kuriu via at- tais juodrankiais pešusis.
reikalavimas Kas šaukia, tegul šaukia, o
vos:
tekti į Dangaus Karalystę. akies, kiek tautos ir žmonijos suprastų tikėjimo tiesas"**). dar lietuvių moksleivių kata spausdinta
likų, taip maža katalikų in Lietuvai pilnos neprigul- mep. ruoškimės į seimą.
Ii Visi
demokratiški Su tais prietarais ėjo greta gyvenime svarbos turi spau
Protestantizmui įsivyrauti teligentų, kurie galėtų mums
*
mybės.
Lenkijos elementai pilnai pavergimas
ekonomiškas, da*).
Lietuvoje daugiausia padėjo rodyti kelią.
Liberalai ginčus veda,
Tiesa, daug kolonijų iš
pripažįsta, kad tautos ap skurdas.
Ilgi], metų rei
Tiesa, atsirado darbininkų, spauda. Prancūzijoje ir-gi de
Mokslus eiti — reikia daug pildė savo pareigas, ir pa kas pas juos augšeiau sto
gyvenančios Lietuvą ir kės, kol tie broliai atsipei kuriems spaudos įtaka buvo
vynioliktame amžiuje laisva darbo, reikia ir skatiko. Mu
Baltgudiją turi teisę liuo- kės, kol ingys bent elemen aiški, bet jų žodžiams neti
sidarbavus tikriems Lietu vi: ar Sandara, ar Tautinė
manių
ir
netikinčiųjų
spauda
sų moksleiviai, matydami sa vos mylėtojams
sai apsispręsti, kad ingi- tari apšvietimą ir dalykų kėjo. Taip 1877 m. Bandon
I r viena ir kita
surinkta Taryba.
išauklėjo bedievių visuomenę, vo vargingi padėjimą, maty
jus politišką neprigulmy- supratimą.
daug parašų.
Bet dar rei savinasi pirmą vietą. Na
pasakė: "Jeigu katalikai ne kurios atstovai
parlamente
dami daugybę savo draugų i kia jų d augi aus.
bę;
bagės užmiršta, kad Chica
sirūpins
labiau
spauda,
tai
Lenkai žino kad Vilniaus
(seime) išleido įstatus, var kapus žengiant, įkūrė drau
2. Klausimai, paliepian
Žinome gerai, kad nesi- goj e Mberalai pagimdė d a r
mieste ir daugelyje vietų bus jų bažnyčios uždarytos, jų žančius katalikus kiekviena giją, kuri šelpia neturtingus
tieji busimuosius Lenki
ras nei vieno tikro lietuvio, vieną Tarybą, kuri anaip
provincijoj,
tamsuolėliai vienuolynai ištuštinti, jų dal me žingsnyje.
moksleivius katalikus;
ta kuris netrokštų Lietuva1' tol ne tik nemano anų dviejos Rytų rubežius, mies
lietuviai reikalaus vienybės bai be vaisių.'' Netikėjo pran
Todėl mes, dvidešimtojo .draugija vadinasi "Ateitinin laisvės. Kodėl gi neišreikš įų klausyti, bet pati ver
tą Vilnių ir kitas terito
su Lenkija, jeigu jiems bus cūzų katalikai tiems žodžiams, amžiaus lietuviai
katalikai, kų Susišelpimo /Fondas".
rijas senosios Lietuvos
ti savo troškimus. Pasi žiasi į pirmininkes.
manė,
kad dedami
pavesta tas klausimas rišti. nes
jeigu norime, kad su mumis
Tas Fondas
jau skolina rašydami po jau parengtu
kunigaikštystes, — turės
Gerai, kad katalikų vi
Štai jie ir reikalauja plebis daug pinigų
vienuolynams,
neatsitiktų, kaip seniau Lie moksleiviams pinigų, kad ga reikalavimu — ta atliksite. suomenė turi tik vieną
būti nuspręsti lenkų įs
cito* * Mes betgi ant to ne- bažnyčioms, tuo pačiu stiprins
i
tuvoje atsitiko i r dabar Fra lėtų lavintis ir baigti mokslus
teigiamojo
susirinkimo
Tad tuojaus pareikalau " Amerikos Lietuvių Tary
galiim sutikti ir turime rei
sveiki, nepakirsti džiovos ir
drauge su lietuvių įstei
Žmonės šneka, kad
kite blankų, nurpdydami, ba. "
kalauti, kad sienas tarp
svarbu
bus
pasisavinti
šitą
TAUPYMO MOKYKLA.
daug dirbti tėvynės
labui.
giamuoju
susirinkimu.
Lietuvos ir kitų šalių nus
kiek jų reikia. Ant kiek ten esą paruoštuos vietos
taupymo
metodą.
I
r
lais
J ų nutarimai turės rem- tatytų etnografiški mūsų
Prie to "Ateitininkų Susišelvienos blankos telpa ketu ir liberalams, ir visiems ki
voje
Lietuvoje
mes
geres
Suv. Valstijų
valdžios
ties valia atstovaujamų tautos rubcžiai, iki kolai
pimo Fondo" yra susispietę rios d e šimts parašų.
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nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese
"Money Order" arba įdedant pinigus
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MOTINOS DALELĖ.
(Skolintasai siužetas).

Gan ilga ir nuobodi pavasario
diena baigėsi. Saulė smigo už augštųjų miesto mūrų, pasiųsdama pas
kutinius spindulius, lyg atsisveikini
mo ženklą, o tamsa ėmė virsiu ir ap
gobė viską.
Visur Buvo tamsu. Tik
kur-ne-kur maži žiburėliai tvyksi ir
vos* tik matosi pro langų šydus. Mat,
šiame karės laike, valdžios yra įsa
kyta nesinaudoti perdaug žiburiais,
išskyrus, jeigu yra reikalas, kad tuo
priešų orlaiviai nesusektų gyvenamų
miestų ir išgelbėti gyventojų gyvas
tis ir apsisaugoti nuo panikos.
Tuo tarpu Samuolienė tvarkėsi
virtuvėje, švarindama įvairius indlis
ir tvarkė viską, kad kiekvienas daly
kėlis rastųsi paskirtoje savo vietoje;
kitaip prasta iš jos butų šeimininkė;
bet gi tuo pačiu sykiu neliovė ji prižiurinėti mažojo kūdikio, kurs sale
jos saugiai paguldytas lopšelyje, lin
ksmutis, mojavo rankutėmis ir spar
dėsi kojytėmis.
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Netrukus viskas buvo užbaigta
ir ji džiaugsmingai paėmusi kūdikį į
prieglobstį, nubučiavo ir išliidžiai
džiaugėsi jį turėdama. Niekados su
juo nepersiskirtų; taip labai jį mylė
jo ir godojo, nes tai buvo del moti
nos didžiausias pasaulio turtas.
Neužilgo jį paguldė 'atgal į^ lop
šelį niūniuodama, kad jį užmigdyti
nakties atsilsėjimu.
— Saldžiai miegok, sūneli, ilsė
kis; mama godžia tave ir saugo.
Gražiai migk, ilsėkis ir sapnuok, ma
žutėli, brangusis kūdikėli.
Čiu-čia, liu-lia, balandėli, .
Čiu-čia, liu-lia, angelėli...
Samuolienė
gyveno dideliame
priemiestyje., Betgi namai, kuliuo
se nuomavosi, kad ir labai skaitlin
gai užgyventi, vienok buvo patogus,
Jykųs; nakties sulaukus, tankiausiai
k) ne visi eidavo gan anksti gultų ir
negirdėjai jokio bildesio, išskyrus,
jeigu bent tik retai kas grįždavo ar
ba keleiviai praeidavo.
O kūdikis vis dar nemigo, moti
na gi stengėsi jį užmigdyti. — Cit,
buk geras; mama nuvargusi, kalbė
jo į jį maloniai. — Migk, brangulėli
ir sapnuok apie mylimą, narsųjį tė
tušį, kurs kaujasi su priešu už tė
vynės liuosybe.
Migk ir sapnuok,
kad karė jau užsibaigė ir brangus tė
tušis jau grįžta.
Tėtušio sūnelis buvo paklusnus;
kad ir nemigo, bot apsivertė ant šonelio. nerimaudamas ir murmėdamas
ką tokio nesuprantamo.
Motina gi
paėmė laikraštį ir, prisitraukusi su*
pamąją kėdę, sėdosi į įą ir nesiliovė
supusi.
— Cit, vaikeli, — pratarė mei
lia^ — miegok ir duok mamai skaity
ti laikraštį. O gal pats nori paklau
syti, — ir atkartojo iš laikraščio ke
letą eilučių, neskubiai, bet reiškiai ir
pataikomai skaitant: — "priešas, kad
ir atnaujino smarkią ugnį ir ėmėsi
prie keletos kontr-atakų, vienok turė
jo pasitraukti su dideliais nuostoliais
ir vakarykšti laimėjimai pasiliko mū
sų rankose..."
Taip, tėtušis tai su
jo draugais laimėjo.
Ne poilgam ji pasikėlė ir meiliai
pažvelgė į savo kūdikį, o jis gardžiai
* jau miegojo; jis, jeigu sykį užmigs,
tai jau būdavo gerai miegos, kaip ir
(jo tėtušis.
Tad-gi, būdama liuosa, ji paėmė
pradėtus mezginius, bet pirm to, ji
ėmėsi prie pataisymo žiburio, kurs
silpnai švietė ir šėšėlino naivius vaiz
dus.
O prie šviesos ji išrodė jaunes.. įjr^daug,, gražesnė ir jos veidas buvo
vy&ni*,į ^ y s - g i mėlynos, f.vyliojan^rrfnė v vienas vyriškis, ją pamat» . rengtųsi susipažinti ir, jeigu gaVlįma5vbutif artimiausias jos draugas.
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Tiek to; kiekvienas sau tesižino. Ta
me gi laike netikėtinai pasigirdo bel
dimas durysna ir įšliaužė artimoji
jos kaimynė.
— Gerą vakarą, Samuolien!
— Ačių už atsilankymą; na-gi
kaip Baužienės sveikata?
'— Puikiai rieda; nėra ko rugoti.
Baužieųė slinko jau prie puaamžiaus, bet buvo dar tvirta, prie to gi
malonaus budo ir draugiško apsiėji
mo moteriškė.
— O ki kaip pačios "arbūzas"
turisil — nusijuokė Baužienė.
— Tik jau nebudink, mieloji, —
tarė Samuolienė. — Vos tik-ką už
migo.
— Bent leisk pažvelgti, kaip jis
miega, — ir motinišku godumu apdairė mažytį.
— Pamintyti, — atsiliepė Sa
muolienė, — kad tėtušis jo nematė,
o sugrįžęs, visai nepažintų savo kū
dikio.
— Apie tai nesirūpink, — ištarė
Baužienė meiliai nusijuokdama, —
jeigu tikrai jo yra.
— O, jis tikrai jo yra, — atsa
kė Samuolienė linksmai užreikšdama: <— nėra jokios abejonės.
— Aš-gi esu patenkinta ir lai
minga, — tarė Baužienė, atsikvėpda
ma, — ir dėkoju Viešpačiui, kad ma
nasis vyras yra senas ir del to tai
išliko liuosas. Bet laikosi jis savo...
— Ką tokio?
— Seredoms ir subatoms po pie
tų visai neina į darbą.
— Mat, koks lobininkas?
— O viduje prisituri nuo kiek
vieno užsiėmimo ir visai nemano da
lyvauti visuomeniškame veikime, kad
bent kuomi prisidėti prie garbingo
darbo.
— Ar-gi veiklieji jo draugai ne
pašauks prie pagelbos? — užklausė
prielankiai Samuolienė.
^ — To tai ne&įnau. ,Bet-gi — at
siduso Baužienė, — šioji karė baisiai
vargina žmones; tie kryžiuočiai, ro
dos, visai neturėjo širdies, užtrauk
dami tokias nelaimes, iš kurių var
gu bus% išsigauti.
I r kas^žin kada
toji baisi karė užsibaigsi
-— Kada-gi i Tai klausimas, ku
rį sunku yra išrišti, — tarė reiškiai
Samuolienė ir • didžiuodamosi toliau
tęsė: — jeigu visi vyrai butų, kaip
kad manasis, tokie drąsus, narsus, tai
priešas butų buvęs senai nugalėtas.
Jis tai buvo pirmutinis, kurs pasi
davė liuosanoriu, nun-gi jis yra pil
nas leitenantas kompanijoje B! Ar
gi ne augštai atsistojo
Ir, ar-gi tai
ne garbė, O visi kiti garbingai apie
jį mano.
— Tikiu kad taip yra, — pažy
mėjo Baužienė, — ir ne veltui taip
augštai manai apie savo vyrą, kurs
ištikrųjų yra pačios garbė.
Bet, ar
tankiai jis rašo? — paklausė žingei
}
džiai.
>
— Patogiausiame laike, — atsa
kė Samuolienė, — tai jo paties žo
džiai.
— O iš kokios vietos jis rašė?
:
— To tai nepamenu;'bet, rodos, iš
tos vietos, kurią po sunkių mūšių lai
mėjo.
Gal norėtum paklausyti, ką
jis rašo? — užklausė.
— O, taip, labai meldžiu^— pra• tarė noriai sutikdama.
— Tuojau išgirsi, tik palūkėk va
landikę,—tarė Samuolienė. I r suieško
jusi laišką, paėmė abiem rankom. —
Beklausant, kraujas pačiai užvirs, —
ir pradėjo balsiai skaityti. — "Kuo
met laimėjome miestelį, tai suradome
pasilikusius vien tik senelius ir be
jėgius.
Kitų gyventojų nebebuvo;
pirm dešimties dienų vokiečiai išga
beno visus sveikus ir tvirtus. O vi
gas mergaites nuo trylikos ir moteris
iki trisdešimts penkių metų, atskirai
suėmę į vieną, didį būrį, parodavo
gatvėse •ir su savim pasiėmė.
Kuo
met jos norėjo atsisveikinti su moti
nomis ir pažįstamais, tai, vokiečiu ka-
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KUR DINGSTA CENTAI?

i

Nuo ryto diena neišrodė graži;
Dangus apsiniaukęs, būreliai maži
Lietaus lyg praeina -— tuoj suinga.
šiaurinis vėjelis atlėkęs prabilo,
Lyg kad piktadėjas nuplėšęs nuo šilo
Jo lapų apsiaustą meilingą.
Pažvelgsi į žemę — purvyną atrasi,
Pažvelgsi į dangų — ratai apsiniaukęs,
Lyg gedulio šydru, pasaulį aptraukęs:
Linksmumo nebėr! Iš savęs gal iškasi?
Ai, liūdna man, liūdna! Ir sieloj, dangus
Taip pat, kaip gamtoj, apsirūkęs, rūstus...
Eini į bažnyčią, jau laukia čionai
,
Augščiausiojo tarnas; jam išpažinai,
Kas širdį tau slėgė, slopino.
Ir kągi? Sunkenybė nukrito tuojaus;
Liūdnumas praėjo — žiuri jau linksmi aus
Į ateitį. Jau nebežino
širdis, kas tai baimė; sugrįžo drąsa;
Sparnai tau išaugo.... Ir žingsniais tvirtais
Aš vaikščioju mušą sodnelio takais,
Bešypsanti saulė. Linksma jos šviesa
Ir juokina gamtą ir džiugina žmogų.
Matai tą pasaulį vėl gražų, patogų.
Ir veržiasi žodžiai: "Dievuliau meilingas!
Aš myliu Tave, Tu toks geras esi!"
Ir ašara rieda gardi ir šviesi..
Ir linksmas esmi, ir laimingas...
M. VAITKUS.

Kas gafi pasakyti, kur
dingsta centai? — klausia
vienas Philadelphijos dien
raštis,
Į j $ g |
Sugrįžtamieji šalies pinigynan centai neatrodo nu
nešioti.
Bet jų sugrįžta
taip mažai, jogei tiesiog ne
suprantamas daiktas, kur
jie visi gali žūti. Kaip ži
noma, centai yra mažos ver
tės.
Bet jų reikšmė pirklyboje yra didelė.
Mano
ma, kad žmonės į centus,
kaipo į mažverčius, mažai'
domos. atkreipia. Ir todėl
jie visur visų pametami, betikslingai išbarstomi.
Pirmas
amerikoniškas
centas buvo * padirbtas ir
apyvarton paleistas 1793
metais.
Jis mažai kuo
skyrėsi nuo vyliaus gami
namų centų.
Retai kur vra sutinkamas centas, padarytas 1799
metais.
Pasakojama, kad

tų metų centai ve kaip iš
nykę: Viena firma mieste
Salem, MJass., tais laikais
užsiimdinėjo vergų pirkly?
ba.
Jinai surinko dauge
lį tų metų centų, padirbdi
no juose skylutes ir siuntė
juodųjų žmonių vadams
Aprikoje.
Už tas "cackas" firma gaudavo juodų
jų vergų.
Centas skaitosi baromet
ras pirklybos judėjime. Yra patirta, kad kuomet pir
kly bą patinka krizis, tuo
met šalies pinigynan dau
giausia centų sugrąžinama.
Net didelė vėtra, arba šaltis
padaro didelę intaką į cen
tų apyvartos sumažėjimą.
Kadangi žmonės, kurie iš
leidžia centus, tokiais lai
kais dažniausia esti už
darę namuose.
Didelė centų apyvarta yra gerųjų laikų ženklas:
1902 metais kažkas pa
skleidė gandą, jogei dir
bant centus per klaidą va— —
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— Bet gi užbaigiau. Puikiausis
išradimas X I X amžiaus.... visa siste
ma, visa tvarka, mechaniška, išvaiz
da: viskas kuopuikiusia, viskas ste
bėtinai pavykę....
I r į tą viską sukimšau savo jau
nystę, savo gabumus, savo smegenis
ir turtą, savo visą laimę..,,
Bet gi savo tikslo atsiekiau.... tik
dabar reikia palei tuos pienus ir mo
delius viską intaisyti, o šioje'apylin
kėje įvyktų pramonės stebuklai...
Plauktų žmonėms turtai kaip iš gau
sybės šaltinio upelio... visi butų lai
mingi, turėtų ir darbo, ir uždarbio, ir
pelno.
" „
Taip, bet... kad tą viską užvesti,
tai reikia pinigų... ir tai labai dau£ pi
nigų!...
p
Čia senelis giliai atsiduso ir, akis
delnais uždengęs, atsišliejo sename
fotelyje-kėdėje.
Tuo tarpu pro duris tyliai inėjo
mums jau matyta panelė Narbučiukė.
— Geras vakaras, tėveli.
— Geras, giras, Onute.
— Tėveli, pasilsėkite biskį, mes-*
kitę tuos pienus ir braižinius į šalį,
pasigrožėkite tuomi gražiu oru, tąja
saulutės šviesa ir šiluma...
Štai kurv parnešiau iš miestelio
biškį šio to užkąsti, pasidnitin.siva....
V O, tu mano vargo paukšteli...
kaip tu skursti... Onutė vikriai su-

Narbutienė.
(Tąsa).
8enis Narbutas, vienas iš senovė
je garsios Lietuvos Narbutų bąįorų
šeimynos, sėdėjo už stalo apkrauto
įvairių,pienų braižiniais.
Šalę stalo
stovėjo spinta prikrauta daugybės
storiausių knygų, o ant kėdės šalę
stalo gulėjo netvarkoje sumesta suf
tis laikraščių.
Senis Narbutas buvo apsisiautęs
N
naktiniu apsiaustu ir susijuosęs rau
dona šaliką, o įsistojęs vien j nakti
nes pantaple^ pro kurių kiaurus ga
lus kyšojo jo stambus kojų nykščiai.
Buvo tai žmogus augalotas, stam
baus kūno sudėjimo, bet liesas ir iš
džiuvęs kaip šakalys.
Jo veidą§ geltonas kaip vaškas,
plaukai baltavo kaip obelies žiedas.
Akys buvo stačios ir drąsios —
teisingos, bet kakta įvairių bruožų
kryžiavonemis išraižyta...
Aplinkui viešpatavo bajoriškas
skurdas.
Čia buvo rakandai senovėje ma
tę gana gerus laikus, bot dabar suklypę, nušiurę, nutriuSę... Ant sienų
kabojo paveikslai didvyrių, paauk
suotuose rėmuose, kurių piešėjais bu
tą garsių praeities piešėjų.
kdamosi sudėjo ant stalo užkandžius,
Čia net grindys nešiojo pėdsa
susidedančius iš poros dėžučių sarkus, kad senovėje jų butą vašku te
dinkų, pyragaičių, obuolių, ir prade
pamų, ir bUzgėta.
Atsistojo senelis, pasiėmė į ran jo tėvą maldauti ir raginti, kad vai
kas vieno pliano piešinį ir gerai į jį gytų.
Kuomet jau bijįkį užkando, tai
prisižiūrėdamas iš džiaugsmo ir užsiganėdinimo nusišypsojęs pratarė:
— O, kam taip kalbi?
Ar no
reiviai.joms nedaleido ir cįaužė kum
Aš kartais ir
ščiais ir karabinais be jokio pasigai ri mane nugąsdinti?
lėjimo... "
Tai įr ką-gi pati sakysi* gi panašiai mintijau, bet... — jos a— Tai įstabu ir, rods, netikėti kys suvirpėjo ir pasirodė ašaros ir
na, — tarė Baužienė. — Kokios gi išpažino, kaip didžiai ji ilgėjosi sa
pasekmes? — Ir abdvi tylėjo valan vo vyro ir kaip nuobodžiai be jo
dėlę, mintydamos apie vokiečių begė jautėsi.
diškumą.
— Daug nesisielok, nes tai gali
Neužilgo Samuolienė tolįau skai
tė: — " Tad-gi ir nestebėtina*, ka$ užkenkti.
— Negaliu susiturėti. Tai pa
mūsiškiai tiesiog intužę ir nerimąstauja, kad kuogreiciausia sumušti, be ti, pati pradėjai tą viską ir privertei
gėdžius.. Až pats irgi jaučiuosi ne mane sieloties, — ir Samuolienė at
kaip ir, jeigu galėčiau, tai nubaus- sirėmė į stalą, pridengė savo veidą
abiem rankom ir pradėjo graudžiai
čiau juos visus."
Baužienė atsiduso ir pratarė: — raudoti. — Tojį karė yra per ilga ir
..Taip, be abejom*, gal ir jis kitaip didžiai karti, — suaimanavo. — Tai
neteisėta, kad vieni ir tie patys turi
gyvena.
kariauti.
Iš ko būna vargingiausias
Ką-gi tu nori pasakyti f
paklausė Samuolienė, šurpulįų a pi m- padegimas moteriškei; tiesiog pakęsti
ta.
.
į to visko nebeišgaliu.
Aš noriu> kad
- - Kaip sau nori, gali manyti, ,ji a sugrįžtų; aš jo ilgiuosi,
bet tame aš matau pavojų, — atsakė
Baužienė.
.
. (Toliau* bu*).

tėvas pasigyrė, kad savo daugelio
metų darbą apie vieną išradimą jau
šiandien galutinai užbaigęs.
Dukters džiaugsmui nebuvo ga
lo, taip iš tos žinios nudžiugo, jau ji
nai matė, kad tėvas ant tų savo iš
radimų bedirbdamas stačiai į gral
gyvas lipa ir dabar manė, kaip jo
sveikatą atitaisyti.
Taip jiedu valandėlę maloniai
šnekučiavosi.
— Ar žinai, tėveli, kokiuos aš
prietikius turėjau šiandien keliauda
ma?
— Kasgi, dukrele, atsitiko ?.
Čia Onutė apsakė viską apie tai,
ką jau 'mes žinome, bet kuomet priė
jo prie atsitikimo su p. Titnaginiu, tai
pati nežinojo, ką daryti, ar sakyt, a*r
ne.
Pasakė viską. .Viską taip, kaip
tik buvo.
Senelis sudrebėjo. Kumštis su
gniaužė, pradėjo skubiai kvėpuoti ir
pratarė:
— Tas siurbėlė drįso dasilytėti
mano "kūdikio rankos... to prakeikto,
godišiaus inpėdinis... sunūs.
f — Bet, tėveli, jisai su manimi
buvo labai mandagus ir, kad tik jisai
butų kuomi kitu, o ne Titnaginiu, tai
aš^ jį labai, labai mylėčiau!...
*

— Vaikeli! Onute...
apgalvok
gerai, ką kalbi.
Jo tėvas sučiulpė mūsų visą tur
tą, sunaikino mūsų viską ir dabar tebesmaugia mus.
Koks tėvas, toks ir sunūs, juk
obuolys netoli nuo obelies ritas.
— Kad, tėveli, jis neišrodo ant
blogo žmogaus... tokios jo akys tei
singos ir malonios.
— Spjauk ant visko... ir žalty ad
ir gyvatė pirmiausia savo akmįis apkerėja savo nužiūrėtą auką, o tuomet
ją prarįja.
Visi plėšrieji žvėrys turi dailesnį
plauką.
Ir nuodingiausios vilkvuogės skaisčiu raudonu dailumu atsižyj
mi — taip ii\ jis..v
— Gal tas viskas ir teisybė, bej
aš jaučiuosi esanti kalta, kad -u ji
mi pasielgiau ir nemandagiai pei
skyriau.
Dar ištolo atsisukusi p
žiurėjau, o jisai kaip avinėlis ant vif
tos nusiminęs stovėjo ir mudviejų
kys susitiko, o nežinia kokia galyl
tarsi žaibo kibirkštis parėjo per
mane... Širdis pradėjo plakti ir
pasiskubinau protekiniais liriku
mų.
— Ir labai gerai padarei.
i
^ i ^ l

(Toliau bu
iiiri<
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KARES TAUPYMO ŽENKLELIAI.
>

•

i.

— .

Kas jie yra ir kodėl mes turime
juos pirkti.
Kares Taupymo ženkleliai.
. . Pasiūlydama Karės Taupymo Žen
klelius žmonėms, Su vieny tų Valstijų
valdžia padarė labai gerą progą del
kiekvieno vyro, moters ar vaiko šioj
šalyj, naudingą, lengvą ir saugų pasidėjimą pinigu.
K a s jie yra.
Karės Taupymo Ženkleliai yra tai
obalsis didžiosios demokratijos, rei
kalavimas demokratiškos formos val
džios saugumo.
J i e yra maži vaikų
bondsai. Kaipo Laisvės Bondsai, jie
yra užtikrinti turtai žmonėms Suv.
Valstijų.
J i e turi naują ypatybę,
kad jie kiekvieną dieną auga ir prie
pabaigos jų net nuošimčiai neša nuo
šimčius, ir visa tai
gvarantuojama
valdžios. Šie ženkleliai vra išleisti
w

dviejose formose: 25c. ženkleliai ir 5
dolerių ženkleliai. •
Del parankumo taupytojams yra
duodama Taupymo Kortelė kiekvie
nam pirkėjui 25c. ženklelių (stamps).
Ši kortelė turi vietos del 16 ženkle
lių. Kada visos vietos užsilipdo žen
kleliais, tai tą kortelę galima pamai
nyti 5 dol. vertes ženkleliu, kuriuos
galima gauti pačte, bankose ar kito
se turinčiose ingaliojimą nuo Val
džios vietose su pridėjimu 12 centų pi
nigais iki vasario 1 dienai, 1918 m.,
ir po vieną centą kiekvieną mėnesį
vėliau.
Tiems, kurie norėtų pirkti 5 dol.
ženkleli iškarto. — tie ženkleliai yra
parduodami pradėjus nuo gruodžio 3
d., 1917 m. iki sausio 31 d. 1918 m.
po 4 dol. 12 centų.
J i e kiekvieną
mėnesį pasidaugina po 1 centą iki
sausio 31 d., 1919 m. 1923 m. Suv. Valstrįos išmokės 5 dol. kiekvienoje ]dė
toje arba Iždo Departamente Washfngtone už kiekvieną ženklelį prili
pinta* prie Karės Taupymo Certifi-,
kato.
• Kada jųs pirksite 5 dol. ženklelį,
tai jųs turite jį priklijuoti prie kor
tos vadinamos: Karės Taupymo Certifikatas (War Savings €ertificate),
kuris turi turėti vardą pirkėjo, jį ga
li išmainyti tiktai tas asmuo, kurio
vardas yra parašytas ant certifikato, išskyrus tiktai tą atsitikimą,
jeigu savininkas mirtų, arba butų sun
kiai sužeistas.
Šis certifikatas turi
20 vietų*; jeigu jie visi prisipildytų su
Karės Taupymo ženkleliais
tarp
gruodžio 3 d., 1917, ir sausio 31 d. 1918
metų, tai jis atsieitų pirkėjui tiktai
82 dol. 40 centų ir sausio 1 d. 1923
m. valdžia išmokės certifikato savi
ninkui 100 dol. — tikras uždarbis sa
vininkui bus 17 dol. 60 centų.
Šis
būdas yra pamatuotas ant 4 nuošim
čio, kuris dauginasi kas trys mėnesiai
nuo sausio 1 d. 1918 m. Vienam as
meniui Karės Taupymo Ženklelių ga

li ma parduoti ant karto nedaugiau,
kaip už 100 dol (priaugimo kainos), ir
viena's žmogus neturi teisės turėti to
kių ženklelių artia Karės Taup. Certifikatų daugiau, kaip už 1,000 dol.
(priaugimo kainos). *
Jeigu savininkas Karės Taupymo
Certifikato norėtų gauti už savo ženk
lelius pinigais prieš jo priaugimą, jis
gali tai padaryti bile kada p o ' sau
sio 2 d. 1918 metų, duodamas 10 die
nų ankščiau pranešimą į bilę vieną
pačtą ir gaus už kiekvieną ženklelį,
\prilipytą jo vertę mokėtą i r ' vieną
centą už kiekvieną mėnesį po pirki
mui kiekvieno ženklelio.
Registruo
tas Certifikatas taipgi gali Imti išmai
nytas, bet tiktai tame pačte, kuriame
buvo registruotas.
Kitais žodžiais, būdas yra labai
paprastas, teisingas ir tikras.
Savi
ninkas certifikato negali trotyti, bet
, tik pelnyti. J i s perka saugiausią vi
same pasaulyj ir parankiausią visame
pasaulyj apsaugą, kokią mūsų didžio
ji valdžia buvo žadėjus savo žmonėms.
Kodėl jus turite juos pirkti.
Svarbiausia priežastis pirkimo Ka
rės Taupymo Ženklelių yra tai, kad
jūsų šalis yra karės vėsuloje.
Jūsų
šalis reikalauja kiekvieną centą, kuri
kiekvienas vyras, moteris, ar vaikas
gali sutaupyti ir paskolinti, kad pa
valgydinti, apdengti, apginkluoti ir
aptaisyti kareivius, jurininkus Ameri
kos ir laimėti teisingą karę apginimui
Amerikos garbės ir pasaulinės demo
kratijos.
Jeigu mes norime laimėti karę, mes
turime laimėti kaip vienas susivieniję?
Taupymas kiekvieno vyro, moters ar
vaiko yra reikalingas, jeigu mes no
rime priskubinti pabaigą šiai karei.
Karės Taupytojai yra Gyvasties tau
pytojai.
Viena sluogsnis virvėse, kurios laiko didįjį Brooklyno tiltą, yra nelabai
tvirta, bet jų tūkstančiai suvyta kar
tu, laiko vieną iš didžįaus.ių pąsaulyjc r
perėjimu.
Kada mūsų tėvai ir sunųs ir broliai
yra pašaukti šalies paimti ginklus jos
apgynimui, jųs neišgirsite jici vieno
atsisakančio tai daryti, kad jis vienas
negali laimėti karės. Kiekvienas vy
ras yra pasirengęs prisidėti prie to.
Didžios kariuomenės tuo būdu rengia
mos eina pirmyn prie mūšio linijos,
ir pašvęsti viską saugumui ir apgyni
mui mūsų namų ir mūsų šeimynų ir
del gyvavimo mūsų- šalies.
Tie tai yra vyrai del kurių jus pra
šomi taupyti ir skolinti jūsų dolerius.
Šalis verta kovojimo, šalis verta
taupymo.
Taupyti pinigus, tai taupyti gyvas
tis.
P i r k Karės Taupymo Ženklelius
pastose, bankose, trustų kompanijose
ir kitose valdžios pripažintose vietose,
ir vaduok mūsų šalį.
W. G. McADOO,

Iždo sekretorius.
Šis yra oficijalis ženklas
Komiteto Karės Taupymo.

Viešas atsišaukimas į visus
Amerikos lietuvius kata
likus ir katalikiškas or
ganizacijas.
Broliai ir sesutės, jau nut)odo mums katalikams klau
syt visų pliovonių prieš tikėiimą ir mūsų dvasiški ją beilievių spaudoje ir nuo estra
dų. Laikas
mums sukrust
*aip organizacijoms, taip ir
oavieniams ir iššluoti tuos
^riešus iš, katalikiškų stubų
aukan į purvyną, jeigu no-

Chicagos laikraštyje "Nau
jienose", pasirodė No. 29 —
1918, straipsnis po antgalviu
"Tautiškieji Išdavikai ir Pardavikai". Bet perskaičius visą straipsnį nerandi jokių pri
rodymų: ką pardavė, fcanY ir
kada — nėra pasanyta. Pasi
rašęs Laisvamanietis arba Visuomenietis. švari spauda nie
fim, kad musij šeimynose bu- kaip netalpins tokio straip
m sutikimas. Susipratę kata- snio, kuris vien tik burnojimų
Jkai neturėtume remt tokio.- pilnas. Sako, kad

kunigija

jaaudos ir leist po savo sto- musų per amžius protus laikė
retežiais surakinusi.

Tautinio

'BešifdžiairAtsakysim mes,
katalikai. Musų protai veikia
liuosai, musų niekas nevar
žo. Bet kaip jus, broliai at
skalūnai, paliuosavote
savo
protus iš Vergijos Rymo Ka
talikų tikėjimo, kuom galit
pasigirt!
Ar daug įsteigėt mokyklų,
ar kokių labdaringų įstaigų,
kuo tokiu galit pasirodyt —
meldžiam pasakyt? Tai butų
svarbiau, negu plūst, pikžodžiaut ant savo brolių kata
likų ir kunigijos, ant
viso
.kas yra šventa, dora ir prakilna.
O kad katalikai daug baž
nyčių pristeigę ir jas Kymui
aprašę — tai čia, rodosi, mus
katalikų privatiškas dalykas,
delko mes aprašėm popiežiui,
o ne kokiam atskalūnui. Kad

ftVtrahmai steigia savo makt- tarpą lietuvių

suirute,

juk A R T Y M I A U S I

namius, katalikai neatkreipia mes, kada atvažiavom į šią'
visai domos, kam anie užra šalį, atsivežėm iš tėvynės ir
šo, taip rodos ir tokiam Lais- žmogiškumą, ir katalikišką ti
vamanėliui neturėtų
rupėt, kėjimą, meilę artimo, ir doros
kam katalikai savo bažnyčias principus, bet laikui bėgant
užrašo.
pradėjo atsirast tokių "visuo,,
Sako,
kad jau katalikų meniečių , laisvamaniečių ir
Bažnyčia atgyvenusi savo am cicilikų,. pradėjo nuo estradų
žių. Mums katalikams neat ir per spaudą biaųrot kataligyveno, bet gražiausiam žydė likus ir jų dvasiškiją.
Broliai ir sesutės, paklausę
jime yra. Bet tokiam atskalū
nui, kuris atskilo nuo kata i tų pliauškalų, metė* tikėjimą,
likų tikėjimo, tokiam beabe- dorą, ir žmogiškumą ir atsi
savo
jonės jau katalikų
bažnyčia grįžę pradėjo biaurot
brolius ir sesutes. Nekurie ku
atgyveno.
Sako, buk kunigai plėšia nigai tuoj pamatė tą, prie ko
už velykines korteles nuo $6 musų tautą prives, pradėjo
iki $12. Taip, tiesa. Bet kodėl per spaudą ir iš sakyklų žmo
jųs nepasakot žmonėms teisy niją perspėt, kadangi čia kaip
bės, kad 'tie pinigai nuo vely tik kunigijos ir buvo užduotis,
kinių kortelių eina į parapi kaipo doros dabotojos, ma
jos kasų su kitomis inplauko- tant žmoniją vedant prie pra
mis, jie paskui būna naudoja žūties. Bet musų visuomeniemi del išmokėjimų, kaip tai čiams, laisvamaniečiams ir cialgų kunigams, vargonininkui cilikams tas labai nepatiko,
ir bažnyčių skolų, jeigu jos kad kunigai nepaVelijo jiems
tarpe žmonių skleist demora
vra i ir tt.
Sako, kad kunigai lupa už lizaciją/Tad ir ėmė rėkti per
patarnavimus:
krikšto nuo savo šlamštus ir nuo estradų,
$2.(X) iki $5.00. Tiesą, yra ku buk kunigai maišo politiką su
nigų kad brangiai ima, bet tikėjimu; sako, vietoj Dievo
panaudoja
sa
ne visi. Tat neteisinga butų vi žodžio
sus kunigus smerkti — kas kyklą agitacijai prieš mudu
link krikštų. Cia kunigas ne spaudą. O gal jųs, ponai laigali nieko perdaug nulupt, svamaniečiai, norėtumėt, kad
laikraščius,
kadangi kūdikį pirmiau pa garsintų tokius
krikštija, o paskui mokasi ku kurie vien tik pripildyti biaunigui. Tat jau tu čia duodi, rojimais ant katalikų?
kiek tavo malonė, kadangi
Visuomenietis sako, kad
kunigas nuo kūdikio Sakra musų kunigai kone visi pa
mento krikšto negali atimt. leistuviai. Teisybė, gal ir at
Bet teko matyt, "kad už krik siranda iš daugumo musų ka
štą kunigui penkinę įsprau- talikų kunigų, kad kokis ir
ilžia ir dar rankų pabučiuoja, nupuola doroj, bet meldžiam
o išėjęs keikia kunigų, buk }\ jūsų pažiūrėt į tarp-4 savo knkunigas nulupęs, tlž šliubus,
nigužių: Mickų, Jankauckų,
sako, po '$50 ir daugiau. Cia
Strazdelių ir kitų. Kam jums
galima sakyti ftie'moja, ka
musų R. K. kunigais rivjtfndangi mes visi katalikai imam
ties, kad jus savo turite. Apšliubus bažnyčiose'ir tokių pi švarinkit juos pirma.
nigų nesam mokėję. O ki s
Taigi mes, Montello kolo
link pamaldų už mirusius — nijos
lietuvių
katalikiškų
straipsnio autoriuj* sako, buk draugijų atstovai, dar sykį
kunigai juokus krfečia.
Kas kreipiamės į plačią visuomenę
daugiau pinigų duos, tų grei Amerikos lietuvių katalikų,
čiau į dangaus karalystę in- kad šluot iš savų katalikiškų
leis. -u- Kam čia katalikus pa stubų, tuos šlamštus, kurie ne
juokti, juk jųs į buvimų dū ša suirutę į musų šeimynas.
šios netikit, tad jųs joms ir
Katalikiškų draugijų atsto
tikietų nepirksit. — O kas vai, ingalioti laikytame susi
link parapijinių mokyklų — rinkime 17 d. vasario, 1918.
sako, buk ten nieko gero ne
Mykolas Abračinskas,
mokina, vien tik
kunigus
Ona M. Kašėtaitė,
gerbt. Tai tiesa, parapijinėj
Jonas T. Ciunis.
mokykloj išmokytas vaikutis
pagerbs nevien kunigus, bet JĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI
viską, kas yra dora ir pra
kilnu.
••

I Tti8 Graat Western Smel-1
I ting and Refining Co. i

KATALIKŲ

UŽDAVINIAI.
(Užbaiga nuo 4-to pusi.).
rašytojų, nei lėšų. Kad susi
laukti ateityje katalikų inteligįsfotų, bev kurių nieko
ne
padarysime, šiandien mes vi
si turime paremti "Ateitinin
kų Susišelpimo Fondą", nes
patys moksleiviai, būdami ne
turtingi, neilgai tęsės savo
draugus šelpti. Jeigu liaudis
J

užjaus ir karštai rems savo au
komis Fondą, tai galime tikė
tis, kad ne vienam neturtin
gam, bet gabiam moksleiviui
bus progos baigti
mokslus.
Todėl tautiečiai remkime tą
Fondą, įsirašydami nariais (5
rub. metams), aukodami, skir
dami vakarų, paskaitų pel
no, rinkdami aukų viešuose
vakaruose ir susirinkimuose.
Vienu žodžiu, naudokime kiek
vieną progą. Aukų rinkliavą
tam tikslui ir-gi reikėtų suorgamV.uoti.
Jeigu šelpsime katalikus

moksleiviui, galime būti tik
ri, kad Lietuvoj žydės tiky
ba, dora, o su ją ir šalies lai
mė. Jeigu turėsime katalikų
inteligentų, tada Lietuvoj ti
kėjimas nebus varžomas, kaip
dabar yra varžomas Prancū
zijoje, kame iš mokyklų
net
kryžiaus ženklai yra išmeta
mi.
Kiekvienas tegu aukoja ir
kitus ragina aukoti palaikyti
katalikų spaudą ir "Ateiti
ninkų Fondą". Jeigu nepasi
rūpinsime, tai galime sulauk
ta, ko šiandie sulaukė pran
cūzai.
Visi eikime dirbti
su dvigubu uolumu ir pasi
šventimu, nežiūrint įvairių ne
malonumų ir trukdymų, no
riai ir drąsrai!
< * Vadas" No. 30.
*) Laisvamaniai.,
ir tikėjimo
priešininkai puikiai iai suprato ir
po visą Prancūziją platino prie
šingus tikėjimui raštus. Taip-pat
šiandien musų "pirmeiviai"
klai
dina žmones, nesigailėdami
tam
tikslui nei darbo, nei lėšų.
**) "Draugija"
No. 38.
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartines gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iii 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 čienią.
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
butų ant, pakelio ženklas „INKARAS"' ir žodis
„LOXOL," o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Paariame
' pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolijj
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. A D . RICHTER & C O .
7 4 - 8 0 Waahington Street, Ncw York
innr imuu
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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.
i

Wo. 1437. Karoliai jval
rių spalvų. Reikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidau
jate. Lenciūgėlis ir
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prisiuntimu
75c
No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu
tik
f 1.75
No. 1439.
Galima
gauti įvairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuoti 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 viencentiniais krasos ženkleliais.
Adresuokite:

Butų labai gerai, kad toks
Visuomenietis pradėtų lankyt i 41st & VVallace & , Chlcagi, III J
parapijinę mokyklą; tada ne Ti 111111111111111111111111111111111111111111111111R
bjaurotų ypatų, kitaip manan
DRAUGAS PUBLISHiNG CO.,
VARPAI
čių kaip pats. Viena parapiji
1800 WEST 46th STREET,
CHICAG0, ILLINOIS
nė vidutinė mokyklą Ameri • 53
koj daugiau naudos padarė, tyri
negu visa krūva tokių rėk
snių kaip Visuomenietis. Pa
imkim miestus, kur turi lietu
viai .parapijines
mokyklas.
Matysi — vaikučiai gražiai
lietuviškai kalba, rašo, skaito,
žaidžia vakaruose lietuviškas
žaismes. O kas pas juos tą
tautos dvasią palaiko, jeigu ne
parapijinės mokyklos.
Toliau sako: pritvėrę Vy
3
čių, Božancavų, Juozapinių,
Darbininkų, kurie po stubas
landą, sėdami
nesutikimus
šeimynose. Čia kaip tik sau
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip Sau
per galvą Visuomenietis ir rė
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome
žia. Prašom, tamsta, paimt pa
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ties straipsnį No. 29 "Naujie
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.
nose ' % perskaityt su atyda, o
STEPONAS P. KAZLAYVSKI
pamatysi, kas
kurstytojas
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, I L L
yra. Jeigu seki Amerikos lie
TELEPHOITE DROVER 7S09
tuvių gyvenimo istoriją, tat
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius u i 2c. Štampą.
turėtum ir žinot, kas inešė į

Ketvirtadienis, vasario 28 d.
,

CHICAGOJE.
BRIDGEPORTAS.

atsižadėję savo galvų, gyve
nantieji svajonėmis įr sveti
24 vas. buvo Šv. Jurgio para mu protu.
pijonų susirinkimas.
Ačių gerbiamiems lošėjams
Mūsų socijalistai, pasiva ir lošėjoms už gražų vaidinidinusieji
save
"parapijo- nimą.
nais", kuriems prie to, už ,]ij
- . A . D.
melagingas žinias geriaus pri
tiktų vardas " belzebubo paIŠ NORTH SIDJS.
rapijonų", šlamšte * "Naujie
nose* ' pradėjo kelti paskalai,
Labdarių susirinkimas.
buk mūsų gerbiamojo
kun.
Labdarių Sąjungos 6 kuo
Vaičiūno neapkenčia parapipa turėjo mėnesinį susirinki
jonys, buk mūsų
parapijos
mą vasario 3 d. Šv. Mykolo
skola yra $97,700, buk mušu
Arkaniolo parapijos svetainėparapijoje šiemet už sėdynių
vietas bažnyčioje imama
ne
Susirinkime dalyvavo žy
G dol., bet net 8 dol., ir daug
mus skaitlius geradarių žmo
kitokių kvailysčių.
į
nių. Iš koncerto ir baliaus ko
Tas viskas yra bjauriausi
misijos raporto
paaiškėjo,
melagystė, — priemonės, su
kad vakaras davė $341.45 pel
kuriomis norima pasėti sėklą
no. Už tai gerbiamąjai komisi
neapykantos tarp katalikų.
jai, už jos pasidarbavimą, šir
Mūsų parapijos reikalai,
dingai padėkota.
ariu Augščiausiam, puikiau
Kuopon įstojo garbės narė,
siam stovyje, šiemet skolos at
Judita Kreminskaitė, ir antmokėta ne 7 šimteliai bet ne'
kart įmokėjo 100 dol. Garbė
7 su viršum tūkstančiai. Mū
jai už tai. Tegu jinai bus kai
sų gerb. kun. Vaičiūnas yra
po pavyzdis visiems vietos lie
labai gerbiamas ir godojamas,
tuviams ir lietuvėms.
už jo darbus ir pasišventime
Be to garbės nariu įstojo
visii
parapijonų.
Mūsų
Šv. Juozapo Ap. draugija ir
parapijoj nei nemąst/ta pa
įmokėjo 100 dol. Puikus pa
kelti mokestį
už bažnyčios
vyzdis visoms draugijoms!
suolus, kaip buvo 6 dol., taip
KuopOn įstojo nariais A.
ir pasiliko. Tatgi persvarsčius
tą visa, buvo vienbalsiai iš Kišonis ir J. Valaitis.
6 kuopa dabar turi 105 na
reikšta noras, kad visi šios
parapijos gerieji
katalikai, rius. Iš jų apie 80 narių vi
kurie dar turi savo širdyje ki suomet pilnai užsimoka, pildo
birkštėle tikėjimo, pradėtu savo priedermes, kurias apsi
lauk mest tuos: šlamštus ir ėmė pildyti.
Verta kaip tiems, taip ki
jų, anot jų pačių, "klapČius", kad visokie šlamšte tiems susiprasti ir uoliai im
neturėtų daugiau viet&s
jų ties to prakilnaus darbo, ko
grįčiose, kad j y ; d r a u g y s t ė j ki uo yra labdarybė.
A. Nausėda.
butų tikrai katalikiška dva
Red. prierašas. Redakcija
sia ir noras dirbti bažnyčiai,
atsiprašo už šitos žinios suo netarnauti dviem ponam.
Ir ant galo pareikalauta, vėlinimą padėti dienraštyj.
kad tasai šlamštas "Naujie
nos" liautųsi tuos savo klapčių prasimanymus dėti savo
skiltyse ir mulkinti žmones^
taipgi pareikalauta,
kad
tasai "parapijonas" savo me
lagystes būtinai bėgyje 10 die
nu atšauktų, nes kitaip bus
pasielgta pagal valstijos teisių.
Varde Visų susirinkusių,
J. Tumasonis.
WEST SIDE.
Gražus

v

teatras.

Susiv. Liet. R K. Am. 83
ir 39 kuopos vasario 24 diena
turėjo vakarų su lošimu Mel
dažio svetainėje. Sulošta ke
turių veiksmų komedija " Va
gys". Suvaidinta gražiai. Lo
šė sekantieji asmenys: K. Dar
gis, Z. Mestauskaitė, L. Venekevičienė, P. Mikolaitis,
V.
Pleškauskis, P. Vaišvilas, E.
Dargiutė ir F. Puteikis.
Antraktuose eiles sakė Z.
Mestauskaitė ir E. Dargiutė.
Kaip eilės, taip lošimas la
bai žmonėms patiko, ką pa
liudijo dideli ratavimai, ova
cijos.
Publikos buvo nepęrdaugiausia. Mat, gavėnia. Nėra
šokių. Buvo atsiradę ir tokių,
kurie pas t i kietų
pardavėją
klausdavo ar busiu.
šokiai.
Kuomet tiems ponams pasa
kyta, kad ne, jie nepirk* skie
tų ir tlanginosi laukan. Mato
te, kokių žmonių esama. Vis
tai tie nelaimingieji soeijalistų ir laifcvam&uiŲ aumulkuUi,
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I Š BOBRUISKO
PADANGĖS.
Musų Bobruiskas anaip
tol nėra tokis tvlns ir mieguistas, kokiu jisai išrodo
vien sekant laikraščius. J a 
me gal but daugiaus, negu
kitur
gyvenimas
verda,
kunkuliuoja. Gaila tik, kad
jis neturi korespondentų,
kurie jo gyvenimų nuolat
rodytų plačiai visuomenei.
Visko jus čia rasit, kas
liečia musų, lietuvių, gyve
nimų.
Kiekvienas prakil
nesnis visuomenės darbas,
troškimas randa eia gilų at
spindį. Ko Bobruiskas ne
turi i
Čia ir šelpimo k o 
mitetas, išplėtęs savo dar
bų net visam Bobruisko ap
skrityje ir pusėje Mogilevo
gub., eia vietine Tautos Ta
ryba, eia "Liaudies Sąjun
g a , " eia " Šelpiamojo Ko
miteto Tarnautojų. Sąjun
ga* , J Viso eia yra todėl,
kad Bobruiske gyvenama
nemažo lietuvių inteligentų
skaičiaus. * I r jiems dir
bant, bobruiskiečių tautos
sąmonė tvirta, gryna. Ne
kalbant jau apie šelpimo
Komiteto darbus, Bobruis
ke turėjome begalo milingų
-susirinkimų, porų puikiai
nusisegusių
spektaklių koncertų, labai pakėlusių
musų vardų vietos gyvento
jų akyse.
Negalima, žino
ma, užmiršti ir tų nuspręs
tų mitinguose - susirinki
muose rezoliucijų, į d e g s i 
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mų ministeriams Kerenskiui, Lvovui del musų Tevynės ateities ir kitokių da
lykų; lietuvių visuomenei
del musų Tautos Tarybos
!' koalieij os
pamatais,''
Sunku viską atminti ir iš
pasakoti.
Gaila tik, kad kai-kurie
darbstesnieji žmones jau
apleido Bobruiska, kaip tai
kun. Bumšas, karės prov.
Kunigėlis, Rubikas. Kaip
kitur, taip ir čia viso musų
visuomeninio darbo centru
yra šelpimo Komitetas. Apie jį, kaip apie ratų suka
si visos kitos musų organi
zacijos.
Be pašelpų dali
nimo šis Komitetas išlaiko
Bobruiske dvi vaikų prioglaudi, vieną mokyklą, ligo
ninę, ambulatoriją, siuvyk
lų, skalbyklą,
mezgykla,
maisto sandelį - krautuvę
(vasarų dar kepyklą); Osipavičiuose — prieglaudą —
mokyklą, Žlobine — prieglaudą-mokyklą,
Rogačeve
— prieglaudą - mokyklą.
Reikia tiesą pasakyti, kad
kaikurios įstaigos, pav. siu
vykla ir mezgykla vos ne
gyvuoja ir Komitetui (ypač
mezgykla) jokios , naudos
neduoda. Be naudos jos ir
dirbančioms šiose įstaigose,
nes, pavyzdin, mezgykloje
darbininkė mėnesiui uždir
ba 25—30 rublių (valgis sa
vo).
Naudingiausia, žino
ma, yra tai prieglaudos ir
mokyklos, •auklėjančios mu
sų jaunųjų kartą.
Visose
prieglaudose bus apie 350
berniukų ir mergaičių. Prie
glaudose vaikai gauna pil
nų užlaikymą.
Maistu ii*
drabužiais- net geriau aprū
p i n a m a negu kitų skyrių
prieglaudos,
bet
užtat
daug ko trūksta doros ir
auklėjimo žvilgsniu.
Bet
tai rodos, vda bendra beveik visoms
Centraliuio
Komiteto prieglaudoms. Ži
noma, daug kas galima bu
tų pataisyti, jei mes mažiau
būtume persiėmę dalykais
musų tautai jokios naudos
neduodančiais.

rin įmaišyta nemaža kieky
bė aukso ir todėl vyriausy
be, girdi, deda pastangas,
kad tie visi centai iš apy
vartos sugryžtų pinigynan.
Pasklydus tokiam gan
dui viena Washingtono fir
ma sumanė pasirekliamuoti.
Firma paskelbė, jogei
jinai mokės po 18c. už kiek
vieną 1902 metais išleistą
cen'tą.
\
Tuojaus atsirado visa ga
lybė spekuliatorių, norin
čių uždirbti gerus pinigus.
Jie keliose valstybėse išpir
ko visus tų metų centus,
mokėdami už kiekvieną 5
ligi 12 centų.
Pagaliąus
maišais tuos centusv-nugabeno minėtai firmai.
Tuomet pasirodė, kad mi
nėta firma ieškojo tik pi
gaus ,pasagawnįo.
Jinai
paaiškino centų spekulian
tams, jogei žadėjusi 18 cen
tų tik tam, katras jai pri
statys 1,902 centu.
Kadangi paskelbimas gu
driai buvo sutaisytas, spe
kuliantai firmos ~ negalėjo
patraukti atsakomybėn ir
tokiuc būdu daug pinigų
prakišo. Bet firma pagar
sėjo visoj šalyj.

Pas mus Bobruiske tuo
blogiau, kad čia mokyklose
visai neišguldoma tikyba.
Bobruisko mokykloje (šį
met 110 vaikų) jau antri
metai nesilanko kunigas. I r
man teko girdėti, koki liūd
ni vaisiai vaikų dorai be
tikybos paramos.
Bendras gi Bobruisko pa
dėjimas nelengvas. Lėšų
prisiunčiamų Centro Komi
teto neištenka.
Tremtinių
skaičius padidėjo, bet At
skiroji Taryba jų netvirti
na.
Gyvenimas gi begalo
pabrango. Nors milt ų sva
rui taksa 50 kapeikų, bet
duonos neištenka ir perka
ma duona be taksos — po
50 kap. svarui.
Vargas
tremtiniams gyventi.
Kas
gi čia kaltas? Žmonės sa
ko, kad ne kas kitas, tik
Komitetas, tie žmones, ką
Komiteto sėdį: " J i e tikri
nevidonai. Turi krūva* pi
nigų ir neduoda kiek reikia.
Pakiš tuos 6 rublius ir ži
nokis.
Kad butų geri, ar
negalėtų duoti po 60 rub
lių."
I r pyksta smarkiai visi
ant to Komiteto.
"Nege
ras, girdi, pirmininkas, ne
geras įgaliotinis, negeras
sekretorius — a nei vieno
gero žmogaus n ė r a . " Su-

BAIMĖ YRA BIAURUS
BUDAS.
Baimė yra pavojinga svei
katai. Ji sustapdo
veikimą
muskulų pilve, dirbimą
ir
sulaiko virškinimą. Tankiai
paprastas dalykas yra užtek
tinas, kad pamesti tą paprotį,
Trinerio Amerikoniškas Elixiras Kartaus Vyno, kurs prigelbsti virškinimui, pagelbsti
pilvuo veikti ir duoda pagelbą jums kariauti
su baimė.
Jeigu juos paliuosuosite sa
vo kūną nuo nuodų, kuria
sustapdo pilvo veikimą, tai
pailsimas ir nemalonumai pa
tys prapuls. Trinerio Ameri
koniškas Elixiras tuomi pačiu
yra geriausia gyduolę. Kaina
$1.10. Vaistinyčiose. Trinerio
Linimentas reumatizmui, gal
vos skausmui, dieglius ir tt. ir
Truierio Kosulio mišinys nuošalčio kosulio, bronchitis, asthraa ir tt. Yra lygiai geros
gyduolės. Dabar yra laikas
laikytis jas ranka kad apsi
saugoti nuo ligų. Kainos Vaistinyčiose Trinerio Linimen
tas 35 ir 65e. Trinerio Kosu
lio gyduolė. 25 ir 50e. Krasa
visada reikia pridėti 10c. dau
giau. Juoz. Trinerio Kompa
nija, Išdirbėjas
Chemikas.
133-43 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
(Apg.)-

\

•'•"

šauks kas nors "Liaudies
Bąjungos" susirinkimą del
nustatymo darbo progra
mos, ar Tautos Tarybą del
savo reikalų, pirmai daly
kas ~r- gaus pilti komitetninkai: " K a m , girdi, Knežienei ar Butkienei duodat
tiek, o miims, BugaiJisfcicnei ir Spetienei t i e k ? ! " Tu
riu čia pasakyti, kad dau
giausia reikalauja ir išme
tinėja kaip tik tie, kurie
mažiau ar visai pašelpos ne
reikalingi — tai visoki "Bą
jungos," geležinkelio tar
nautojai.
Daug dar kuo norėtum
pasiskųti visuomenei, bet šį
kartą užteks.
Gal Dievas
duos geresnius laikus, bus
ir geresnių žinių.
* ' Vad.''
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"Draugo" Bendroves Kn

K U R CENTAI DINGSTA.
(Pabaiga iš 5 pusi.).
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Visiems savo prieteliama patariame skaityti No. 650. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
.06
Ir platinti musų išleistas knygas.
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
Utsisakant knygas visad reikia pažymėti kny No. 254. /A. B . C. Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numeri Ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno
.25
J. Damijonaitis, drobės apdar
ISperkant money order arba registruotame laiSke. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
Itažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
lis 1. Surengtas ir užjrfrtas trečiojo
Baltimorers Koneilijaii3. Pagal ang
liška setaisė kun. F. B. Serafinas.
Ko. 6. AnjkSčlų Šilelis. A. A. VyHkupo Ant.
Talpina trur^pus klausimus ir atse
Baranauskio amžina atmintis, yra tai
kimus prilaikytas pradedamiemsiems
.10
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 8 . . .
.16
skyriams. Kaina
BTo. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
vių Cbicago, III. *v. Kaalmioro Sosedalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims. Parašė M. Gustaitis,
1914 m.
jo Baltimores
Koncilijaus,
pagal
.10
Gražios dainelės. PusL 24 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas, šitame katekizme
sutalpinti
No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
augstesnlems
.10
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
.25
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
.10
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-jos
No. 95. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1115 m..
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26 . . . '
tO
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
viams dainelių. 1 dalis
.. t.
.25
parašė kun. A. Guillois, vertė kun.
.80
II dalis
A. Milukas. Yra tai puikus įrankis
M
No. SO. Meilė P o e m a , Parašė M. Gustaitis.
prieš' užmetinėjimus laisvamanių ta
Yra tai labai gilios minties dainelės.
m e dalyke. Pusi. 156
4fJ
1014 m. Pusi. 24
.15 No. 270 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizprisiruošiantiems į picmąja išpažinti
- delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral- j
ir Š*K Komuniją.. Išleido kun. J. Lau
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. T i n k ą s '
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115
.20
scenai veikalėlis
.10 No. 200. Reikalingiausios giesmes, bažny
No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
čioje šv. Kaina . .
.08
slėlis iš liaudies gyvenimo . . . . . . . . . .
.15 No. 202. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
venimo S-juose aktuose, užimantis ir
skaityti ir platinti šią knygelę . . . .
.20
tinkantis scenai
......
.15 No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas,
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
su Blaivininku. Parašė ,U. Gmkiiutė,
vėlis tinkąs
mokykicee ir patiems
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84
per save mokinties, poperos apd. . .
.35
.10
No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>»
se dalyse, C aktuose. Parašė J. J—is.
{statymo. Parašė
kun. 1.
fiusler.
.26
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . .
Kieto popero apdarais
.20
No. 815. Vaikų, žvaigždutė.
Bondorlaus,
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
dalis I. kieto poperos apd.
.25
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa
sakaitė 18 lietuvių gyveninio
......
.10 No. S16. Vaikų žvaigždutė dalis n , kietais
.85
apd
No. 87. Braižinėliai. Tai labai Įdomios apy
No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakai tes. Kalba lengva. Parašė Skruz
ku Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gudė. Chioag-o, 111. 1915 m
AB
gis. 1016 m. Knygutė pasl mokini
No. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
.25
mui tikybos dalykų. PusL 68 . . . .
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
patarimais apie pašaukimą kunigys
mui kningrutė. Pusi. 83
,
.05
tėn.'
Iš anglų kalbos vertė kun. P.
Ho. 95. Huckleberry Firmas. Mielam laiko
Saurusaitis.
Pusi. 195
.25
praleidimui
patartina šią apysaką.,
r
No. 360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius.
kalba lengva ir kningon» intalpa inte
1918 m. Išleido L. D. S. YHa tai pul
resuojanti, vertė Jonas Kraitas . . . .
.76
kus leidinys ir patariame kiekvienam
No. M . I i daktaro pasakojimų. Parašė Šat
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi.
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
120
.25
Gražios pasakaitės. Pusi. 70
......
.25
No. 108 Karės Baisenybes Lietuvoje. Per
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui!
gyventų valandų atsiminimai. Para
a ) Marksas **I. Pusi. 24
.08
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
b ) Kopernikas ir Galilėjus^,pus. S2
.08
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18
.05
musų broliams. 1016 m. "Draugas",
d ) I Socijalistų Rojų, pul 18
.05
pusi. 68
e ) Giordano Bruno, pusi. 18
.05
.20
No. 100. Lieta vos Vyčių Dovnnėlė.
Parašė
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18
.0 5
.05
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
g ) Socijalistų norai ir darbai, bust. 18
.05
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
1) Revolitacijonierių tarpe, pr.81. m . ,
.05
m ) Mandagus vaikelis, pust. z s . . . .
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėle.
Chicago,
111. 1816,
No. 304 Ketvirtoji Skaitymų knyca.
\\\nl.
I
^usl. 28
.10
186. Su paveikslais,' audimo apa. . . 81.00
Lithuania 'and thle' A'tfhrfiomy of IMkind with
No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iš go
a map., by J. Gabrys. Paris
.10
riausiai nusisekusių
vertimų gar
rys.
Parfs
.10
saus anglų rašytojo Charles
Dicke n a Apysaka,
kurią myli senas ir
A Skctch of the Litbuanian Natlon, by J.
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsiGabrys. Paris . . . . . . . . . .
.10
vllsi gavės šią knygą.
Vertė Jonas
Album Litbuanian
Dances for
orchestra.
Kmitas, 520 pusi
Corrceted and. arrauged by Vincent
li.oo
Niekus, Chicago.
No. 115. Patarlės ir išminties
grūdeliai.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1817 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tas
10 knygučių $4.00. Viena knygelė
.56
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
>,.
.25 Septynios g i e s m ė s (mišios lietuviškai) dviem
No. 180. Tr|s Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00
ir turkas. Pamokinanti p a s a k a Ver
Oželis. Mišriam chorui prie forteplano. P a 
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži
rašė' St. Šimkus
.60
moralė p a s a k a Pusi. 85
.25 No. 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun.
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
Staniukynas. Pusi. 79
.25
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No. 375. Ypatingas sąžinės
perkratinėjlKmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
mo būdas. Pusi. 58 audeklo 1 vlrftel.
.16
deliai. 1817 m
.80 No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėlis.
No. 160. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. P a 
$1.00
Pusi. 409. Audeklo apdarais
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
.75
Popiero viršeliais
gresui Londone ataivuvnsiam liepos
No. Apmastymai, visiems metams Ir šven
28-20 1811 m. J. Gabrys. Vertimas
tėms dvi stambi knygi po 600 pusi.
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo apdarais
$3.00
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
Poperos viršeliais
;..
.10
2.00
No, 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
No. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos skukąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
FOIt?s
fl,pQ,iiriiis
• • ••
••
••••••••
p•
.25
.75
No. 164. Lietuvių-Lenkų Uni)a. Keli praei
Juodais audeklo apdarais
.40
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
No. t*"
•w:j'
V.ln) (.{.ėjimo kutekaktuvių Gardelio unijos
(1418—
.26
kizraas. Pusi. 48 audeklo apdarais
,
1918) Gražus istoriškas
veikalėlis,
No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
.60
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
žinoti lenkų šunybės. PusL €6
.20 No. 303. Trečioji skaitymui
knyga. PusL
No. 160. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K
.76
179 ' su paveikslais, audimo apdr. . .
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės
Meilė. Žodžiai Šilelio, muzika A. Aleksan
žmonijos. Pusi. 163
.76
.40
dravičiaus
178. Pažinkime socijalizma. Parašė P.
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
G. Yra tai rinkinys faktų api£ sociveikslai, dideni
.15
Jalistų mokslą ip^jų melagystėse Pusi.
Mažesni po
.10
16
•
.10 šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.15
laiškai)? Parašė K. A. K. Pasikalbė
Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus,
bro
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
lus. Pusi. 150
\
.75
suotos — 3 už
.25
No. 183, šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. Iš
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
girtuoklių nuodo. Pusi. 32
.15
190
.50
No. 100 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir
fosis Didžios vertės knygutė
.05
No. 104. Tiesos žodis Socljalistams. Parašė
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popera ir
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd.
.50
musų lietuviškieji
socijalistai bei
Baltais
kauliniai
apdarais
$1.50
"cicilistai". Su paveikslais
.10
No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
No. 100. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
Kaina
poperos
apdarais
*...
.45
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
Skuros
minkštuose
apdaruose
.
.
.
.
,
.75
je. Čia rasi daugeli paveikslų musų
Baltos
skurelės
apdaruose
.66
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
cijų, parapijų, draugijų, ^draugijėlių.
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
Visokių informacijų, dainų, pasakai
deklo apdarais
, .40
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gryčio
Skuros
minkštais
apdarais
60
je privalo rastis ši knyga.
448 ptrsl.
Rožančių
kukinių
ir
brangaus
stiklo
gvapopero apd. . , . . . . . ,
.50
rantuotų nuo 15c. iki
,
$1.60'
Drūtais drobės apdarais
$1.00
škapleriu karmelitanskų iš Lietuvos su pa
Ko. 110. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po
.15
veikslais, parašė Dr, A. L. GraičuPaveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos
nas; kiekvienai motinai ši knygelė
ir Sv. Juozapo su maldelėmis už vie
patartina perskaityti
.20
na
nuo 2c. iki
.10
No. 238. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Graičunas
.15
(didumas 14X20). Kaina už viena ..
.25

t
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"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,
:-: 1 Chicago, Illinois
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CHICAGOJE
Ketvirtadienis, vasario 28 d. šv. Teofilius.
Penktadienis, kovp 1 d. Sv. Albinas.
Už pergreita. važiavimą.

NORTH SIDE.

Teisėjas Richardson už per
KataT. Draugijų atstovu
greita važiavimą automobi
susirinkimas.
liais nubaudė 90 žmonių. Vi
Vasario 21 d. čia įvyko siems uždėta pinigiška pabau
katalikišku draugijų atstovų da.
susirinkimas Lietuvių Dienos
reikale ir podraug Tautos F. Už žmonos mušimą kalėjimas.
43 skyriaus baliaus rengimo
Teisėjas Malioney Franką
reikale.
•
Susirinkime dalyvavo se Pankan nubaudė vieneriais
metais į pataisos namus už sa
kančių draugijų atstovai:
vo žmonos mušimą.
s v. Mykolo Ark., Sv. Juo
Teisme buvo ir pati žmona,
zapo Ap., Sv. Cecilijos,
šv.
Kazimiero,
Motinos Dievo kuri skundė savo vyrą. Tei
Aušros Vartus, k Vyčių S k p., sėjas atsiliepė j brutalių vy
L. D. Sąjungos 20 kp., Panų rą: "Tu negali mušti bėdinos,
beginklės moteries, nors ir tu
ir Moterių S v. Rožančiaus, S.
ri liindenburgiškus ūsus!"
L. R. K. A. 16 kp., P. Blaivi
ninku 12 kpM Moterių Są-gos
Už neprideriantį atsiliepimą.
4 kp. L. R. K. T^alxlr. S-gos
6 kp. ir Tautos Fondo
43
Federalis teisėjas Landis
skyriaus.
trimis metais kalėjimo nubau
Nutarta, kad visos draugi dė Walterą Ragauskį už ne
jos prisiųsti!
savo atstovus prideriantį atsiliepimą apie
Lietuvių Dienoje (Sv. Kaži prezidentą Wilsoną ir už išmiero dienoje)
į bažnytine ™ k ^ 9 troškimą — pamesti
svetaine ir tenai išreikštu sn- bombą po Baltaisiais rūmais.
«-

Taipgi pora!
^

.::

4

Ketvirtadienis, vasario 28 d.

DRAUGAS

Panl Morimus, meksikonas,c
21 metų amžiaus, nepersenai
apsivedė su viena lenke, 38 m.
amžiaus.
Kitas su kitu nesusikalba,
kitas kito nesupranta. Jiedu
supiršo ir apvezdino pašali
niai žmonės.
, Nesusikalbančiai porai be
galima gyventi. Todėl lenkė
(gi kiek pas ją išminties!) sn
savo pažįstamų pagelba reika
lą padavė teisman ir pareika
lavo, kad jos vyras, meksikonas, arba geriau ją. užlaikytų,
arba jinai turi persiskirti.
Visgi tai bus labai indomi
byla. Bylą ves teisėjas Ma
lioney, kuris perkratinėja na
minių nesusipratimų bylas.
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Kad užtikrinus greitą ir atsakant] būdą, kad
pranešimai nuo pakraščių galėtų būti kalbama ir
atsakyta, Bell systema padarė planus suvesti vie
las prie apie 100 namų apšviečiančių pakrančius
marių;, apie 200 apsaugojimo stočių, pridedant
apie" 300 mylių submarimj telegramų vielų, jo
sąstatą yra apie 650 mylių stulpų ir apie dvilįka
šimtų mylhj vielos. Tas lėšuos apie vieną milijo
ną, doi.
Šios Kuosos išlaidos yra tai Tautiško Apsiginimo būdas, kurio visi amerikonai dabartiniais
laikais pageidauja.

Visų viešųjų mokyklų kam
bariuose bus iškabinėta sura
šąs tų mokinių vaįkų, katrie
yra pirkę karės ženklelius.

KĄ
IŠRASTI?

LIETUVIS
pXDTTOJAB
IR CHmtfRGlAS
BM7 So. Broadvray
ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell Sidney 401
KttUocb Victor 518
Gyvenimo vieta:
8837 PULASKI STRKKT
Tel. Kinlocb Tlctor 8 80—1*
OFISO VAUtfTOOG: 10 i i ryto
lkl 11 — 4 po* pietų lkl 8 vak.
Nedėliomis 10 iiryto lkl 12 p i e t

PAIEŠKOJIMAI
Paietkau savo pusbrolio Mečislovo
Gamallauskio paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pavieto, Varnių parapijos,
Godelių sodžiaus apie 15 metų kaip
apleido Lietuvą. Visa laiką gyveno
Phtladetphijos mieste, atgal
ke
linta metų su Juo susirašiau, jis
dirbo cukraus dirbtuvėje, pastaruo
ju htlfctf nieko apie ji nešinau, jis
pu fa iir kiti praneškite šiuo ant
ra r. u:

f

m

VALERIJA KROMEIJENfc,
(Po tėvais V. Gratvolnaitė)
4T>! I S Hermltagc Ave, Chlcago, Dl.
iileškau savo tetos
Kotrinos
Ailulls, paeina Iš Kauno gub., Betigalos parap. Pamukio kolionijoa Jau
šonai kaip Amerikoje. Pirm 6 metu
gyveno Brooklyne, N. Y. Dabar gir
dėjau kad gyvena Mlohigan valslljo
je, bet nešinau kokiame mieste. Ji
pati ar kas ją žino malonės praneš
ti Šiuo adresu:

•
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PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

Šiomis dienomis T. F. cen
Pranešimas.
tro raštininkas prisiuntė vi
Kovo 1 d., penktadienyje,
šiems Chicagos ir apylinkių
T. F. skyriams daugybę tau- 8 : ( X ) vakare, Sv. Kryžiaus patišku ženklelių. Tuos ženkle- rapijos svetainėje (Town o*
bus T. F. skyriai turės pas- Lake) vietos Moterių Sąjunkleisti visose rietuvių koloni- L 0 » 21 kuopa turės susirinki
ADOMAS MTIiH *IS,
jose Lietuvių Tautos Dienoje mą, kurin kviečiamos ateiti 829 Rhodos Ave., AKRO JT, OHIO.
(kovo 3 d.) Tie ženkleliai da visos narės ir atsivesti naujas
bar randasi T. F. 32 sk. globo įsirašyti.
Kp. Valdyba.
je prie šv. Jurgio par.
Taigi šiuomi pranešame vi-»
Parsiduoda Ubai didelė groserCICERO "DRAUGO'' SKAI
nė, gerai vietoj. Geri rakandai, sei
šiems Chicagos ir apylinkių
TYTOJAMS.
fas, vogos vertes $80, cash registras
vertės $ t d ir fvairųs groserei. Parsi
T. F. skyriams
ir prašome
duoda a i pigi*
kaina — $800.00.
Kam neatneša vaikas kas Priežastis pardavimo — sav. išva
jų atstovus atvykti kovo 1 d.
apie 8:30 vai.
vakare į šv. dieną dienraščio "Draugo", žiuoja ant farmų.
A. BURDŽIUS,
Jurgio par. mokyklos kamba tai meldžiu man pranešti, o 182 Van Baren St., Hewark, H. J.
rį, trečiame augšte, ir gauti aš pasistengsiu tai pataisyti.
••^•S!
Kas norėtų gauti "Dran » " " •
kiek reikės tų ženklelių.
T. F. 32 sk. VALDYBA ga" mėnesiui ar net savaitei.
F. B. B R A D C H U L I S
teateina pas mane arba teLIETUVIS ADVOKATAS
A T T O R i r E y AT LAW
Suareštavo už miltų laikymą. I prisiunčia savo
adresą, o
_ ,
*
r.
v.
'•Draugą" gaus tol, kol jis no
105 W. Monroe, Cor. Clark St.
Hoom 1207
Tel. Randolpb 6598
Federahai agentai areštavo .
CHTCAOO, ILL.
res
Steve Stoakiff, 779 Marion
Oyv.: 0112 South
>uth Halsted Street
J. MOZERIS.
'
Telefonas:
YARDS
2290
gat., už užlaikymą pas save
: Y
4
27)0 bačkų miltų.
* 1430 So. 49 Ave., Cicero, UI. įm » • • i mm » » » » » • • •
'<"*»»»»ŽŽ
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PRANEŠIMAS KREDITORIAMS
PONO A . OLSZEVVSKIO

Visiems pono A. 01szewskio kreditoriams šiuomi yra
pranešama, kad visas buvusis pono A. 01szewskio turtas, ku
ris sulyg Composition Offer tapo užstatytas pas Cbicago
Title and Trust Company, Trustee, bus perrašytas ant jų
vardo taip greitai, kaip greitai jie susiorganizuos ir sutvers
miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiitii
bendrovės — Building Corporations.
§ JOSEPH O. WOLON i
Tas yra daroma apsaugojimui kreditorių nuo nuostolių
E
LIETUTIS ADVOKATAS
=
E Kamb. 824 National Life Bldg. Ę kurie jų laukia. Užėjus karės laikams, jokiu namų parduoti
_
29 So. LaSalle S U
- nėra galima. Laikas duotas del Trustee išpardavimui pavesto
= Vakarais 1560 Milwaukee Are. E
jam turto ir išmokėjimui išrinktų pinigų kreditoriams, yra
=
Central 6890
~
Rasldence Hurabuld 07
5 metai. Vieni metai jau išėjo, o jokio turto nebuvo galima
E
CHICAGO, ILL.
parduoti. Išėjus gi 5 metams, Trustee bus priverstas išpar
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiitiiiiiiifiiiiiiiinTf duoti visą turtą iš licitacijos, nežiūrint kiek jis už jį gaus.
Parduodant iš licitacijos paprastai yra gaunama trečia ar
ketvirta dalis to, ko turtas yra vertas.
Kadangi pirmas
Pbone Canal 1670
mortgage išneša 25% vertės to turto, o iškaščiai išpardavimo
iš licitacijos ir Trustee expensai gali pasiekti 10% iki 15%,
JEDLANIS & JUSZKA
tad išpardavus turtą iš licitacijos, depozitoriams, turintiems
Plumbing and Gas Fitting
Trust Certifikatus gali nieks neatlikt. Kad prašalinus tą pa
vojų, yra sumanyta visą turtą pervesti ant vardo depozito2342 So. Leavitt 5t.
CHICAGO. ILL.
rių, turinčių A. 01szewski Trust
Certificate of Interest,
U j » » — • » — » • •.— — » — « • » » • » ! • » « » » » » •
Trust No. 6940.
Turtas, kuris pas Trustee yra užstatytas, ir kuris bu*
pervestas ant kreditorių kada jie susiorganizuos ir sutveri
bendrovės, yra sekantis:
1). Milda Teatras, 3138-42' S. .Halsted St.; 2) Pono A.
01szewskio Rezidencija, 1036 West 79th St.; 3) Namas po No.
3259-3261 S. Halsted St, (Kulio Aptieka) 4) Teatras po No.
3214 Ši Halsted St., 5) Namas po No. 3251 S. Halsted St., 6)
Dr. A. R. Blimanthal 0. D. Namas po No. 3240 S. Halsted S t , 7) Namas po No. 3135 S.
Akių SpocialLstas
Halsted St.; 8) Lotas po No. 3131 S. Halsted St., Namas po
Patarimas Dykai
No. 3131 Forest Ave., 10) Turtas Lietuva Publishing Com
Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9
pany, susidedantis iš knygų, eleetrotypes, ete, 11) Vekse
vai. vakaro. Nedėlioms 9 iki 12.
liai, etc.
4640 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St
Telefonas Yards 4317.
PASTABA; Kreditoriai jau paėmė name po No. 32223226 S. Halsted St. ir 2 lotus, po No 3215-3217 So. Halsted
St. Pinigai, kokie del Trustee įplaukė iš randų, ir kitų daly
kų, bus suvartoti apmokėjimui jam algos ir expensu, o jeigu
dar kas atliks, sumažinimui pirmo mortgage.
Laikas susirašymui ir susiorganizavimui kreditorių yra
šiuomi duodamas iki April (Balandžio) 30, 1918. Kiekvienas
Praktikuoja 20 metai
Gyvenimas ir Ofisas
kreditorius, turintis A. 01szewski Trust Certificate of In
3140 S. Morgan St., kertė 82 st.
Cbicago, 111.
terest, Trust No. 6940, privalo kuogreičiausiai ateiti į mano
SPECLTALISTAS
ofisą su savo Trust Certifikatų ir prisirašyti. Kas to nepadarys
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky
iki Balandžio 30, 1918 metų, tas turės laukti 5 metus, pakol
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
atlikęs turtas bus išparduotas iš licitacijos.
iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po piet

D r . G. M. GLASER

ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687

111.

Palefikau savo pačios Gien6s Milušiem^s, iš namų Skibuskaičiutė, ku
ri prasišalino nuo manės, vasario 16,
1918. AugSčlo 4 pėdų ir lOeol. Gel
toni plaukai, nešioja ant kaktos už
leistus. Veidas aiškiai baltas, silpno
sudėjimo, pailgo veido, akjs molinos,
kalbą: lietuviškai, lenkiškai ir biskutl rusiškai. Turi priešakinius dan
tis auksinius. Meldžiu mieliausios su
grįsti atgal, viską dovanosu ir dan
gau nebeprimetinėsime vienas
ki
tam ir gyvensime
kaip gyvenome
pirmiau, o jeigu kas praneštų jos
tikrų adresų gaus atlyginimų $25.00.

JIS DABAR JO Ę£IKALAUJA. JUMS BUS
REIKALINGAS PO KAREI.
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Valstiju Valstybine Paranka neša 4-t§ sudėtinį nuo- lį
Simtį kas bertaįnis. Galima pradėti taupymą su m
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytą
Valstijų Taupymo Markes.
Jums paaiškins apie tai jusų ktasos užyei?da, Jj
bankierius, laakraštininkas ir kiti agentai. KMUB- ™
kitę jų.
<•
Tas yra jusų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą karę!

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Atšaukė savo prisipažinimą.

ANT PARDAVIMO,

UN1TED> STATES
GOVERNMENT

AUDINGAS gyvumas šviesos ir pakraščių
apsaugos priklauso ne vien tik ant sunkumo
darbo* ir gyvumo. Jie turi turėti susinėsimą vie
nas prie kito nuo krašto. Budas susinėsimo yra
dukart svarbesnis laike karės.

Karės ženkleliai tarp
mokinių.

AHTAHAS I J U K M T O A S ,
1S27 N . Paulina St., Cltlcago,

1SSUED BY.THE

Ką Bell Šystema
Veikia

Nepriaugliai, Martin Clarke
ir Willard Chapman, atšaukė
savo prisipažinimą, kad jiedu
buvę nužudę Travisą, Fidelity
Portrait Co. prezidentą.
Tai yra lietuviška knygutė iš
Jiedu
sako,
jogei
prisipaži
leista, kurioje yra apie 400 Iš
Plėšikai posenovei siaučia.
radimu, kurie gali butl reika
nusiu del policijos priespau
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
Nežiūrint pastaromis savai dos.
VIŲ IŠRADĖJŲ. II knygutės
tėmis energingo policijos vei
Abudu laikomu kalėjime.
daslžinosite kokį pelną išradi
mai
atnešė ir dar gali atnešti.
kimo Chicagoje prieš piktada
Jeigu 'manote apie išradimus,
tai rašyk šiandien Lietuviškai
rius, plėšikai ir vagiliai pose Visa Amerika busianti sausa.
reikalaudamas knygutės, kurią
išsiusime DYKAI.
novei siaučia.
Tai vienur
Aną dieną "sausųjų" susi
AMERICAN K U R G P E A N
krautuves užpuldinėja, tai ki- rinkime kalbėjo Oliver Wayne
PATENTE OPFICES Inc.
tur praeivius apiplėšia, tai Stewart. Jis tarp kitko pažy
256 BroaiHrafY
N e w York,
automobilius pavagia.
N. r.
mėjo, kad kaip tik Chicagoje
Tik prieš bankas užpuldinė bus panaikinti saliunai, tuo
M
jimai kažkaip aptUo. Turbūt met visa Amerika paliksianti
stambiausi piktadariai išgau " sausa;"
dyta.
; DR. J. į. yiZGIRDAS

vo nuomone apie
pokarinį
Lietuvos likimą ir suteiktų su
lig išgalės auką Lietuvos lai
svei atgauti.
Nutaria, kad visų draugi
jų nariai Sv. Kazimiero die
noje, kovo 3 d. 10:00 ryte susirinktų bažnytinėn
svetainėn, iš kur visi su savo draligijų karūnomis eis į bažny
čią tautos šventės paminėjimui. (ii ti:1K) vakare visi na
riai susirinks bažnvtinėn s ve
tainėn, kur bus išpildyta apvaikščiojimo programa.
Vi
Svarbus nusprendimas.
siems inėjimas svetainėn bus
dykai.
Miestas Cbicago patraukė
(lerb. vietos klebonas knn.
atsakomybėn Lambert Tree
V. Kudirka atstovaus parapi
ją ir atidarys vakaro progra kompanijų, kam jinai palei
savo nuosavybes nenuvalė le
mą.
do nuo šaligatvių.
Dabar taigi pasilieka tik
Teisėjas Oemmill teeiau
visiems, kaip draugijų
na
miesto skundų atmetė. Anot
riams, taip pašaliniams lietu
teisėjo, visus šaligatvius pri
viams ateiti tan apvaikšciojivalo tvarkyti ir pri/.iurėti
man, nes tai pirmu kartu mū
miestas, bet ne namų savinin
sų kolionijoj Įvyks toks di kai.
delis tautiškas apvaikšėiojiMiesto parėdymas, kuriuomas.
nii namų savininkai verčiami
Programoje bus kalbų, dai
valyti šaligatvius, jau senai
nų, deklemacijų ir kt.
pripažintas nekonstitueijiniu,
Bu ves rast.'
taigi ir neturinčiu jokios reik
šmės.
PRANEŠIMAS
Tautos Fondo skyriams.
T0WN OF LAKE.

TAUPYK IR
SKOUNK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINI.

Dabar yra patvirtintos ir varto
j a m o s daugumos lietuvių, kurie gra-

Jija koncertlną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine
padaryta Suvienytose Valstijose, Amerlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augito arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Čia yra Jusų Proga!

Oautl gereni darbą ir
daugiau pinigu.
r
Visur reikalinga daug
kirpėju, trtmerlu, ranko
vių,
kišenių ir skylučių
1540 W. 47Ui St.,
Cbicago, I1L
dirbėjų. Taipgi
preeerių
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
• • «0f
&TT.
karais Lengvi mokesčiai.
—B
Tel Drover 7042
Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime
pritaikinime ir siuvime
— 215.00.
LIETUVIS DENTISTAS
Duodama diplomai.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Patrenos daromos pa
Nedėliomis pagal sutarimą.
gal Jųsų mlera — bile
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
stallės arba dydžio,
U
arti 4 7-tos Gatves
bile madų knygos.

Georgl & Vitak Miisic Go.

Dr. C. Z* Vezelis

:=.*:

DESIGHING SOHOOL
J. F . Wawnicfcm, Perdėttnls
118 N. La Saile gatve. Kanibary
. 410-417. Prieš Oity HalL
SLASTER

Telefonas: McKINLET 5704

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS

IEN1NE

1457 SO. WESTERH BLVD.
Kampas W. 86-toe gatves.

akarine

A B E S I GIRDĖJUS?
Kad i m o g n s gali pasigražinti sao
veidą ir įgyti ilgu? plaukus. Prisiusi
štampą ir ganai visas Informacijas
j DISTREBCTOR f or W I L B E R T OO.
4 1 Vine Street,
Montello, Haas.

IR

MOKYKI

Jei nori srreitai ir pasekmingai išmokti Angį
Ucal kalbėti, skaityti ir raAyU, Ui lankyk mosi
Idą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:etuvlųkalbos S.V.Isr/rij08 |jdskųRa«ymo
Lenkų
"
S-VATaldybos rViskybpaTeiaii)
Lotyną "
£v.rnietyb«s Gramatikos
Aritmetikos
Geografijos
Retorikos, ir tt
r GRAMMAR Ir HIGB SCH00L Kortų. Gyv< ,
ančios toUan mokiname per lalskos. V u k u
Hetoviikai

Auricin College Preptratery Sckool
13103

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

CHICAOO l u _ |

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Ofisas mano atdaras kreditoriams kasdien, nuo 9 iki 12

valandai iš ryto ir nuo 6 iki 9 valandai vakarais. Nedėldieniais: nuo 1 iki 5 valandai po pietų.
Visi reikalingi padavadijimai buvo pasiųsti kiekvienam
kreditoriui laiškais ir cirkuiioriais. Jeigu kokios informaci
jos bus kam reikalingos gaus atėjęs į mano ofisą.
Kadangi yra pora tūkstančių dar neprisirašiusių kre
ditorių, tad nelaukite galo, bet tuojau** ateikite ir prisirašvkite.
Su pagarba,

d. J . HERTMANOWICZ,

3131 Emerald Ave. Cbicago, III.

BANK
COFFEE
Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
tuviu parduoda tą pa<"Ui
kava po 8 0 c

SVIESTAS
ietoGeriausia smeto
nė, negu
lite gauti, sv
kur jus ga-

51d

WEST SIDE
137 S l f i l w a u k e e a .
2054 Milwaukeea.
1054 Milwaukeea,
1510 W. Hadison
2830 W. Madlson

19c

RleSučių Sviestas
COCOA
Labai geras po
į Geriausia Bankes
sulygins su
i bent kokia,

1044
1836
Ž012
1217
1882
1818

30c

!

1-j

ST.

PUIKUS
STALAVAS
SVIESTAS

14C 4 7 c

W Cbicago a. j 3103 W. 32nd st.
VORTH SIDE
BĮue I s l a n d ą
»
0f*mm*m <»*>.«.
W. North a.
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8. Halsted st s*f i R u . i . t ^ „« * ° ?Llocoln
av.
S. Halsted st 3427 a Halsted st | j 4 4 Ltucoln av.
W. I2tb st. 4723 a Aanlanda. 3418 N. Clark *t
T

