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METAI VOL III . No. 
T 

V 

VOKIEČIAI NORI PAIMTI 
7 PETROGRADĄ: 

Siberijoje veikia bolševikai 
SUY. VALSTIJOS PROTESTUOJA PRIEŠ JAPONIJA 

_ , 

Nenori, kad Japonija ineity Siberijon 

SI BĖRUOS GELE2IN 
KELIS BOLŠEVIKŲ 

RANKOSE. 

VOKIEČIAI EINA AN 
PETROGRADO? 

»<» 

Sako, jie neatsižvelgia 
į sutartį. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago, 111.. on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 5. — Vo
kiečiai paėmė miešti Nar
vą, gulintį už 100 mylia 
pietvakaruose nuo Pe+rc-
j~rad^.. Taipgi pranešama, 
kad vokiečiai tęsia savo ėji
mą ant Petrogrado. 

Užsieni ii reikalų ofi«.T? 
^avo žinių, kad Britanijos 
ambasados štabas iš Petro
grado laimingai atkeliavęs 
Gelsingforsan. 

BOLŠEVIKAI KONTRO 

PREZ. WILSONAS PA 
SIUNTĖ PROTESTĄ 

JAPONIJAI 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act ot Oc-
tober 6. 1917. 

Pekinas, Vovp 5.—Tran-
idbiriniu geležinkeliu gabe
nama tiktai kareiviai, ke-

i 
liauninkai ir kur^s J c kili 
preHų ten nesimato. Bolše
vikai kontroliuoja trans-
Baikalo linija ir neleidžia 
gabenti prekių. Visi miestą? 
šitoje teritorijoje, išėmus ir 
Chita, yra bdševijcų ranio-
se. B^lš°vikai Irkucke h 
Chitoj paliii'isavo visus ?*>-
kieeiii ir austru karės n į 
laisvių? ir juos apginklavo 
Gfi dabar tik laukiama • iš 
Petrogrado įsakyme %uos 
visu* sumobilizuoti sr.vo 

T m^m^m••••» - » , , , , » « , , , , . . ^ 

t%. 

True translation filed with the post-
master*at Chicrgo, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vologda, Rusija, fiQf» 5. 
Nauja Siberijos resnu blikos 
kareivių ir darbininko ta
ryba Irkueke, ku:* nu
sprendė nepriimti vokiečių 
imperijalistinės taikos, su
organizavo tautinę Siheri-
jos komisaiTi taryba, kurion 
ineina 11 narių bolševikų ir 
4 kitų soeijalistų revoliuer-
jonierių frakcijų. 

NORVEGIJA DAUG NU
KENTĖJUSI NUO 

KARĖS. 

True translation^ filed with the post-
maste* at Chicago, JU., on March 6, 
1*918, a s reąuired by the aei: of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 6 — 
Prezidentas Wil onas pa
siuntė Japonijai nota į po- \ tikslams. Petrogrado 
zitivį spaudimą V^shmgto-
re. Spėjama, kad notoje iš
reiškiama aštrus protestas 
prieš japonų vyriausybe už 
jos norėjimą isimaiš\ ii \ Si-
l>e rijos reikalus. 

Su v. Valstijų stovis prieš 
japonus yra nuosavi?. Čio
nai neatmainomai tv :iiina-
roa, kad Japonijos įsunai-
maišymą Siberijoje / r a pa ; 
tvirtinę Londonas, Paryžius 
ir R,mas.» , 

LIUOJA SIBERI JOS * >H'Maina> kad Jtpomja. Tam tikslui yra reikalingi 
P.MU>TTTIT.TI?;; įsimaišys į Siberijos reika-| giaklriot- būriai. Geležinke

lio šaka tarp Chita ir Vladi 
vosloko kol-'vas yra apsau 

lus. (> rasi a tmaina savo 
noru?, kuomet prez. \Yilso-
no nota pasieks Tokyc. Bet 
atmaina nepramatoma. 

Reikalu išsivvct vynas 
šiandie vakare yra gvviau-
ias nuo karės prad/ os. 

True translation filed wtth the post-
master at Chicago, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. . 

Londonas, kovo 5.--Nuo 
šios karės pradžios Ugi pa
baigos praeito vasario mė
nesio Norvegija prarado 
726 visokio didumo laivus, 
1,066,821 tonų , int;!r>imo. 
SH laivais tuo pačiu laiko
tarpiu žuvo 902 jurininkai. 

KINIJA SIUNČIA 40,000 
KAREIVIŲ Į SIBERJJOS 

PASIENĮ. 

True translation filed with the post-
master at Chicngo, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Pekinas, kovo 5. — Spe-
cijalėj militarinėj konferen
cijoj nutarta, kad fvinija 
turės pasiųsti 40,000 ka
riuomenės apsaugok *sayo 
rubežių ties Siberija ir, tur
būt, ta kariuomenė Įsi-
bliaus Siberijon. 

Japonija irgi mano Sibe
rijon pasiųsti dvi savo ka
reivių diviziji Tuo tikslu 
seka susinėsimai Japonijos 
su Kinija. 

Kinijos kariuomenei va
dovausiąs generolas Tuan-
-•<?he-Kwei. 
1 
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RUOŠKIMĖS 1 POLITIŠKĄJĮ SEIMĄ NEW YORKAN. 
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtum*) luomo, lyties ir 
įsitikinimų. 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos, 
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 nirių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali 
susidėti su kita draugija ar kuopa. Centralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

* Seimas atsibus MADISON SQUAR£ GARDEN 
TEATRE, kampas 27 GAT VĖS ir MADISON AVE. 

. , 

įį mmmtmm » » » • * • - K 

riausvbė geležinkelio darbi-
jdnkams yra pasiunčiusi 18 
milijonų rublių. 

Stevenso amerikoniškos 
komisijos geležinkelių eks-
.pertai Harbinan atvyks šeš
tadieni, kur paims savo 
priežiurou rvtinio Siberijos 
geležinkeho šaka. (geležin
kelio valdininkai tvirti t ta, 
kad dabartinis stovis Si be 
rijoje neleidžia jiems pr'de-
ramai tvarkyti geležinkelio. 

gota. 
Sin Kiang provinc;jos 

(vakarinė Kinija) guberna
torius praneša, kad t*" na i 
vokieeiai su turkais perse
kioja mahometonus, kad 
sutraukiama skaitlinga ru
pų kariuomenė su tiksiu ne 
kitokiuo, kaip tik įsiverži i 
į Sin Kiang. Tos provinci
jos gyventojai nerimauji :? 
gubernatorius reikalauja 
ginklų ir amunicijos. 

I 

SEIMO DELEGATAMS 
• y - IMI • . . . • 

. Ohicagoą ir apylinkių 
• 

seimo delegatams prane
šame, kad specijans de
legatų traukinys išeis pa-
nedėlyj, ll1,d., kove lygiai 
10 vai. ryto i$ Chcagos 
Grand Centnl sioties 
(kampas W. Harribon st. 
ir So. Wells st. (Seniau 
5-th A ve.) Baltimore & 
Ohio linija. 

New Yorke traukinys 
bus 12 d. kovo apie 4 vai. 
po pietų. * 

Visi delegatai prašomi 
atsilankyti su pinigais 
nedėlios vakare 7 vai., 10 
d. kovo, į Šv. J u r j j pa-
rap. mokyklą ant 3 iubų. 
Tenai bus pardavinėjami 
geležinkelio tikieta;. Ti 
kietas į abi pusi kartu su 
lova kaštuos 42 doi. 80c. 
(Galės ir vienas rmogus 
nupirkti tikietus visiems 
savo kolionijos d'.lega 
tams). 

Panedėlio ryte viii de
legatai turės būti gele
žinkelio stotyje nt vė
liau, kaip 9:30 A. M. 

Pageidaujama yra, kad 
turintieji laiko 'atvažiuo
tų į stotį išleisti delega
tus į kelione. 

SEIMO KOMibIJA. 
3230 Aubum Ave. 

TALKININKŲ AMBASA 
DOS SUOMIJOJE. 

KAREIVIAI DAUG NUO 
STOLIŲ PADAPE. 

I. 

DIDELIS SUFRAGIEMV 
LAIMĖJIMAS. 

Nelegaliai jos buvo are&tuu-
jamos ir baudžiamos. 

True translation tiled wlth the post-
master at Ch^pagro, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo C. — 
Gabenami į Praneu-ziją ka
reiviai taip daug yr.. pada
rę transportiniuose levuose 
nuostolių, apdraskydami jo 
sienas ir kt», kad karės de
partamentas į ta faktą at
kreipė ofieierių domi ir įsa
kė, kad ateityje k;> pana
šaus nebūtų, 

DIDELIS DŽIAUGSMAS 
VOKIETIJOJ! 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, III., on M:rch 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Stockholmas, kovo 5. — 
Britanijcs, Prancūzijos iv 
Italijos ambasadų nariai, 
kurivi praeitą savaite aplei
do Petrogradą, dabar yra 
G eis; • i srf orse an *>t r autu 
žinių eia amerikonišKo; 
pasiuntinybėj. 
N. Švedijos vyriausybė lus 
prašoma pasiųsti tiems dip-
Jomatams traiikiųį ir juu« 
atvežtj į Tornea, ant Suo-
mijos:Šyedi jos rubežiaus 

250 kitų talkininkų žnio 
nių, i!iėmus kelis ameriko
nus, dabar randasi mi< ste 
jĄbo, vakariniam Suomijos 
krašte Beiškia. jie pasiekė 
tą dalį, kurią vaŲo Suou t-
jos vyriausybės kariuome
ne ir todėl ten jiems nėra 
jokie s baimės Bet Švedija 
i Abo negali pasiųsti <r:vvo 
laivu. 

Švedijos pagelbinė ekspc 
dieija sų/riio iš Suomijos 
Vienas iš ekspedicijos 'aiv; 
nuskendo kelionėje. 

IŠ DARBO LAUKO 
Pilna darbininkų 

Michigane. / 

Lansing, Mich. — Valsti
jos darbo biuras praeiti 
mėnesį gavo 10,708 aplika
cijas nuo ieškančių darbo. 
Iš tų tik 8,466-gavo darbus. 

i n n - - t 

• 

Karpenteriai reikalauja 
daugiau. 

H jntington, W. Va -Vie
tos karpenterių unija pa
reikalavo 60c. už darbo VK-
landa ir 8 darbo dieroje. 
Be to reikalauja cielo ir pu-
sos užmokesnio už darbo 
viršlaikį ir dvigubo didžiu
lėmis šventėmis. 

10 garvežiai kasdien 

:w REVOLIUCIJA BOSNI
JOJ IR GEROO 

GOVINOJ. 

True translation fftėd wlfh the pbst-
master at Chicago, 111., on March 8, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

W<ishington, kovo 5 — 
Vietos serbų ofise gauta 
»ficiialės žinios, kad , v kilo 
prieš Austriją Bosnijos ir 
Oerc( govinos gyvrntojai. 
Austrija ivn paskc l̂f ė i arės 
J t o vi 

AUSTRIJA PRAVEDA 
TVARKA UKRAINOJ. 

Neduoda "injunetion. , , 

East St. Louis, 111.—Strei^ 
kuoja krautuvių patarn u 
tojai (klerkai). Krautiui-
ninku sąjunga v mėgino iŠ 
Lcauti prieš streikininkui 

injunetion,,, kad jiems už
drausti piketuoti. 

Teeiair teisėjas Orow af-' 
sisakė išduoti "injunetion.' 
Jis ' pažymėjo, kad jei*feti*ei 
kininkai ką pikta daro, jei 
jie peržengia įstatymus. t»-
iru jiV už tai bus pTTfrau'! • 
mi kriminalin teisman. 

Negali naudoties privati
niais vagonais. 

Philadelphia, Pa. — Brld-
wino garvežių dirbtuvėse 
1917 metais padirbdinta 
kasdien, abclnai imant, po 
10 garvežių. Tie visi garve
žiai kainavo 63 milijonus 
dol. 

Gaisrininkams pakelta 
algos, 

East St. Louis, UI.—šito 
miesio gaisrinink im° padi
dinta užmokestis—$10 dau
giau į mėnesį. Vietos gais
rininkai priguli prie Am. 
Darbo Federacijos. . 

i Mašinistai laimėjo. 

Hamilton, O. — Ameri
can Can kompanija ir Ka 
milton Machine Tool kom-
nanija savo mašinistams 
pravedė 8 vai. darbą dieno
je ir padidino užmokesnį. 

Pražuvo sumanymas prave 
vesti kazokus. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, III., on March 6, 

1918, as required by the act of Cc-
tober 6. 1917. ' 

Washington, kovo 5. -
Kiekviena prie Baltųjų Hu-
mų sufragietė į piketmnkė 
buvo nelegaliai areštuoja
ma, nelegaliai baudžiam ir 
nelegaliai kalinama 'j^aip 
nusprendė Columbia dis-
trikto apeliacijos teismo tei
sėjas Van Orsdel. Sufragie-
tes piketninkes v'sas laikas 
baudė vietos policijos teis
mas. Jos pasirūpino tuo rei
kalu apeliuoti ir štai šiandie 
paaiškėjo, kad policija ne
turėjo teisės jų a^eštuot' 

Aštuonios - įš dešimties 
piketninkių, kurios buvo 
padavusios apeliaciją ir ku
rios išteisintos, p'idave teis
man reikalavimą, kad dis-
trikto autoritetas joms at-
]vgintų $800,000 už nir-sto-
lius ir nukentėjimus. 

True translation filed with the post-
master at Ohlcago, 111., on M: rch 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 4 (su
vėlinto).—Vokietijos spau
da su pakilusiu upu sveiki
na savo diplomatu^, kurie 
taip sumaniai sugenėjo pra
vesti taiką su Rusija.' Vo
kiečių imperatoriau- tele
grama su pasveikinimu 
kanclierio von Hertlingo iš
lipinta visoj šalyj. 

Visuose miestuose iška
binta vėliavos. Ryto; pa
skelbta mokvklu vaikams 
šventė. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 5.—šian
die Vokietijos vy r i a i s be" 
oficįialiai pranešG. jog Ru-
munij-i priėmė centrai ų 
valstybių ginklų sutikimo 
pasiūlymą. 

True translation filed with the post-
mastier at Chicago,, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vienna, kovo 5.—Austri
jos karės ofisas oficialiai 
jrniueša, l̂ ad Austrijos-
- Vengri jos kariuomenė Uk
rainoje veikia su vienatiniu 
tikslu — pravesti ten reika
lingą tvarką. 

AMERIKONAI VOKIE
ČIUS ATMUŠĖ. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago, 111., on March 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 5. — Vo
kiečių ataką Lorraino;; ame
rikonai atmušė, sakoma 
prancūzų pranešime. 

Amerikonai tose anvlin-
kėse veikdami; sakoma pra-
)iešhne, paėmč J',ii kurį 
skaitlių vokiečių nelaisvėn. 

REZIGNAVO PERSIJOS 
KABINETAS. 

Washington.^ — Kuomet 
šalies vyriausybė paėmė sa
vo rankosna visus geležiu 
kelius, tarp kitko uždraudė 
milijonieriams ir privati 
niais savo vagonais naudo 
ties. 

Nesenai milijonierius 
Vanderbilt prašė vyriausy
bės, kad jam butų leista sa
vo privatiniu vagonu Ke
liauti iš New Yorko į pie
tus. Bet vyriausybė atšaki 
leidimą. 

Žinoma, milijonieriams 
dideu' nesmagumai Bet turi 
taikinties prie aplinkybių. 

yTrenton, N. J.—New Jer-
sry legislatura 34 balsais' 
prieš 26 atmetč sumanymą, 
kuriuomi buvo reikalauja-
•H^, kad va^fi.įoje bui^i 
organizuota valstijinė poli
cija, arba kazokai. 

Tos policijos reikalavo, 
žinpma, fabrikantai ir biz
nieriai. 

Maistas naikinamas. 

New York. — Kuon et 
vyriausybe skatina gyveu 
tojus prie didžiausio mai
sto taupumo, sausio mfne
šiu šitam mieste sunaikinta 
18,167,220 svarų visokį., 
maisto. Taip praneša svei
katingumo komisijonierius. 

Tas maistas — tai bulvės, 
svogūnai ir kitokie darži
niai vaisiai. .Del stokos 
transportaeijos jie sušalo 
ir prisiėjo išversti laukan. 
Tik vienų bulvių 6 milijo
nai, svarų sunaikinta. 

TALKININKAI LEIDŽIA Kinai imasi daržininkystės. 
JAPONIJAI VEIKTI 

SIBERIJOJE 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111. on Mnrch 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kc ro o —Iš 
Teherano amerikoniškas 
konsulis šiandie valstvbčs 
departamentui pranašė kad 
rezignavęs Persijos minis-
terių kabinetas. 

True translation filed with the post-
master at chicago, III., on March 6, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

i 

Londonas, kovo 5.—ivaip 
talkininkai, taip ir Suv. 
Valstijos sutiko, kad Japo
nija įsimaišytų Siborijoj ir 
ienai apsaugotų talkininkų 
reikalus. Taip p>.'»ncša 
Evening Xews. 

VOKIETIJA MĖGINS 
GAUTI PLATINĄ 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on M; rch 6, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Tirringas Chicagcje kinas 
Hip Lung Wî con.-ino valsti
joj panuomavo 1,480 pkrî  že
mės ir mėgins tenai užvesti 
.laržoviu auginimo pavyzdine 
gus daržus. 

Jei mėgimmai iluo<; ^erai« 
pasekmes, tuomet Hi] Lung 
yra sumanęs tenai arba kur 
kitur įkurti kinų kol;< uja. 

Paskirtor. farmon j n* iške
liavo keliolika kinų, daržinin-
kavimo žinovų. 

Pavugė laisvės bonds:>. 

B. Stepbe^son vienam *a-
liune mėgino parduoti laif vt>< 

Washington, kovo 5. pbondsa vertes $100 nž $25. 
Padariusi taikų su Busija 
Vokietija mėgins Busijoje 
nupirkti kiekviena plati
nos unciją. 

Kaipo intariamas jis b'va 
areštuotas ir policijai pasisa
kė, kad jis tą bondsą pa'-o^ 
nuo B. Camp.oell. 
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BEREIKALINGA BAIMĖ. 

"Lietuvos" redakcija, 
matyt, bijosi, kad katalikų 
delegatai į soima, j eitai bus 
didžiumoje, nepanorėtų 
antmesti jiems, libera
lams, savo valios. J i ke
lintą sykį aiškina, kad sei
me didžiumos nutarimai ne
turės labai didelės ovarbos, 
kad svarbus bus tik vien
balsiai sutarimai. 

Tą-pat ir mes manome ir 
e sakome. I r todėl visai be
reikalingi yra intarinc įimai, 
kad katalikai gal panorės 
taip pasielgti su liberalais, 
kaip su jais pasielgė socija
listai 1914 metų rudenį. 
Kada New Yorko seime so
či jalistai paėmė viršų, jie 
verste norėjo priversti libe
ralus, kad remtų jų Šelpi
mo fondą. Liberalą^ pas
kui atsiskyrė įr įsteigė sa
vo fondus; soči jalistai ir po 
šiai dienai negąjį jiems t& 
dovanoti. , 

Bet juk mūsų katalikiška 
visuomenė kitokio yra bu
do ir kitokios taktikos pri
silaiko. Mes steigėme A-
merikos Lietuvių Tarybą ir 
Tautos Fondą ant beparty-
viškų pamatų, kviesdami 
tenai visus — proporcijona-
les lygybės pamatais Mes 
ir dabar norėtume tose įs
taigose matyti visus lietu
vius dirbančius iš vieno. 
Bet jeigu musiji liberalai ir 
socijalistai norės eiti savais 
keliais ir laikyties savo įs
taigų, mes ne tik jiems ta
me netrukdysime, bet pa
linkėsime jiems ku< geriau
sio pasisekimo ir jų darbų 
vaisingumo. By tik butų^Į 
iš to Lietuvai nauda. - Pri
metinėti gi jiems Sctvo va-
lią, varu juos varyti į savo 
įstaigas — mes nei ištolo 
nemanome. 

vien del apsisaugojimo, jei
gu kartais liberalai ant mū
sų įstaigų norėtų pasikėsin
ti, r-

TUŠTI JŲ URZGIMAI. * 

Liberalai, mato, kcip ka
talikai rimtai ruošiasi į sei
mą, kaip uoliai agituoja ir 
gražiai organizuojasi, kad 
kuodaugiausiai katalikų at
stovu į seimą nuvažiuotų. 
Ir, tai matydami, bijosi ir 

į nerimauja. Bet baimės 
pamato nėra. Juk katalikų 
spaudoje dar niekui neap
sireiškė mintis, kad reikė-

. tų pasistengti atimti iš li
beralų jų įstaigas, panai
kinti jų fondus; priešingai, 
liberalų spaudoje pilna 
straipsnių, kurie parodo ai
škų norą įsikinkyti katali
kus į savo liberališką veži
mėlį. Štai, tų užmačių no
rint pasisaugoti ir reikia 
katalikams stengties nusių
sti atstovų kuodaųg:;usiai... 

i c 

Ateinančią savaitę New 
Yorke įvyks visuotinas A-
merikos lietuvių politiškas 
seimas, kuriam dalyvaus 
katalikai su tautininkais li
beralais. Kiek sužinoma, 
visuotinas lietuvių seimas 
bus skaitlingas, kadangi iš 
visų lietuvių kolonijų va
žiuos po kelis atstovus. Re
ta katra lietuvių kolonija 
seime nebus reprezentuo
jama. Amerikos lietuviai 
labai užinteresuoti Lietuvos 
laisve ir neprigulmybe. 
Kiekvienam rupi žinoti po
karinis Lietuvos likimas. 
Ve kodėl lietuviai ir sei-
man keliauti nesigaili nei 
lėšų, nei pavargimo. Visi 
gerai,žino, kad be t'nkamo 
pasidarbavimo yra sunku 
atsiekti kas gera. Be rei
kiamojo visų lietuvių pasi
šventimo negalima laukti 
iš svetimų rankų Tėvynei 
laisvės. 

Todėl pastaraisiais lai
kais Amerikos lietuviai po
litiškais tikslais spiečiasi 
kruvon ir mėgins bendrai 
darbuoties Lietuvos laisvės 
ir neprigulmybės reikale. 
Pasitikima, kad mūsų tau
tininkai liberalai po pavy
kusio seimo ineis pagaliau 
į katalikų gyvuojančias po
litiškas įstaigas ir tuomet 
prasidės naujas laikotarpis 
lietuvių politiškame veiki-

Lietuvos VyUų kuopą Ir 

Dėlei bendro katalikų orga] 
organizacijų Kongreso. 

Pereitų metų Federacijos 
Kongresas išnešė sumany
mą ir paleido viešumon, kad 
sekančiuose metuose ' pa
kviesti visas idėjines kata
likų organizacijas į bendrą 
kongresą, kuriam vieta ta
po nuskirta Baltimorės mie
stas. Tą sumanymą visi 
katalikiški laikraščiai labai 
parėmė i r bendro kongreso 
įvykinimui liko tik organi
zacijų kuopoms nusp i r t i . 

Vėliausiame "Vyčio" nu
meryje randame pranešima, 
kad šįmet-Federacijos val
dyba, besiartinant laikui 
rengimosi prie seimo, išsiun 
čia visoms katalikų organi
zacijų valdyboms pakvieti
mus į bendrą seimą, ku
rios, -kad paleistų kuopų 
nubalsavimui ir praneštų 
pasekmes. 

Bendras kataliku organi
zacijų seimas iš daugelio at
žvilgių yra naudingas mū
sų visuomenei. Suvažiavę 
delegatai iš įvatrių organi
zacijų kuopų į tokį seimą 
išgirstų daug naujo ir netik 
patys galėtų ingauti paty
rimo, bet ir organizacijoms 
butų labai sveika, nes leng
vai galima butų permatyti 
ko kokiai organizacijai sto
ka ir kaip ją pagerinti: 

Taip, abelnai žiūrint, 
toks bendras organizacijų 
seimas yra naudingas, bet 
giliau pažvelgus į kiekvie
nos organizacijos principuaJ 
veikimo apsjbriežimą, gali-[ir pirmyn žengti bendrame 

Čia vien tik jaunimas! Čia 
nėra pašaipos! Organizaci
ja yra pastatyta ant prakil-
nių-prakilniausios idėjos 
pamatų- Kas vvčkms ne
rupiu Jie stovi už tautą ir 
Bažnyčią, jie kelia Lietu
vos dailę, jie skleidžia dorą, 
stovi sargyboje prie vartų 
vedančių jaunimą į ištvirki
mą, jte platina blaivybę, 
rūpinasi apšvieta, protišku 
narių išlavinimu; ir mede-
giska gerove. Kieno šian
dien yra rengiami vakarai, 
spektakliai ir visokie pasi
linksminimai, kas pratina 
jaunimą prie draugiškumo 
ir soči j alio gyvenimo — vy
čiai. Vienu žodžiu sakant, 
vyčių veikimas yra labai 
platus ir kiekvienas turi tą 
pripažinti. Gi apart to vis
ko vyčiai kaipo jaunimas, 
tautos ateitis, nors ikišiol į 
politiką nesikišę, bet nega
lima sakyti, kad jie nestovi 
prie jos ir netėmija, kas 
aplinkui dedasi Ateis lai
kas, kuomet mūsų senesni 
veikėjai, netekę spėkų, pa
liaus dirbę politikos dirvo
je. Kam vietas užleis i... 
Savo amžio vyrams Ne. 
Jaunesniai kartai — vy
čiams. 

To visko, kas augščiau 
tapo išdėstyta, aptarimui, 
iš^vildenimui, V y k i m u i * 
varymui pirmyn, yra reika
lingas vyčiams kongresas. 
Bet ar vyčiai tą viską ga
lėtų aptarti, įvykinti, tą 
viską paimti į savo rankas 

ma permatyti, kad nekn-
rioms organizacijoms bend
ras seimas nėra naudingas 
ir nepastumėtų pirmyn prie 
didesnio veikimo, Viena 
iš tokių organizacijų, ku
liai bendras seimas gan' bū
ti nenaudingas — yra Lie
tuvos Vyčių organizacija. 
Kodėl?... Žinome, kad mū
sų, organizacijos, nors i r 
skaitomos idėjinėmis, vie
nok būdamos pašelpinėmis, 
arba ir kitokią idėją skleis
damos, tečiau viena kitos 
yra labai arti ir bendrai sei-
mauti visai nėra iš kelio, 

me. Tas veikimas, žino- Į Jos viena Mtai eitų į pagel 
ma, bus daug stipresnis, nes 
sumažės nereikalingi nepa
sitenkinimai, kurie visas 
laikas šios šalies lietuviams 
kenkė jų politiškame dar
be, y 

Kuomet Amerikos lietu
vių kolonijose jau išrinkta 
tan visuotinan seiman at
stovai, kuomet pastarieji 
ruošiasi tan nępaprastan 
New Yorke susivažiaviman, 
vienur-kitur vis pasigirsta 
balsai prieš seimo visuoti
numą, prieš jo šaukimą 
prieš jo naudingumą ir rei
kalingumą. 

Tai vis apuokų balsai. 
Tai lietuviškų socijalistų 
paskutinės konvulsijos, pa
skutinis raičiojamąsis prieš) 
tai, kad be jų Amerikos lie
tuvių visuomenė spręs apie 
Lietuvos likimą. Tiems iš
gamoms norisi bolševikiš 
kos Lietuvos, norisi jiems 
matyti ten anarchiją, bet ne 
tikrąją laisvę ir šalies ne-
prigulinybę. 

bą, viena kitai padėtų sklei
sti idėją ir nekurios tiesiog 
stiprėtų bei rimtėtų. Gi 
Lietuvos Vyčių organizaci
ja yra visai skirtinga. 

katalikų org-jjų seime, la
bai yra abejotina ir galima 
sakyti, kad ne. Didžiulių 
mūsų organiaacįįįų, pavyz
džiui SLRKA., seiman va
žiuoja žmonės daugiausia 
pagyvenę, arba apyseni, 
kuriems tik ir rupi susivie
nijimas, o jaunimo reikalai 
visai nėra galvoje. Jie at
gyvenę savo janmystę, visą 
veikimą yra palikę jauni
mui Deleiskime, kad ben
drame seime, paskirtoj die
noj yra svarstoma Liet. Vy
čių organizacijos reikalai. 
Kas iš to, kad seimo svetai
nė bus pilna delegatų, o rei
kalus svarstys tik jauni
mas. Kas interesuosis, tas 
klausys, o kas ne, tai butų 
tik veltui laiko eikvojimas. 
Bendras seimas, sak^ tęsis 

Juk visuotinan seiman ir 
jie buvo kviečiami. Jie tu
ri teisę ir dabar nuo savo 
organizacijų skirti atstovus 
ir pasiųsti su įgaliojimais. 
Bet argi jie taip elgsis *? 
Tik į tokius suvažiavimus ir 
susirinkimus jie mielu noru 
ir nekviečiami važiuoja ir 
eina kuomet tikisi turėti 
balsų didžiumą, kuomet mi-
sijaučia bosauti, imti viršų. 
Socijalistai labai dažnai iš-
sirerškia už muosavių nuo
monių gerbimą. Bet jiems 
kitų nuomonių gerbimas — 
tai svetimas daiktas, tiesiog 
nepriprastas / apsireiškimas. 

Todėl dabar jie, kaip tie 
apuokai, ir urzgia, kad sei
mas be jfų nebusiąs visuoti
nas, be ju neturėsiąs reikš
mės, nes tik jie, socijalistai 
-išgamos, žiną, kokia laisvė 

(Lietuvai esanti reikalinga 

fftr ftenkias dfenas. Stt t į 
tomputį juokinga. Juk S. 
LUKĄ. organizacija viena 
ima seimui tris dienas, TJ. 
Vyčiai taipgi tris dienas ir 
vos tik gali apsidirbti, o 
kmr naugiau organizacijų 1 
Norint visu organizacijų 
reikalus gerai apsvarstyti, 
bendrį seimą reiktų laikyti 
jei ne tris, tai jau dvi sa-
vates tikrai. Tokiu būdu 
ir išlaidų skaitlinė susily
gintų su skaitline "atskirai 
laikomų seimų. 
• Visa, kas čia norima pa

sakyti ir į ką vyčiu kuopų ir 
narių domą atkreipti, tai y-
xa, kad mes, vyčiai, bend
ram organizacijų kongresui 
pritartume, bet stovėtume 
nž tai, ikad Lietuvos Vyčių 
organizacija savo kongresą 
laikytų SKYRIUI ! I ben
drą organizacijų seimą ga
lima ir nuo vyčių pasiųsti 
du ar tris delegatus, kurie 
atstovautų Liet. Vyčių or
ganizaciją, bet savo organi
zacijos gerovės dėlei, laiky
kime kongresą skyrium. 
Darbo turim daug. Suma
nymų, įnešimų, jaunimas 
turi kupinai ir tai v:.<? del 
labo mūsų organizacijos.. 
Tie visokie sumanymai rei
kia tinkamai aptarti, ap
svarstyti ir įstatyti į veiki
mą, o tą viską tik gali at
likti atskiras Lietuvos Vy
čių kongresas. 

•Taigi, broliai vyčiai IT se
sutės vytSs! Apgalvokime 
tą gerai, permatykim aiš
kiai visą mūsų brangios or
ganizacijos veikimą ir at-
minkim, kad iš mūsų Tėvy
nė reikalauja labai daug. 
, I. K. Sakalauskas, 

L. V. 25 kp. develand, 
Ohio pirmininkas ir kongre
so rengimo komisijos narys. 

P. S. Liet. Vyčių 25 kp. 
Cleveland, Ohio, sulyg pra
eitų metų L* Vyčių kongre
so laikyto Brooklyne, N; Y. 
nutarimo, kad Liet. Vyčių 
VT kongresas butų laiko
mas Oevelande, stropiai 
rengiasi prie kongreso. 
Choras visa energija grie
biasi už negirdėtų dainų ir 
žada nustebinti delegatus ir 
svečius*. Teatrališka<? sky
rius ima didelį, dar niekur 
ikišiol neloštą, istorišką v ei- j 
kalą rr žada jį pastatyti sce": 
noje laike kongreso. Truk
simas kuopoje • kaip prie 
Verduno. Visa kuopa sto
vi už tai, kad kongresas bu
tų laikomas Oevelande. Dė
lei labo organizacijos, kuo
pa laukia paramos iš kitų 

u*ifa«fttf. 
V 

Kaip geriau: Sn saffu-
nats, «r be ją? 

— - S 

(Tąsa). 
Pasitaisąs apsireiškimas. 
Visuose aplankytuose 

miestuose patėmyta žymus 
pasitaisąs .apsireiškimas, 
kaip miestų, taip pačių gy
ventojų. Saliunų bomerija 
išnykusi. Gatvių kampų 
žiopsotojai dingę. Gatvės 
svaresnės ir visa miestų at
mosfera, geresnė. 

Man teko vaikščioti Den-
vero ir Portlando gatvėmis 
ligi 12:00 ir 1:00 nakties, 
bemačiau ten jokių nesma
gumų, jokio trukšmo. Nie
kam nereikėjo nei ginties, 
nei užpuldinėti. Atmaina 
buvo įvykusi ir šeimynose. 
Vyrai su žmonomis i r su 
vaikais, šventadieniai apsi
taisę, lankydavo krutamųjų 
paveikslų teatrėlius, šajta-
košės užeigas. Jų visn 
veiduose matėsi neišpasa
kytas laimingumas. Ro
dos, pasaulis naujai atgi
męs. Taip linksma, taip 
gražu, taip laiminga išny
kus saliunams. 

su groseniinkų ir kitų krau-. 
tuvninkų parašais, vieteje 
sabmiininkų. Darbinin
kai čutaupia daugiau pini
gų. Vyrai, moterys ir vai
kai yra laimingesni ir turi 
geresnį gyvenimą.'' 
Seattle. 

ir kokios laisvės reik reika-1 kolonijų kuopų, 
lauti. 

Nežiūrint tų socijalistų 
urzgimų, nežiūrint jiems at
sidavusių darbininkų klai
dinimų savo šleivomis teori
jomis ir šmeižtais prieš ka
talikus, seimas savo keliu į-
vyks ir tas seimas, pasitiki
ma, atliks didelį ir svarbų 
žingsnį prie Lietuvos lais
vės ir neprigulmybės išga
vimo. 

Tik tegu mūsų parinktuą 
ir siunčiamus seiman atsto
vus Dievas telydi ir tegu jie 
ten pasidarbuoja tautos ir 
Tėvynės ne^rigubnybės rei
kale. Kiekvienas iš mūsų 
juk šiandie ir pageida^a 
tik to, kad Lietuva ateity
je butų laisva, krikščioniš
ka šalis. 

r. K. s. 
/ RED. PRIERAŠAS. 

I. K. Sakalauskas, kada 
rašė Šitą straipsnelį, matyt, 
dar neturėjo Federacijos 
valdybos atsišaukimo, ku
riame išdėstyta smulkiai, 
kaip tie seimai visų organi
zacijų galės atsilikti. • Čia 
mes kai-kuriuos dalykus 
pakartosime. 

1) Kiekviena organizaci
ja savo seimą laikys sky
rium. Vienu sykiu bus lai
koma trijų organizacijų sei
mai, (per savaitę viskas bus 
atlikta), bet ne vienoje sa
lėje, o skyrium, vis kitose 
salėse. Taigi niekas ne
kliudys organizacijoms sa
vo seimus laisvai atlaikyti. 

Į vieną'salę visi seikiinin-
(Seka 3-čiam pu-O. " 

Omahoje. 

Majoras Dahlman pasa
kė: uČia dabar labai retai 
pasitaiko nesutikimų poro
se, labai mažai liesusiklau-
simų ir persiskyrimų.M 

Denvere. 

Rekordai liudija, kad 
persiskyrimų bylų skaitlius 
f=tim:ižėjo-10 nuošimčij. 

Majoras Speer tarė: 
"Daigelis vvru, katrie se-
niau ištisius vakarus pralei-
zdavo saliunuose, dabar vi-
sus savo šeimynų narius ima 
su savim į krutamųjų pa
veikslų teatrėlius ir daug 
mažiau išsilėšuoja, kaip pir
miau saliunuose. Dąįar 
daugelyj Denvero namuose 
saulė šviečia, kur pirmiau 
viskas buvo apsiniaukę. , , 

Gubernatorius Gunter sa
kė: "Praktiška geradarybė,/ 
kokia seniau buvo reikalin
ga nukentėjusioms mote
rims ir vaikams, šiandie žy
miai padidėjo labdarių or
ganizacijose.' ' 

"Thė Denvcr Labor Bul-
letin" redaktorius Houston 
•rašo,-kad "Pinigai, katrie 
pirmiau buvo suvartojami 
svaigalų išdirbėjams, Šian
die panaudojami maistui, 
drabužiams ir kurui namuo
se/ ' 

Portlande. / 

Policijos viršininkas J. 
Clark sakė: "Dabar mažiau 
kaip viena dešimtadalis su
sikivirčijusių šeimynų atei
na taikinties policijos teis
man. , ,# 

Miesto mokyklų vii'šinin-
kas S. B. Alderman prane-
ša, kad " Mokyklas lanką 
vaikai yra geriau aprengti, 
geriau pavalgydinti ir ge
riau visakuom aprūpint i" 

Kuomet praeitais metais 
gyvavo saliunai, šeimynų 
neužlaikymo bylų policijos 
teisme buvo 91, gi šįmet tik 
~ 3 L ! 

Mr. W. M. Lard, žymus 
pilietis ir batridninkas, ra
šo, kad ^Išmokamieji če
kiai bankou dabar sugrįžta 

Pasikalbėjime su majoru 
Hiram C. <M11 jis pasakė: 
" Seniau 12 lig 14-kos at
sitikimų būdavo kasdien, 
kuomet vyrų apmuštos 
žmonos ateidavo, policijos 
tei&man su nusiskundimais. 
Šiandie to nėra. 

" Pirmiau 4 ar 5 moterys 
kasdien ateidavo mano ofi-
san ir verkdamos pasakoda
vo, kad jų vyrai ištisus mė
nesius neduoda joms pini
gų. Kuomet panaikinta 
saliunai, ko panašaus ne
tenka nugirsti. v 

"Šimtai ir šimtai moterų 
su vaikais ateina mano ofi-
san ir išreiškia padėką už 
saliunų panaikinimą, pažy-
mėdamos, kaip tas išganin
gai atsiliepė į jų vyrus. ' ' 

Seniau tenai buvo paga
minti taip vadinami aptva
rai tinginiams vyrams ir 
pilnai naudojami. N«.užlai-
ką namiškių vyrai buvo pri
verčiami ten dirbti ir jų al
gos buvo atiduodamos jų 
žmonoms. Nesant saliunų, 
pavieto komisijonieriai bu
vo priversti panaikinti tas 

^ ' ' įs taigas." Tik keli vyrai 
paskui buvo nedaromi ka-
lėjiman ^už nesirūpinimą 
šeimvnomis. ' 
s Policijos rekordai liudija, 
kad veikiant saliunams per
inai 15-koj atsitikimų vyrai 
pametė žmonas su vaikais, 
tedarius saJjunus pirmai
siais metais buvo tik 3 tokie 
atsitikimai. 

Kas veikiagi Chicagoje? 
1917 metais apie 350,000 

kriminalių prasižengimų 
užrekorduota munieipaiiuo-
se teismuose. Anot teisėjo 
Gemmil, iš tų prasižengimų 
60 nuošimčių buvo del sa
liunų Taigi nuo attohoho \ 
paėjo 120,000 prasižengimų 
per metus arba 387 kas sa
vaitė. 

Kasdien 50 žmonių alko
holis pasiunčia į pataisos 
namus. 

1917 metais buvo 37,650 
Į daugiau kriminalių prasi
žengimų, kaip 1916 metais, 
iš kurių 29 006 buvo nuo 
giituokliavimo. Bravaraf 
skelbia, kad 1917 metais a-
}aus išdirbimas padidėjęa 
136,000 bačkų, arba 27 stik
lai ant kiek-vieno gyveato-

Didėja alaus išdirbimas, 
platinasi prasižengimai. 

/ 

"DRATOO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

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

"̂ r 

^ 

Stocks ir Bonde Perkami ir Purdoo^ 
tOS So. 1M ^Mfo l t . , 1KSB0SI 1V00 ^L 
darni reiklu* darbas. Andrevni A Oo* 



Trečiadienis, kovo 6 4. 

Lietuvių Seirncr Delegatams. 
fmf 

Gauname žfcAų is viaos 
Amerikos kraštų, kad Sei
man rengiasi- daugyoe žmo
nių, kad susivažiavu: pasa
k a i , ko lietuviai geidžia. 
Tik nemylinti Lietuva, t ik 
išsigimėliai lietuviai tokia
me svarbiame momente in
triguoja. Tikimasi, kad 
seimas pavyks, nors. žino
ma, iškalno nieko negalima 
pasakyti, kaip tai viskas 
pavyks. Viskas priklausys 
nuo to, karp lietuviai moka 
bendrai veikti, ant kiek" jie 
pribrendę^ š is seimas, tai 
lietuviškos visuomenės kvo-
t imas. Soeijalistai taip sil
pni, kad neišdrįso stoti net 
į kvotimus iš kabio žinoda
mi, kad jie juos pralaimės. 

I š visų pusių gauname už
klausimus apie seimą. Kad 
viskas butų tvarkoje, pa
aiškiname. 

Geriausiai butų, kad visi 
delegatai' pribūtumėte New 
Yorkan iš vakaro, tai vra 
kovo 12 diena. Seimą ren
gianti komisija rekomen
duoja nakvynei šiuos hotc-
lius: 

Aberdeen I.Dtel, 17 W. 32 
St. 

Broadway Central Hotel, 
673 Broadway. \ 

The Brist Ji, 3 R 27 St. 
Grand Hotel, Brjadway 

and 31 St. 
Holland House, 5th A ve., 

i r 80tr St. 
Hotel Breslin, Broachvay 

ir 29th St. 
Martiniąue Hotel, 56 W. 

33rd St. 
Park Ave.-- Hotel. Pa^k 

A ve. ir 32nd St. 
Hotel Prince George, 14 

E. 28th St. 
Imperial Hotel, Broad-

wav and 21st St. 
Marfha Washington Ho

tel, 29 E. 29th St. 
Šis pastarasis botelis 

vien tiktai del moterų. 

i .i JI ... mimii i II IBI n m sa 

e visi hoteftai gana pri-
eitnsfirM,, bet kam npatiktų, 
tai «ali pasirinkti kHus iš 
2,000 liotęhu. Rekom^nduo-
Jfffffie;}i Tioteliai yr^ Tftto-
tfatmiai tos vietos, kur 'bus 
laikomas seimas. 
J Visi delegatai, kaip jau 
buvo skelbiama, privalo iš
kalno prisiųsti savo manda
tus. J u k esant 600-800 
delegatų negaMma seimo 
trukdyt i pusę dienos, o ge-į 

rai žinote, kad nesutvarkius 
mandatų, negalima seimo 
pradėti. 

Visi mandatai bus su
tvarkyti: Atvažiavęs de
legatas j>rie seimo svetainės 
dirrių gaus paruoštą bilietą 
inėjimui į seimą. Bilietas 
taip sutvarkytas, kad jis ir 
kontroliuos skaičių delega
tų kiekvienoj sesijoj. Mat, 
taip sutvarkyta, kad durių 
sargai atplėš nuo bilieto ku
poną. Tokiuo būdu išveng
sime peršaulrimą delegatų, 
kuris stirna po 1—2 valan
das nuo sesijų. 

Taippat toje pat vietoje* 
ir visi svečiai gaus bilietus 
i seimą, kaipo svečiai. Tuom 
patim jie užsiregistruos. 

Svetainės duris atsidarys 
kovo 13 d. ant 3:30 v. rvto 
ir delegatai privalo rinktis 
IT gauti bilietus su ženkle
liais. Seimas gi atsidarys 
ant 9 vai. ryte. Iki tam 
laikui visa tvarka su man
datais.ir svečiais turės būti 
atlikta. 

Kaip seimas tęsis. +ai jau 
paaiškės pačiame seime.įj stebėtina, tai buvo įžanga į 

kyt i cicilikišką — dvasią. 
J i ve užvardinta '^Ciaaro." 
Na, jei tas rymionis, pagar
sėjęs omkemkus it diploma
tas, kuris gyveno pirm Kri
staus, atsikeltų, tai jis cici-
likams už darkymą jo dva
sios, dievai žino, ką pada
lytų; ; ' 

Čia iferp kitko, tai?p vi
sokių nesąmontį norėta 
kiek parašyti apie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 49-tos 
kuopos prakalbas čiouaį lai
kytas vasario l t cl. t e n 
jie bijojo ir priminti žodį 
' 'Darbininkai / ' ' Mat, bijo 
savo sėbrams kiek duoti 
suprasti, kad katalikai rū
pinasi darbininkų būvio pa
gilinimu. J i e paniekinan
čiai, ištvirkusiai, kaip pa
prastai, išvadina rengfcjuą 
"§V. Juozo sosaide." Nega
lima nieko protingesnio iš 
tų mūsų oiciMkėhų susilau
kti. 

•**«"te»*»*» 

gu vyčiai mibalsttotų laiky
ti seimą skyrium 

Clevelandiėciams, v žino
ma, nesmagu butų netekti 
savo kolonijoje seimo. Bet 
del visuomenės labo viena 
kolonija galėtų n« ru-teisti. 
Kitais metais galėtume vi
si į Clevelan&ą susimesti: i r 
Philadetphijos kongrese bu
vo d t i vietos nužiūrėtos: 
Baltimore i r Clevelandas. 
baltimore tik delio buvo 
nuskirta, kad iš ten buvo 
pakvietimas. 
Iš Baltimorės prie tos pro

gos galėsime padaryti eks
kursiją į Wasbingtoną 
(40 minutų. važiavimo). 
"Šiais laikais ir tas svarbu.: 

• i i 
- w - . * * t - -»'*.•" 

DETROIT, MICH. 

Daugelis sako, - kam į 
tuos cicilikėliu8 atkreipti 
tiek domos, juk jie nėra to 
verti. Kas link vertės, tai 
tiesa. Tik pažiūrėkime, 
kiek žmonės domos atkrei
pia i padaužau bepro
čius, pamišėlius! Kiek val
džia pinigų išleidžia jų pri
žiūrėjimui Tai kodai nei 
kiek domos neatkreipti į 
tuos,'kurie juos pagimdei 

Čia vieną subatvakarį 
vietos beždžionės ainiai tu* 
rėjo šeimynišką vakarėlį. 
Kas ypatinga, bet gal ne-

Seimo . dienotvarke • senai« 
jau laikraščiuose buvo pa-^ 
skelbta. 

Taigi meldžiame delegatų 
prisilaikyti tos tvarkos. Be
tvarkė, tai motina visų ne
pasisekimų. • 

P . Norkus. 
Seimo rengimo komisijos 

Sekretorius. 

CICERO PADANGĖSE. 
Ar kartais nereikėtų pa-

keistį patarlę "Genys mar
gas, o pasaulis dar marges-
n i s " į "Pasaul is margas, o 
mūsų soeijalistai — a t ^ 
prašant cicilikai — dar 
margesni / ' Tiktai butų 
dar laimė, kad mes lietu
viai, vieni težinoftumėm, 
kad ta pastaroji patarlė 
pilniausiai teisinga. 

Tie mūsų eicilikėliai — 
kaip jie mėgsta vaduotiep 
soeijalistais — ir Chieago-
je prįdirbo tiek nuodų mū
sų nusilpnėjusiai tanjai, 
kiek neįstengė didžiausi 
Lietuvos priešai lenkai. Na, 
ve, vėliausiu laiku per savo 
Lietuvių Darbininkų Tary

bą (ir išdrįsta išs ivadint i 
tokiuo vardu) Chkagoje 
pasikėsino ir darė mėgini
mus smeigti su peiliu Lie
tuvos ateičiai į širdį. Tas 
peilis užnuodytas', buvo t a i 
skelbimas angliškuose laik
raščiuose didžiausių bjau
riausių šmeižtų, kurių grie
biasi t iktai didžiausi niek
šai, kurie* težino tiktai da
bartinę valandėlę. . J ie , tie 
tarybininkai, yra lyg kokie 
žvėrys, tome yra gatavi: 
net ir savo geradėjus su
draskyti. Ale dar to nega

na; jie nori amžinai kankin-
ti. 

Ak, jųs nelaimingieji, be 
sąžinės žmoneliail 

^meižiate, niekinate, 
smaugiate savo didžiausius 
geradėjus, l^irie kovoja ly
giai pat ir už jūsų laisvę, 
kaip ir už savo. J ie nori, 
kad visi naudotus tąja lais
ve, kurią, be abejonės, no-
rints" ir su trukdymais iš-

vakaitlį•« ' vitai&m» vaikinui 
du doleriai, o porai tiktai 

.$1.50. Tai, mat, jie pri
stigo beždžionių. 

Darbininkas. 

L I E T U M S VYČIŲ KUO 
P Ų IR NARIŲ DOMAI 

Lietuviai ištroškę laisvės. 

Vasario 24 d. Šv. Jurgio 
draugijos būrelis narių su
sirinko "Šv. Jurgio parapi
jos svetainėn ir pasikalbėjo 
apie l i e tuvos ateitį. Visi 
Tierrbaisiai išreiškė troški
mą, kad po karės l i e t u v a 
butų respublika. 

Pirmininkas Ant. Memį-
kaitis plačiai >aiškmo:dabar-
tinį Lietuvos padėjimą, 
vargdienių darbininkų skur 
dą. 

Politiškan seiman New 
Yorkę Šv. Jurgio draugija 
siunčia du atstovu: Joną 
Noroką ir Jurgį LiSkevičių. 

u * 
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.. 

(Pabaiga nuo 2-ro pt ;^ . ) . 
i 

kai sueis tik tada, kada bus 
laikomi Federacijos Kon
greso bendri |>osėdžiai. 

2) Susivienijimas <fLRK. 
Am. į bendrą kongresą nei 
nekviečiamas,. Jo seimas 
bus Detroite. Į Baltimore 
kviečiamos tik idėjinės or
ganizacijos1— tarp tfų ir 
Moterų ^ąjunga — pusiau 
idėjinė, pusiau pašelpime. 

gaus brangiai Lietuvai. J ie j 3 ) ^ i s 0 s organizacijos sa-
L I J J .,_• _._̂ . _ ,_-,.:_.... vo atskiruose seimuose jau-kad ir pilniausiais valdinin
kais butų, tai neparodytų 
nei kiek tos nepakantos, 
priešingos nuomonės, kiek 
jųs dar nei nematydami sa
vos valdžios parodot. O 
kas "butų jei jųs turėtumėt 
valdžią savo rankose? Tuo
met bijok ir žodį " laisvė ' ' 
ištarti. 

Susipras visa mūsų liau
dis, o visokie dvasios uba-

namų duris atdaras, kacl 
t^ii rasti sau prieglaudą. 

Yra žmonių, kurie neti
ki, kad galimar šioje gady
nėje matyti dvasias. £ai 
tokie lai pasiima "Naujie
nų" 44-tą ntftn. ir pamatas 
raidėmis ant pofierio iš
marginta ir nebent kokią, 
4x>t tikrai soeijaMstiška—ir 
vel suklydau, norėjau pasa-

sis visiškai laisvai, nevar
žomos. Taippat, žinoma, ga
lės jausties ir mūsų vyčiai. 
Bet kada jos visos susirinks 
į bendrą Federacijos Kon
greso posėdį **• tuomet, 
žinoma, pasijus esą siirišti 
bendrais ryšiais, kurie vi
sus mus suriša į vieną stip
rią visuomenę. Tas vieny
bės atjautimas yra begalo 
svarbus dalykas. Tą jaus-

gai teras vientik pamišėUųLmQ ^ topime augu t i . Tik 

Juozas Kazakevičių*, WH-
kes-Barre, Pa. — Tadas 
KasftnSka ; t (Kastinskas) 
buvo'sulenkėjęs lietuvis -— 
paėjo iš sulenkėjusių lietu
vių tėvų, taip kaip poetas 
Mickevičius, ir daugelis ki
tų. 

Daytonietis, Dayton, O.— 
Nėra reikalo dėti laikraštin, 
kad Vietos Dzūkai nepami
nėjo plačiau kalbėtojo kal-
*bo» turinio. . 

SE22H5=55!==3S2SE 5S2S i.'i ii i ' * -
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%augo" flentfravtš Knygynas. 
Visiems savo prieteliams patafiame skaityti j BTo. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems mltS|% pa-

Ir platinti mtrsų Išleistas knygas. į minkiėlls; parengė Tėvas Kapucinas .06 
Užsisakant knygas visad reikta pažymėti kny

gos numerį ir varfta. Pinigus reikia siųsti iškalno 
feperkant money order arba T^ifetruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

vienybėje visų mūsų galy
bė. 
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NAUJAS LAIKRAŠTIS i 

"GARSAS" 
4'GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių. 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra viera 
geriausių Ir Svarbiausių 
A&erikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

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

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

11 

.10 

.10 

.10 

.10 

.25 

.30 

.15 

.10 

.16 

.16 

.10 

.w 

.10 

.46 

.05 

.75 

.25 

.20 

Chicago , 111. 1915, 
• • • • • • • .10 

456 GRAND ST., 
BR0OKLYN, M. Y. 

To bendro didžioje ka
talikų suvažiavimo pasise
kimas daugiausiai ir pri
klauso nuo mušu jaunimo. 
Be jaunimo ir senesnieji 
bus surūgę. . Jaunimas pri
duos visiems linksmybes ir 
M'yvumo. 

Butų begalo liūtoa, jei-

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G Ę N A S : 

Nauji neatimta daryti ant už
sakymo siutai ir ovetkotai, rer-
tės nuo 130 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
lkl S35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimą* kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės nuo $25 iki, 
$85. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $8.00 Iki $7.60. Va
lizos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIENA . 
Nedėliomis ir vakarais. 

S. OORDON, 
1415 S. Haietcd SL, Oblcago, Jū. 

N o . 5. AliykSelų Šilelis. A. A. Vyskupo Allt. 
> Daratnauakio amžina atmintis, yra tai 

perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 8 . . . 
N o . tO. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu

vių Chioago, 111. šv. Kaeimiero Sese
rims. ParaSė 11. Gustaitis, 1014 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje Veik
mėje Operetfee. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurkliutės Eiles. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. >PU&1. 82 

N o . 25. 'Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
n dalis 

No. 80. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. TPUSl. W 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis Scenos vaiz
delis. LenkiSkai parašė Kaz. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai, veikalėlis . . . . . . 

No . 48. Katriritė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis 1§ lietuvių gy
venimo l»jtfose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai . . . . . . . . . 

No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, l engv i veikalėliai, pusi. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 8 aktuose. Parašė J. J—is,-
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė II lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižinėliai. Tai labai {domios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chfcago, 111. 1915 m 

No. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 82 

No. 85. Huckleberry Pianas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaką, 
kalba lengva Ir knlngos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 88. Iš daktaro pasakojimų. Parašė fiat-
^ rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 

Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . ^ . . . 
JSb, 105 Kares Baisenybes Lietuvoje. Per

gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1018 m. "Draugas". 
PUSl. 66 . . . . y. 

N o . lOS. L ie tuvos V y č i u D o v a n ė l ė . Parade 
kun. Dr. M. Gustait is . P u i k u s ve ikai ė-

. u Us ^r tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni-
/ kaltis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy 

nusl. 2 8 . 
No. 110. Oliveris Tvristas. Tai viena Iš ge

riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vllsi gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi $1.00 

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

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

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. • 

N a 180. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. Pa
rašė Ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys, Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 WJlkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 163. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 184. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. Su
kaktuvių Gardelio uriijos (1418— 
1918) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 

18b. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 168. 

No. 178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiširtli). Parašė K. *A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Ptisl. 150 

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

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Herezlja ir mirtis. Parašė F. V. ir 
Tbsis Didžios vertės knygutė '.05 

No. 194. Tiesos žodis Social is tams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė "pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji soeijalistai bei 
"cicilistai*. Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na {domiausių knygų lietuvių kalbo
je, č ia rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčlo-

f je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais 

No. 910. Blogi Kudlkų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina perskaityti 

No. 292. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. "Sutaisė Dr. 
Graičunas . . . . . . . 

16 

.26 

10 

40 
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.25 
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.10 

.25 

.20 

.75 

.10 
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No. 254. A. B. G. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobčs apdar._ 26 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimorės Kohcllijaits. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimus Ir atša
ki mus pritaikytus pi adedamlemsiems 
skyriams. Kaina 

No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimorės Koncllijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

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

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"Žiburęlis". Graži knygelė. 1916 to.. 
P U S I * AtKb • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • « • 

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

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems į pirmąJ4 išpažinti 
ir Sv. Komuniją. Išleido* kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . ^ , . 

No . 806. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Supaisė Mokytojas, Juoz. Damljo-

^ naitis, vietinis Lietuvių Kalbos Vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save moklnties, popef os apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>» 
Įstatymo. Parašė kun. 1. Buster. 
Kieto popero apdarais , .25 

No. 815. Vaikų, žvaigždutė. Bendortaus, 
dalis I, kietp poperos apd. 26 

No. 816. Valkų žvaigždutė dalis IL W4tne 
apd 26 

No. 820. Trumpas aflkmimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gls. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. 66 . . . . .25 

826 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 196 26 

No. 860. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
ta kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 

No. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui; 
, a ) Marksas II. Pusi. 24 08 

' b) Kopernikas ir Galilėjus, p u s 22 .09 
c) Žmoniškumas Ir vergija, pusi. l t .05 
d ) Į Socijallstų Rojų, pul l 8 05 
e)$ Giordano Bruno, pusi. IS 05 
f) AJ/ yra Dievas? Pusi. 18 . . > . . . , . . .05 
g) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 .0 5 
1) Revolittcijonierių tarpe, pttsl. t* ."f .©5 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2b . . . . .06 

No. S»4 K e t v i * ^ Į fBhaityinu knyga. Pust, 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . $1.00 

Lithuania and the Autonomy of Foland with 
a map., by J. Gabrys. Paris . . . . . . . . .16 
rys. Paris • .10 

A Skėteli of tbe Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris t v . . .10 

Albam Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Kinkinys lietuviškų šokių. Pučia

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

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

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

No. 378 {žadu Katekizmas. Parašė kun. A. 
- Staniukynas. Pusi. 79 

No, 875. Ypatingas sąžinės perkratlnėjl-
mo būdas. Pusi. 68 audeklo viršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais $1.00 
Popiero viršeliais 7f 

lXo. Apmastymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais .* ,2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku-
\ relės apdarais . . . * . . . . . -•• 

Juodais audeklo apdarais 
No. 3<^ *<>&!<=»«« ftnfnlfkų tlu^JtoO kate-

ki/.iit.ts. rusi . 48 audeklo apdarais 
No. 868 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka

tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 
No. 893. Trečioji skaitymai knyga. . PusL 

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

dravičiaus 
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa

veikslai, dideni 
Mažesni po . . 

šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal-
~ da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią, ir kitus, paauk
suotos — 8 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. II 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 . . . . . . 

MALDŲ KNYGOS. 

-

.50 

.00 

.26 

.15 

.75 

.40 

.25 

. 

-

/ 

.50 
$1.00 

.20 

.15 

No. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .66 
Baltais kauliniai apdarais $1.66 

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

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au-

! —' dėklo apdarais 
* Skuros minkštais apdarais 
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-

rantuotų nuo 15c. iki 
škaplerių karmelitanskų IS Lietuvos su pa

saitėliais ir be pasaitėlių po 
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 

ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki 

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

.45 

.76 

.65 

.40 

.60 

$1.66 

.16 

.10 

.25 
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Trečiadienis, kovo 6 d. 8y. Perpetus. 

M 

CICERO, ILL. 

čianykščiai Vyčiai. 

Linksma yra ir džiaugsmas 
ima matant vietinę 14 L. Vy
čiu kuopą taip labai rupinan 
ties tautos reikalais per ši
tuos taip svarbius laikus. Štai 
per susirinkimą seredoje, va
sario 27 d., bažnytinėje svetai 
nėję, visi nariai gyvai svarsti 
ir pritarė visokiems tautos 
reikalams. Pirmiausiai visokie 
raportai tapo išduoti. Paaiš
kėjo, kad kuopa statys vei
kalą, Šv. Agnietė, scenoje, pa
rapijos naudai Verbų nedėlio
ję. Nutarė surengti šeimyniš
ką vakarą Velykų vakare or
gano "Vyčio" naudai. Priėjo 

•k 

prie svarstymų, kaip prisidėti 
prie Lietuvių Dienos, kovos 4 
d. Sumanyta aukoti. Aukavo 
šie: Al. Kreneius $2.00; B. Le-
nortavieius ir J. .Zalaginas. 
po $1.00; smulkių $3.26; išvi
so $7.26. Taip-pat raginta, 
kad kuodidžiausis skaitlius 
narių aukotų dienos uždarbį 
tą dieną. 

Pradėjo svarstyti apie at
sibusianti visuotiną seimą. 
Pasirodė, kad kuopa viena ne
įstengia pasiųsti atstovų. Su
sidės su kitomis. Paskyrė iš 
menkutės kasos $10.00. Na
riai tam reikalui aukojoi Al. 
Kreneius $3.00; P. Lopša, J. 
Narokas ir Pr. Zdankus po 
$1.00. Smulkių. $4.00. Išviso 
$10.00. Seiman siuntimui at
stovui kuopa taipgi paaukojo 
$2.00. 

P-as Al. M. Kaekus daug 
prisidėjo prie padarymo su
sirinkimo gyvu. Nauda ne
menka kuopai iš jo pamoki
nančių prakalbėlių. Norints 
buvo ir daugiau reikalų svar
styti, bet kad jau buvo vėlų, 
tai uždarė susirinkimą ir visi 
skirstės su augšta, pakilusia 
dvasia, kad tiek daug nuveik
ta vienam susirinkime. Bet 
ateityje žada but dar smar
kesnis veikimas. Tiktai valio, 
vyčiai! 

SLRKA. CHICAGOS I AP
SKRIČIO SUSIRINKIMAS. 

7 l-.ovo, S. m. Šv K>\zi#aus 
pa ra p. svetainėje, Town o f 
Lake, SLRKA. ChicrgOo Ap
skritys turės savo susirink5 

mą, kuriame bus rraLešta 
daug s\arbių dalykų bei d<»ly 
kėlių. 

Visi kuopų atstovai n?pa-
mirškito atvažiuoti susiruki-
man ketvergo vakare. Jei km* 
pa neturėtų išrinkusių dek u a-
tų, pirmininkas ir sekretorius 
gali da'y vau t*. 

Nuoš.rdžiai kvie>j?a 
Apskričio Vaidyba. 

KABĖS ŽENKLELIUS 
GALIMA GAUTI "DRAU

GO" ADMINISTRA
CIJOJE. 

Ieško informacijų. 

Susirinkimas Seimo . 
reikaluose. 

I Ketvergo, kovo 7 d., vakare, 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje atsibus Cicero Lietuvių 
Visuotino Seimo komisijos sit* 
sirinkimas. Kviečiami visi de
legatai bei delegatės komisi-
jon :srinkti, apeiti ant susirin-

•kimp. Tos draugijos arba kuo
pos, kurios delegatų komisi-
jon nėra išrinkusios, tai kad 
jų valdybos dalyvautų, nes 
bus labai svarbus susirinki
mas. Koresp. 

Policija ir miestas jok:»io 
būdu negali sugalvoti, kuip 
čia mūsų mieste Chic^goje 
panaikinus visokias piktada
rybes. 
. Kadangi vietoje nėra nuo 

ko pasimokyti, tatai įruošto 
taryba paiuntė subkomitetus 
į įvairius didesnius miestus. 
Subkomitetai pasiteiraus, ko-
kiuo būdu butų galima auva-
lyti Clneagę, nuo piktadarių. 

Kuomet tie miesto **tė\ai*' 
važinėja ir ieško informacijų, 
mieste posenovei ima si tu^ti-
piktadariai. 

Kokių čia reik informacijų, 
tiesiog nesuprantama. Kad 
panaikinti piktadarius, reikia 
juos išgaudyti ir uždaryti į 
kalėiimus. 

Gyvulių skerdyklų kompani
jos ginasi. 

Kares ženklelius, taip va
dinamus •' ̂ įift-stamps'' 
galima gauti pirkti "Drau
go • • administracij os ofise. 
Kiekvienas ženklelis šitą 
kovo mėnesį kainuoja $4.14. 
Perkant pirmutinį karės 
ženklelį pirkėjui duodami 
veltui certifikatas, ant ku
rio reikia lipinti nupirktus 
kares ženklelius. 

Tai labai puikus taupy
mo būdas. Patartina lietu
viams karės ženklelius pir
kti. Tuo būdu vyriausybei 
paskolinti pinigai neša 4 
nuošimti. Vadinasi, yra ge
riau ir saugiau pinigus pa
skolinti vyriausybei, ne 
kaip juos laikyti kur paslė
ptus. 

Kuodaugiausia lietuviu 
tegu taupia pinigus pirkda
mi karės ženklelius. 

PAIEŠKOJIMAI 

BEETH0VLN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška musikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų* teorija, harmonija Ir muslkos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muslkos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. U i maža užmokėsnl, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kaino* mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite: 

A. S. POCIUS > 
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 

A n t trečiu Lubų 

SF 

Banlnj plėšiku byla. 

. Vakar teisoįo Alschuler tei
sme, kur per Klausinėjami liu
dininkai apie gyvulių skerdy
klų darbininkų stovį, koiapn-
pįjų advokatas CVirl Meyer 
kalbėdamas pažymėjo: 

" S V. v\riausy^ė pati yra 
darbininkų išnaudotoja, jei iš
naudotojos yra skerdyklų 
kompanijos. Tai kodėl* šitos 
kompanijos išvilkta eikstėn, 
kaipo pasibaisėtinas išnaudo
jimo pavyzdisf" 

Advokatas Meyer pažymė
jo, kad gyvulių skerdyklose 
darbininkams, abelnai im nt. 
per metus mokama $850 kiekr 
vienain. 

Bet antai S. V. vyriai vbė 
laiškų išnešiotojams pumai-' 
siais metais moka $800 Ht*ir-
vienam ir tik keturių sekančiu 
metų bėgiu padidina algą i ii: i 
$100, taip kad paprastas laiš
kų išnešiotojas gauna metais 
$1,200 algos. 

• Į - — . . I . .1 I • • 1.1 - I - — • • - • . 

Sugrosiąs policijos viršininkas 

dra 
Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arda Kalias Kryžiaus ir Rožančiaus 
; Parašyta Kun. P. Gugio 

KAINA 15 c. 
KANČIA V. JĖZAUS arba apmąstymai ant kiekvienos 

dienos per GAVĖNE. ' 
KAINA 40c. 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK-
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms/ 
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai. 

N KAINA 40 c. 

Kfc-̂  

"DRAUGO" BENDR. KNYGYNAS 
1800 West 46th St., Chicago, IU. 

B j " » 
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Kriminaliam teisme prieš 
teisėją Kersten prasidėjo ban
kų plėšikų byla, kurie į.*ruo-
ožio 5 d. užpuolė Stockmen's 
Trust and Šavitigs banką ir 
paėmė $10,000. I 

Tais plėšikais yra: vjeo.iard 
Banks, Frank Bender, Ed 
ward O'Donnell ir Patrick 
Donovan. 

Pastarasis po suareštavimo 
apsiėmė but liudininku pr<;ku 
rorijai, bet paskui pabėg » ir 
buvo suimtas rytinėse vnlsti-. 
jose. 

i kinas policijos viršinin
kas Alcock praneša kad poli
cijos viršininkas Schuettler 
}>o atjstogų Kolondoj (J.nca-
gon sugrįšiąs šio kovo m. 15 d. 

NUSIPIRK* MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dfežu-
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

Paieškau savo brolio Juozaoo 
Dirmeikio, paeina Kauno gub., 11a-
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pėdu 
augSčio, tamsiai geltoni plaukai, mė
lynos akys. Amerikoje Jau 13 metų. 
7 metai, jau kaip buvo Chlcagoje. 
Jis pats ar kas jj žino malonės pra
nešti šiuo antrašu: 

STANISLOVAS DIRMEIKIS, 
4«12 No. Wood st., Chicago, IU. 

.. 1 * • •• 

Paieškau Augrstino Piklerio Su
valkų gub., paeina nuo Starapolės ir 
yra gyvenės Carfin, Škotijoje, iš" 
Škotijos buvo parkeliavęs Lietuvon. 
Dabar girdėjau gyvena Amerikoje, ir 
yra gyvenęs mieste Buffalo, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti, jis pats ar >as 
žinote apie jj meldžiu man pranešti, 
aš busiu labai dėkingas. 

J. J. I IJNCK \K, 
823 W. 3Rth PI. Chicago, 111. 

REIKALAVIMAI. 
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DR, P. ŽILVITIS 
« 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
I R CHIRURGAS 

o 
o 

— 

Gyvenimą vieta 
S203 SO. HALSTED STREET o 

Tel. Drover 7171 g 
OFISAS*: o 

SS5t So. Lcavttt S t •* 
VAL.: 4—8 vakare, nedėilo- 0 
mia 10—lt ryta 
Tel. Canal 4»46, Chicago, IU. 

R E J K A T J A U J A M E : — senos mo
teries r. rLa vyriško prie namų darbo. 
Ate 'inuklto į "Draugo"' Administra
cija, lSOi) W. 46th S t 

RETKALINGI AGENTAI 
Reil-.ilingi visose lietuviu 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo''.. Geras 
uždarbi? geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. \ 

REIKALINGAS VARGO
NININKAS, mokantis vesti 
chorą, kuris apsiimtų užžiurėti 
bažnyčią ir mokyklą, žiemą 
reikia boileris kūrenti. Algos 
70 dol į mėnesį. Parapijoj 450 
šeimynų. Extra už užrašus, 
patarnavimus prie krikšto, 
įyedybių, koledojimų ir plot-
kelių išnešiojimų. Nevedusiam 
šiltas' kambarys su elektriką. 
Darbštus vyras turėtu nema
žiau 100.00 dol. į mėnesį ir už
tikrintą ateiti. 

Atsišaukite laiškų į 
"DRAUGO" ADM. 

1800 W. 46 St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučernė ir groceu*nė, 

labai pigiai iŠ priežasties savininkas 
nuo 15 kovo, turi išvažiuoti ant uk-^i 
— farmos gyventi, paskubėkite^atsi-
šauktl, nes nupirksite už pigę preke. 
Po šiuo numeriu: 
43SO So. Wood st., Chicago, IU. 

Amerikos Lietuv. Mokklya 
Mokinama: angliškos i* lietuvis, 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisiu, Suv. Valst. |storiJos, 
abelnos iatorUoa, geografijoa, pollU-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
r ašyse ės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
S106 So. Halsted St., Chicago, IU. 

¥o*STgTO*o-¥Sltt>o-T7S¥BlftTO 

PUS BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi į 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systčma yra afi 
kl ir lengva kad net 
yra dyvai, kaip musl
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau, į 

Privatlškos lekcijos 
ant smulkos mandoli-
no gitaros Ir harmoni
ja. 
Naujagadyniška Kon

servatorija. 
Frank Bagdžiunas, 
, Direktorius • 

3343 South Union Avenue 

Telefonas: McKINLET 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S4S7 SO. WESTERW BLVD. 

Kampas W. 86-tos gatves. 

Dr. A. R. Blimjnttiaf 0 . D. 
Aklo Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 iŠ ryto iki 9 

vai. vakar*. Ned^lion^, 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp, 47 St. 

Telefonas Tards 4817. 

^^gw^^<^^^^ągxg?žSBCWCT?' i 

Pbone Cicero 2 6 1 . 

DB. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 4* Av. 
CICERO, ILL. 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 

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

8148 S. Morgan S t , kerte 82 st. 
Chicago, 111. 

SPECIJAMSTAS 
Moterišku, Vyrišku ir Taiką 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
Ir nuo 8 iki 8:S0 vak. Nedėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687 

•• 
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D?ARSAVINGSSTAMPS 
. ISSUEDW^THE 
UNITELV STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOUNK DE-

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

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

Jums paaiškins apie tai jūsų trasos užveizda, 
fl bankierius, Mkraštininkas ir Mti agentai Klaus

kite, jų. i * » 7 
Tas yra jūsų pareiga! Tas Sgelbės gyvastį! 

Tas padės laimėti šita karę! 
l i s , B B e E 3cŽ 

S 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketverjfais ir sn 
balomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių i§ darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS"'paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų paeių darbininkų. 

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

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

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

"DARBININKAS** nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu^ p i g u hn u vir
šija visas išleistuves. 

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

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

Adresas: (\ t 
UDA] 

242 W. Broadvvay, 
f i 

;ton, Mass. 
— 

» ' » » ' » • m A mįįf 

Tel Drover 7042 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

- • • • ! • • • • l » » » « < > { 

-r 

SaveHalf Your Soap Vith 

ZfH L^OiiBJm 
| • 

LAUNDRYTABI 

sn 

Čia yni Jūsų Proga! 
ir Gauti fermi darbą 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga dsug 

kirpėju, trimerių, ranko-
rių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserlų 
b? . siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
tikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime it siuvime 
— $15.09. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų miera — blle 
stallės arba dydžio, i i 
bile madų knygos. 

HASTER DESIGNING SOffOOL 
J. F. i BTasnkera, Pevdėtials 

118 m. La Baile gatve. Kambarys 
416-417. Prtei Olty HalL 

uiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininuiiHiiimiiiiiiiiitiii 

ERNEST VVEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th Kampas Wa#t1 Gatvčs 
• Mis Duodame Dibettim Stupis Kitiirge Ir SrtitoĮe 

. , Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

i » fano' / S V—tft Grace ra 

KATALIKŲ SPAUDOS DU
JOS CEfrTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
Knn. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 
UI. 

J./-Tnmasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
111. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, L1L 

(DIENINE 
a 

ftkariii MOKYKLA 

Plunksnos 
49c. Svaras 

1 LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
nillinilllllllinillllItlIllIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiMIIIIIIMIIIMIIHHlllIIIIIIIIMIIIIIllIllE 

iiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniff ssj— 
i JOSEPH C. WOLON | 
E LIETUVIS ADVOKATAS = 
E Kamb. B24 National Life Bldf. į= 
E 29 Se. LaSalle St , r 
= Vakarais 1666 Hllwaukee Ave. z 
E Central 6S90 r 
E Rasldence HumbuJd 9? S 
Ę CHICAGO, ILL. E 
HiimiiimiiiHimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Phone Canal 1671 - ! 

ilEDLAMS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Leav i t t 5 t . 
CHICAGO, ILL. J 

Jei nori mita i ir Msekmisnl išmokti AngU 
wl kaIMti, tkilhrflirratytC t«i lankyk mošų 

' yklą. Apart Anglų kalboa, Cia m&kinama :-
iTių kalbos S.V.I*rorljM kattk1*!**!^ 
ių " S.V.VaMybo* Priekyboa Teiaių 
nu " S.V.PiMe^b»GraniatilPOS. 

Geografija 
Gyv« 

ReterikM, ir tt 
Ir GRAMMAR ir H1GH SCHOOL Kursų, 

toliau mokiname per laukos. Vi 
oa lietuviškai. 

Amtrican Collige Preparatory School 
|3K)3 S. HALSTED S T . CHICAGO 1U_, 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Telefonas: TARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTE1UJ 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
. CHICAGO, ILL. 

BANK 
Home Blend režimų 
pardavėjai Ir daug kraa 
tuvių parduoda ta pačių 
kavų po 30c 

COFFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

49c 
Riešučiu Sviestas 
Labai greraa po 

30c 
. COCOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 . 
bent kokia, | e^Q 

DAERY 
SVIESTAS 

45c 
«^-

WEST SEDE 
1272 Milwaukee a. 
2054 Milwaukeea. 
1054 Milwaukee a. 
1510 W. Madiaon 
2820 W. Madiaon 

1644 W \ 3 b i c a g o a . 
1820 Blue Is landą 
2612 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1832 S. Halsted st 
1818 W. 12tn s t 

2102 W. 22nd St 
80UTH 81DK IMI y&zftsst* umssz a, 2427 S. Halsted st 1^44 Uncoln 

4729 8. Asblande 

HORTH BEDB 
406 W. Dlvlslonst 
720 W. North a. 

av. 2418 N. Clark s t 


