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Dideli mūšiai Pran
cūzijoje

Kaizeris sveikina Hindenbargą
.. M ■ ........

Vokiečiai pulsis ant Petrogrado

Von Mackensen Turkijoje
BAISUS MŪŠIAI UŽ ST. 

QUENTIN LINIJĄ.
RENGIASI UŽDUOTI 

RUSAMS SMŪGĮ.

Paryžius, kovo 27.—Už St. 
Quentin vokiečių naujų li
nijų Prancūzijoje seka pa
šėlusieji mūšiai prancūzų ir 
anglų su vokiečiais. St. 
Quentin yra žymi tvirtovė. 
Kiek ligšiol žinoma, prancū
zai su anglais ima viršų ir

»6*o»s»is»5»5»s*sr»w»8»5»8»»jį. y. KATALIKŲ FEDE

UŽTIKRINA LIETUVAI RACIJOS SUSIVAŽIAVI
MAS ĮVYKS KANSAS 

CITY.

Šiomis dienomis Chieago- 
je buvo susirinkę nariai 
centralinės valdybos Suv. 
Valstijų Katalikų Federa
cijos (Catholic Federation 
of the United States). Ši 
milžiniška Amerikos katali
kų organizacija suspietė į 
krūvų šimtus tūkstančių or 
ganizuotų katalikų. Ir mū
siškis SLRKA taipo gi pri
klauso prie šios federacijos. 
Pereitų metų Suv. Valstijų 
katalikų Federacijos susi
važiavimas įvyko Ne\v Yor- 

'ke. Šįmet gi susirinkę 
centralinės valdybos nariai 
nutarė šešioliktų susivažia
vimą įvykinti Kansas City, 
Mo. Susivažiavimui laikas 
paskirtas rugpjūčio august 
26. 27, 28 ir 29 dienose.

Labai geistina butų, kad 
ir lietuvių katalikiškų drau
gijų atstovai dalyvautų mi
nėtoje katalikų konvencijo
je Kansas City.

SAVYVALDĄ
TAI PAŽADA VOKIEČIŲ 

UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTERIJOS SEK

RETORIUS.

BERLYNAS, kovo 27. — 
Iš užimtosios vokiečių Lie
tuvos čionaCbūvo atvykusi 

lietuvių delegacija. Norėjo 
jiuafl pasimatyti su užsienių

Petrogradas, kovo 27. —-ireikalų ministerijos sekre- 
Nemalonios čia pasklydu- toriuncfi Zimmermann. De-
sios žinios. Vokiečiai nu
manydami, kad dabartinė 
Rusijoje revoliucija, be 
abejonės turėjo susilpnin
ti jos militarinį stovį, nu
sprendė tuomi pasinaudoti, 

palengva stumiasi pirmyn, Į Vokiečių fieldmaršalas von 
nors vokiečiai deda visas Hindenburg dabar sutrau- 
pastangas sulaikyti savo! kia Rygos šonan skaitlingų i

legacijai oficialiu keliu pra
nešta, kad Lietuva po šitos 
karės apturės savyvaldą. Ši
tą delegaciją buvo pasiun
tę Lietuvos gyventojai.

a* s «
RUSAI DARBUOJASI UŽ 

RESPUBLIKA.

REIKALINGI TUOJAUS 
JURININKAI, i
(Telegrama).

prešininkus. Prancūzų ofi
cialiam pranešime sakoma, 
kad vokiečiai parodo tokį 
pasišventimų gindami savo 
pozicijas, ko prancūzai ne
kuomet dar nebuvę matę.

Prancūzams ir anglams 
sunku briauties primyn. St. 
Quentin miestų nuo pran
cūzų ir anglų skiria plato
ka upė Omignon. Tolesniai 
nuo miesto jinai išsišako
jus į kelias dalis, aplink ku
riu’, hnliuoja uenereinam -s 
pelkės ir klampynės. Tri 
d"'’ltni palengvinn vok:’- 
činms «• ps;ginimų.

Apleisti vokiečių prancū
zų miestai atlaiko dideliai 
iškilmingus apvaikščiojl- 
mus. Nors tuose miestuo
se ir miesteliuose maža na
mų ir mažai gyventojų pa
likę, visgi neapsakomai 
džiaugiamasi, kad galų-gale 
pasibaigęs vokiečių žiauru
mas ir jiems nebus lemta 
ten daugiaus sugrįžti. Ži
nomas daiktas, kad per 
pustrečių metų kaip gyven
tojai, taip visa užimtoji ša
lis turėjo baisiai daug nu
kentėti nuo vokiečių

KAIZERIS SVEIKINA 
HINDENBURGĄ.

kariuomenę, mėgįs sulau
žyti Dauguvos šonų, paim
ti Petrogradu ir galų-gale 
visai sutraškinti rusus. Yra 
žinoma, kad jei vokiečiai 
paimtų Petrogradu, be abe
jonės, sugrąžintų ten išnau
jo Romanovų dinastijų. Tik 
klausimas, ar von Hinden- 
burgui pasiseks tai padary
ti — pasiekti tnet' Petrogra
du.

VON MACKENSEN 
TURKIJOJE.

Petrogradas, kovo 27. — 
Naujoji Rusijos vyriausybė 
su kadetų partija priešakyje 
deda 'visas pastangas, kad a- 
teityje Rusija paliktų ne mo
narchija, bet respublika. Tuo 
tikslu čionai balandžio 7 d. į- 
vyks didelis susirinkimas, ku 
riame bus galutinai nutarta, 
kas Rusija turi būti ateityj. 
Susirinkime bus atstovaujami 
visokie luomai.

200 VOKIEČIŲ NARDAN
ČIŲ LAIVIŲ GALI PER
PLAUKTI ATLANTIKĄ.

Londonas, kovo 27.
Kuomet anglai / turkus su- Į Washington, kovo 27. —
mušė Mesopotamijoje, ir 
kuomet rusų armijos vis gi
liau Turkijon briaujasi,

Suv. Valstijų karės laivyno 
departamentas gavo infor
macijų, kad vokiečiai į A-

turkufe ir vokiečius pagavo menkos pakraščius galį pa- 
didele baimė. Kaizeris to- siųsti 200 savo nardančių 
dėl pasiuntė Turkijon savoj laivių prieš Suv. Valstijas, 
fieldmaršalų von Macken
sen, kad šitas patirtų, ko 
ten tiems turkams tniksta, 
jei jie negali atsilaikyti 
prieš savo priešininkus.

SKRAIDUOLIS - UŽPUO 
LIKAS PERSIKRAUSTĖ 

Į KINIJOS JŪRES.

BULGARAI SUKĖLĖ 
PRIEŠ SAVE SERBUS.

išleido-
žiaurus

Londonas, kovo 27. — 
Serbų spaudos biuras 

pranešimų, kad 
bul gani rytinėj

•Serbijoj apsiėjimas su ser
bais, pastaruosius privertė 
•sukilti prieš savo nevidonus 
persekiotojus bulgarus. 
Serbų apsiginklavę būriai 
išbėgo į kalnus-ir miškus ir 
iš tenai užpuldinėja bulga
rus. Serbai sukilo prieš 
bulgaras ypač už jų rekru- 
tavimų, už visos mantos at
ėmimą ir žiaurų apsiėjimą.

Berlynas, kovo 27. — Vo

kiečių armijos Prancūzijoje 

pagaliaus pabaigė savo pasi

traukimų iš senosios naujojon 
apsiginimo linijon. Nors pran
cūzai su anglais jau laužiasi 
per tų naujųjų vokiečių lini
jų, bet kaizeris visgi gavo 
progų pasveikinti fieldmarša 
lų von Hindenburgų už jo at
liktų tokį sumaningų darbų, 
kokiuo skaitoma vokiečių ar
mijų pasitraukimas iš Pran
cūzijos.

Tokyo, kovo 27. — Vo
kiečių skraiduolis-užpuo- 
likas* kurs ilgas laikas siau
tė Indijos vandenyne, per
sikraustė į Kinijos jūres ir 
tenai varys savo pragaištin
gąjį piratiškąjį darbų. 
Skraiduolis esųs apie 4,000 
tonų intilpimo, turįs suvirš 
350 žmonių įgulos, tame 
skaitinyje esama kinų ir is
panų. .•

«< ST.LOUIS” ANGLIJOJ.

Washington, kovo 27. — 
Tš Londono gauta žinia, kad 
amerikoninis garlaivis “St. 
Louis” laimingai nuplaukęs 
vienan Anglijos uostan.

VOKIEČIAI SIŪLO 
RUSIJAI TAIKĄ.

Amsterdam, kovo 27. — Vo
kietijos kancleris parlamente 
prisiminė npie galimų taikų 
Vokietijos su Rusija. Viso
kiais budais vokiečiai gundo 
rusus taikinties. Girdi, vo
kiečiai nekariauja prieš rusų 
carizmų, bet prieš sudemokra- 
tė.jusių žmonių sąjungų, ku
rios tikslas yra sutraškinti 
Vokie|iją.

i

Photo by (American Prese Aeeoclatlon.
Prezidentas Wilsonas savo 

to susirinkusioms m

WASHINGTON, D. C.,
kovo 25. — “Draugo” Re
daktoriui, Chicago, III.: 
Praeitą naktį prezidentas 
pasirašė po išpildomuoju, 
įsakymu, sulyg kurio reika
laujama karės laivynui pa
ganu,nti 87,000 vyrų. Pre
zidentą autorizavo kongre
sas, kad, prisiėjus reikalui, 
tokį vyrų reikalavimą pa
skelbti.

Nauji laivai ir atsargos 
laivai kiek yra galima grei
tai paruošiami tarnybon ir 
šitiems laivams būtinai yra 
reikalingas didelis jurtain- 
ku skaitlius. Sulyg kongre
so nutarimo turi būti priim
ta tik ligi 6,500 naujų juri
ninkų. Bet pasirodo, jogei 
ių yra reikalinga kur-kas 
daugiau.

Ar Tamsta nepažymėtum 
šito laivynui naujų ’ vyrų 

reikalavimo pirmąjame savo 
laikraščio puslapyje, taip- 
pat ar neparašytum savo 

editoriale ir nepaskatintum, 
kad jaunimas rašytųsi tuo
jaus laivynan?

Laivynas jauniems vy
rams apart naudingumo su
teikia progą įsigyti ambici
ją tarnaujant pirmoje tauti
nio apsiginimo linijoje. Ši
tam atsitikime tamsta turi 
privilegiją atlikti vešąjį ša
liai patarnavimą ir todėl aš 
su pasitikėjimų kreipiuosi į 
tamstą, kad prisidėtumėm 
bendran darban šitam svar
biam reikale.

JOSEPHUS DANIELS, 
Karės Laivyno

Sekretorius.

ŽYDAMS VISUOTINA
LAISVĖ RUSIJOJE.

Washington, kovo 27. — 
Rusijos ambasadorius čio
nai iš Petrogrado gavo ži
nių, kad naujoji Rusijos vy
riausybė paskelbė tenai gy
venantiems žydams visuoti
nąja laisvę. Žydams lei
džiama įstoti visose moky
klose, leidžiama įstoti ka
reiviauti. Amerikoj gyve
ną žydai liuosai galės ap
lankyti Rusiją turėdami 
Suv. Valstijų pasportus. 
Žydams todėl neišpasaky
tas džiaugsmas.

Į KELIAS DIENAS NU
SKANDINĘ 76 LAIVUS.

jfiiA

f/uauguracijos dienoje skai- 
inioms pranešimą.

Berlynas, kovo 27. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad jų nardančios laivės 
pastaromis keliomis dieno
mis nuskandinusios 76 įvai
rios rųšies laivus. Tame skai 
tliuje buvę 13 neutralių ša
lių ir 2 amerikonų laivu. Iš
viso buvę 80,000 tonų intil
pimo.

a-I B t - C j, ‘ ; Z /ii ^',2 r■Milam

Amerikonai aplei
džia Belgiją f

Vokietija nieko nedaro iš S. V.

S. V. mobilizuoja miliciją 

Nepasisekė Vokiečiams pabėgti
AMERIKONAI APLEI

DŽIA BELGIJĄ.
ŠAUKIAMA IR KITŲ 
VALSTIJŲ MILICIJA.

Amsterdam, kovo 27. —- 
Suv. Valstijų pasiuntinys 
Belgijoje Whitlock atšauk
tas iš Belgijos ir siunčia
mas į Havre, Prancūzijoje, 
kur karės metu apsistojusi 
Belgijos vyriausybė. At
šauktas ir Amerikos komi
tetas, kurs užsiimdinėjo 
belgų šelpimu. Į dešimtį 
dienų nei vieno amerikono 
nepaliks Belgijoje ir belgai 
bns pavesti žiauriam liki
mui.

VOKIETIJA NIEKO NE
DARO IŠ KARĖS.

Berlynas, kovo 27. — Vo
kietija nieko nedaro iš Suv. 
Valstijų grąsinimų. Vokie
čių vyriausybė sako, kad jei 
Suv. Valstijų kongresas pa
skelbs karę Vokietijai, tai 
pastaroji nenusigąs, nes 
esanti šiton karėn pasirao- 
šiusi. Podraug Vokietija už 
nieką neatmainvs savo nar
dančių laivių veikimo Euro
pos pakraščiais.

LONDONE 4 SVARAI 
DUONOS — 25c.

Londonas, kovo 27. — 
Šiandie Londone 4 švara 
duonos kepalėlis parduoda
mas už 25c. Tokios augštoS 
duonos kainos nebuvo per 
praeituosius sešiasdešimts 
metų. Karės metu duona 
pabrango 13 nuošimčių.

Visgi Londone duona pi
gesnė, negu Amerikoje. 
Chicagoje, pav. už 12-16 un
cijų duonos reikia mokėti 
10c. Sulyginus tai su Lon
dono duonos kaina, Cbica- 
goje už 4 svaras priseina 
mokėti.40 ligi 50 centų!

RUSAI ĮSIVERŽĖ 
TURKIJON.

Londonas, kovo 27. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
rasai briaudamiesi per Per
siją pagaliaus įsiveržė Tur
kijos vilajetan Mosul. Tur
kai niekur negali atsilaiky
ti. '

UŽDRAUDĖ IŠGABENTI 
JAVUS.

Buenos Aires, kovo 27. — 
Argentinos vyriausybė uždrau! 
dė iš savo šalies j svetur ga
benti javus. Prezidentas tų 
uždraudimų patvirtino savoj 
parašu.

Wash:egton, kovo 27. — 
Pašaukta federalėn tarny
bon milicija ir iš valstijų: 
Illinois, Oregon, AVashing- 
ton, Idaho, Montana ir Ca- 
lifornia.

Illinois valstijoje mobili
zuojama pirmasis, penkta
sis ir šeštasis pėstininkų 
pulkai. Šita milicija bus 
panaudota« apsaugoti gele
žinkelius, tiltus, vanden
traukius Chicagoje ir apy
linkėse ir arsenalų Rock Is
lande, III.

NORĖJO PABĖGTI VO
KIEČIAI.

Philadelphia, Pa., kovo 
27. — Čionai mėgino pabėg
ti nuo internuoto vokiečių 
skraiduolio “Prinz Eitel 
Friedricb” keli vokiečiai 
jurininkai, kurie ant kran
to neišleidžiami pertraukus 
ryšius su Vokietija. Nak
ties metu jie mėgino nuo 
laivo nuplaukti prie krašto 
ir pasiliuosuoti iš tos priver

stinos nelaisvės. Ameri
konų sargyba visgi tai pa- 
tėmijo. Į plaukiančius pa
leido kelis šuvius iš šautu
vų. Du vokiečiu jurininku
sužeista. Kiti suimti.

Paskui patirta, kad mi
nėtam skraiduolvj vokiečiai 
sugadinę visas mašinerijas.

POINCARE KARĖS 
LAUKE.

Paryžius, kovo 27. —-
Prancūzijos prezidentas
Poineare su keliais ministe-
riais ir senatoriais aplankė
karės laukus Noyon, Guis-

Icard, Ham, Nosie ir Rovė. » . e t •
Prezidentas pasižymėjusius 

į prancūzus, kaip kareivius, 
taip civilius žmones atžy
mėjo medaliais. Rovė nu
kentėjusioms nuo karės gy
ventojams paliko 10,000 
frankų.

REKRUTAVIMO DIENA 
CHICAGOJE.

Ateinantį šeštadienį Chi
cagoje bus “militarinė die
na.” Tą dieną visame mie
ste įvyks patriotiniai mitin
gai, kuriuose jaunimas bus 
skatinamas rašyties kariuo
menėn. Gatvėse gros orke
strus. Kai kurios organi
zacijos paroduos gatvėmis. 
Reiškia, visus pagauna ka
rinė dvasid ir demonstraci
jos prieš Vokietiją.
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CENTRALIO KOMITE
TO ” APLINKRAŠTIS.

kams. Sumanė jie ir toles
niai tą komitetą palaikyti ir 
pasidžiaugti katalikų neva 
naivumu. Bet svarbiausias 
jų tikslas buvo tuo budu už- 
stelbti Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Katalikai nesutiko su tais 
1. tautininkų norais, nes tas 
buvo priešinga Wilkes Bar
re’ių suvažiavimo nutari
mams. Nesutiko dar ir dėlto 
tolesniai palaikyti Centr. 
Liet. Dien. Komitetą, nes 
nebuvo galima katalikams 
su tokia menka 1. tautinin
kų srove veikti lygiomis, 
ypač politikos žvilgsniu.

Tuomet 1. tautininkai at
laike New Yorke suvažiavi
mą, atsimetė nuo katalikų 
ir uzurpavo sau Centr. Liet. 
D. Komiteto vardų.

Dabar 1. tautininkai savo 
.“aplinkraščiais” skelbia, 
kad tasai jų “centralis ko
mitetas” tai esąs tas pat, 
kurs buvo sutvertas Lietu
vių Dienai.

Taip elgdamiesi jie me
luoja ir klaidina visuomenę. 
Tame jų “centraliam komi
tete” juk nėra nei vieno ka
taliko nario-atstovo. Tas 
•‘komitetas” yra partyvi- 
nis, jis sutvertas, kad la
biaus pakenkti aukų rinki
mui ir lietuvių katalikų rei
kalams. Jis dar sutvertas ir 
todėl, kad jo kaikuriems na
riams turėti užtikrintą pra
gyvenimą.

Mes nesipriešiname to 
“komiteto” aukų rinki
mams, kaip nesipriešiname 
ir nepeikiame, kad 1. tauti
ninkai taip stropiai darbuo
jasi nukentėjusių lietuvių 
labui, jei tik tasai darbavi- 
mąsis surištas su gerais no

Katalikai ir Politika

Laisvamanių - tautininkų 
“centralis komitetas,” kurs 
tokiuo vardu pasivadino dar 
pirm likvidavimo Lietuvių 
Dienos reikalų, pastaromis 
dienomis paskleidė savo ap
linkraštį, kuriam sakoma, 
kad jis, “centralis komite
tas,” esąs bepartyvis, jin te
galįs prigulėti kaip katali
kas, taip “tautininkas” ir 
socialistas, kad jam rūpinti 
lietuvių vienybė ir surinkti 
kuodaugiausiai aukų nu
kentėjusiai Lietuvai.

Visa tai gražiai skamba |/ais. Bet pasmerkiame me-
-ZV. ~ X 1—— 1 ~  • j zzi az j ee j •teorijoje, bet praktikoje pa

sirodo kaip tik priešingai.
Jau ne vieną kartą mums 

teko aiškinti, kas per vie
nas tasai “centralis komi
tetas,” kurį laisvamaniai 
tautininkai taip daug giria, 
rėdo svetimomis plunksno
mis ir kiekvienam lietuviui 
piršia.

.Pernai lietuviai katalikai 
buvo suėję vienybėn su lais
vamaniais tautininkais su 
tikslu surinkti daugiau au
kų nukentėjusiai Lietuvai

lagingus to “komiteto” tvir
tinimus, kad jis butų bepar
tyvis. Taippat pasmerkia
me, kad jis uzurpuoja visus 
t. y. Vietų Komitetus.

Negalima atleisti dar ypač 
to, kad tas “centralis komi
tetas” sakosi peraiai surin
kęs 180 tūkstančių dolerių 
aukų. Tuo tarpu visiems ži
noma, kad tiek aukų surin
ko ne šitas 1. tautininkų 
“komitetas,” bet Centralis 
Lietuvių Dienos Komitetas. 

Tokį 1. tautininkų darbą
Lietuvių Dienoje, kurią bu-[reikia pavadinti purvinu
vo paskyręs Suv. Valstijų 
prezidentas. Katalikai stojo 
kaipo lygus su lygiais ir 
laisvamaniams tautininkams 
nusileido tik tai vienai die
nai. "VVilkes Barre’je katali-

darbu. J Vf
Nėra reikalo sakyti, kad 

lietuvių katalikų visuomenė 
tuos 1. tautininkų pasigiri-
mus imtų už gerą pinigą.

Mus laisvamaniai nori, 
kad katalikai visai nesikiš
tų į viešpatijos gyvenimą. 
Tam tikslui “Vienybė Lie
tuvninkų” rašo:

Kiekviena bažnyčia tu
ri savo dogmas, turi savo 
įstatymus, į kuriuos pa
žiūra laikui slenkant vis 
mainosi. Na ir žmogus, 
sakysim racionalistas, 
prieina prie to, kad jis 
negali tikėti į vienos ba
žnyčios dogmas, jis tiki į 
ką tai kita. Įstatymai 
verčia ji tikėti ir prisilai
kyti kokios nors bažny
čios, o žmogaus vidujinis 
jausmas to neleidžia. 
Įstatymai tų pačių kata; 
likų padirbti verčia, o pa
tįs katalikai sako, kad 
jokios prievartos negali 
būti. Ot čionai ir yra 
tas didžiausias prieštara
vimas: ir verčia ir sako, 
kad prievarta nedoras 
daikĮas.”
Norėdamas primesti ka

talikams prieštaravimą, 
“Vien. Liet.” raštininkas 
turėjo pramanyti tą, ko nė
ra. Nėra katalikiškos vie
špatijos, kur ir jos išduotie
ji prisakymai verstų neno
rintį žmogų prisilaikyti Ba
žnyčios.

Šiandie yra dvi viešpati- 
ji, kur katalikų rankose yra 
teisė išleidinėti įstatymus ir 
skirti jų pildymą prižiūrin
čią valdžią. Tiedvi vieš- 
patiji tai Bavarija ir Belgi
ja. Tegu “Vien. Liet.” 
parodo mums nors vieną 
paragrafą, kuriuomi tų 

.'dviejų šalių nenorintieji pi
liečiai verčiamai prisilaikyti 
Bažnyčios. Tokio įstatymo 
nėra nei katalikiškuose kon- 
tonuose, nei Austrijoje, nei 
Ispanijoje. Nors šiose 
dviejose pastarose šalyse 
įstatymų davimo teisė ne 
katalikų rankose, bet kata
likų įtekmė gana didelė 
viešpatijos* gyvenime.

Rusijoj įstatymai iki šiol 
vertė žmones prigulėti prie 
cerkvės ir draudė būti visai 
be tikėjimo, bet “V. Liet.” 
gerai žino, kad Rusiją ne 
katalikai valdė. Nežinia 
kokiu tikslu “Vien. Liet.” 
vandenį drumsčia, ką ji no
ri jame žvejoti. Katalikiš
kų šalių įstatymai leidžia

, . , , ,. . . Katalikų visuomene žino,
kų ir 1. tautininkų suvazia- , , „ . .. ,. ,

. v . , . , , kad Centralis Lietuvių Die-vime išrinkta komitetas var- ... .
j z-, a. v t • a ta* nos Komitetas nebegyvuo- du: Centralis Lietuvių Die- . • m
nos Komitetas. Suvažiavime ’ a* .yn 8avo au
aiškiai buvo pažymėta, kad tos Fond* lr « remla 

minėtas Komitetas sutveria
mas išimtinai tik Lietuvių
Dienai. Šitos dienos reika-*
lūs likvidavus, nustoja gy
vuoti ir komitetas. Katali
kai pabrėžė, kad jie lygio
mis negali darbuoties. su 
saujale 1. tautininkų. Kata
likai Amerikoje turi viršiąu- 
sią savo įstaigą Lietuvos 
reikalus tvarkyti — Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Jei 1. 
tautininkams rupi turėti su 
katalikais vienybę ir išvien 
darbuoties Lietuvos šelpimo 
ar politikos reikale, tegu 
jie prisideda prie Tarybos.

Centralis Lietuvių Dienos 
Komitetas dar nebuvo už
baigęs Lietuvių D. reikalų, 
o čia jo nariai 1. tautininkai 
jau ėmė duobę kasti katali-

PRIE GIMDYMO 
KONTROLĖS.

“ Vienybė Liet.” vadinaer

melu “Draugo” išsitarimą, 
kad “tautininkai-liberalai 
išvien su socialistais skel
bia gimdymų kontrolę.”

“Vien. Liet.” tikrai* tos 
kontrolės nepagiriu, bet jos 
balsą mes skaitėme asmens 
nuomone. . Laisvamanius- 
tautininkus mes pažįstame 
ne nuo šios dienos. Jų dva
sia apsireiškia gyvenime 
daugiau negu laikraščiuose. 
Gyvenime-gi mes matome, 
kad maža teturime jaunuo
menės gimusios inteligenti
škose lietuvių šeimynose. 
Tos šeimynos dioiuna lai

svamaniškai tautiškos. 
Lengva butų prisipažinti,

kad paklydome ir mielu no
ru žadame tą padaryti, jei 
tik “Lietuva”,žymiu strai
psneliu gimdymų kontrolę 
papeiks.

Kad “Vien. Liet.” ir 
“Lietuva” nesenai skelbė, 
buk popcžius lenkams ma
lonesnis negu lietuviams, 
kad tą neteisingą apkaltini-1 
mą rėmė nebuvusiu faktu, 
buk Šv. Tėvas pats paskel
bęs dieną rinkti aukas len
kams, “Draugas” sakė, kad 
laisvamanių tautininkų 
laikraščiai klysta, bet nesa
kė, kad jie meluoja. Už
tatai musų laikraštis susi
laukė iš “Vien. Liet.” gra
žaus atlyginimo. Ji sto
romis raidėmis atspaude: 
“Draugas” eina nedorybės 
keliu.”

Tegu “Vien. Liet.” pasi
sako savo sąžinėje, kaip va
dinasi tokis išsireiškimas.

būti be tikėjimo visiems, 
kurie nenori tikėjimo, o 
“Vien. Liet.” šaukia, buk 
neleidžia ir negalintiems. 
Kas nori tikėti tas ir gali. 
Bet katalikystė gerbia lais
vę ir nenorinčių.

“Vien. Liet.” tvirtina, 
buk pažiūros į dogmatus 
laikui slenkant mainosi. Čia 
taip-gi yra drumstimas. Yra 
klaidingų tikėjimų, kurie 
prasideda ir pasibaigia il
giau ar trumpiau gyvenę. 
Tų tikėjimų dogmos maino
si ir žūva. Bet yra Dievo 
apreikštasis tikėjimas, ku
ris nežūva-ir kurio dogmos 
nesimaino.

Kas buvo žydams apreik
šta prieš V. Jėzui užgim- 
siant, tas yra tiesa ir da
bar. Todėl ir dabar lietu
viai taip kalba Dešimtį Die- 
Įsakymų, kaip kalbėjo žy
dai išėję iš Egypto. Kris
tus pasakė naujų tiesų, ku
rių Senojo Įstatymo žmo
nės negalėjo suprasti. Del 
to naujųjų tiesų apreiškimo 
senosios nepersimainė. Ir 
tiesa, kad Dievas išvedė iš
rinktąją tautą iš Egypto 
šiandien taip pat yra tiesa, 
kaip ir pirm trijų tūkstan
čių metų.

Skaitydami laisvamanių 
tautininkų laikraščius mes 
matome, 1-o kad jie tiki, 
juk neužilgo bus Lietuvos 
viešpatija, ir 2-o jie vieni 
nori gauti į savo rankas tos 
viešpatijos valdžią. Mes 
katalikai negalime pro tą 
dalyką praeiti tylomis, o 
turime apsižiūrėti, kas bus, 
jei musų laisvamaniai-tau
tininkai gaus valdžią Lietu
voje.

Tie musų laisvamaniai 
yra dvasios vaikai prancū
zų revoliucijos,-kuri, garsiai 
skelbdama laisvę, uždėjo 
mirties bausmę ant kunigų 
už dalinimą Sakramentų.

Šiandie mirties bausmė 
netaip lengvai įvedama, bet 
ir šiandie prancūzų radika
lai nešiojasi ant sąžinės ba
žnyčių turto išplėšimą, vie
nuolijų išvaikymą, uždrau
dimą katalikiškų procesijų, 
neleidimą kareiviams daly
vauti Bažnyčios apeigose, 
pavertimą mokyklų .bedie 
vybėjrir nedoros platinimo 
įrankiu. Tik karės metu 
kaikurios persekiojimo 
priemonės palengvėjo.

Kaip prancūzų ministe-

savo gylį slepia į angliškas
makštis, kad neatšiptų, iki 
kol tėvynė gaus savistovy
bę.

Iš “Vien. Liet.” ir iš
“Lietuvos” taktikos turime
pažinti, kokia yra dvasia 
tos partijos, kuriai tuodu 
laikraščiai tarnauja. Ji 
moka su kitų nuomonių 
žmonėmis tartis, kol pritel- 
pa prie bendro tautos turto, 
o pritilpusi moka pasinau
doti neteisybe ir klastų, kad 
tą turtą sau vienai paver
žtų. Lietuvių Dienos Ko-
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Ant Rusijos caro rūmų 
Petrograde iškilmingai ple
vėsuoja raudoną revoliuci
jos vėliava. Visi jos laukė 
šitoje vietoje pasirodysiant, 
bet nei vienas nesitikėjo, 
kad tas taip staigiai ir taip 
greitai įvyks.

—X—X—X—
Mil įjonai niekinamų,

miteto istorija aiškiai tą I tamsių, išalkusių, apdrisku-
parodo.

Ta partija daugiausiai 
gyvena antitikėjiminiu fa
natizmu, arba, lietuviškai 
sakant, tikėjimo neapykan
ta. Jos dvasia visose ša
lyse iki šiol apsireiškė

šių, apgaudinėjamų, kanki
namų vergų staiga virto
liuesais piliečiais.

Pipiras.
-^-:-o-:—

Rusijos žmonės dabar tu
ri teisę gyventi, darbuoties,

dviem ypatybėm. 1-a lieps- mokinties ir džiaugties.' 
notas troškimas įgyti val
džią visomis priemonėmis ir 
2-a sunaudoti tą valdžią 
dauguomenės tikėjimo slo
pinimui. Tos dvi žymės 
aiškiai neikiek nesusilpnėjo 
pasauliui einant pirmyn.
Jiedvi matyti ir musų lietu
viškame radikalizme,, kurį 
vadiname laisvamanių-tau
tininkų partija.

Mūsiškiai radikalai, gavę 
valdžią, apseis taip, kaip ap 
sėjo jų minčių draugai ki
tose šalyse. Radikalas bu
vo Wiktoras Emanuelis II.
Užėmęs Rymą jis paglemžė 
katalikų kunigų astronomi
škąją observatoriją, p didį 
mokslininką Ang. Secchi iš
vijo. Tas rado prieglaudą 
svetur. Radikalas Bismąr- 
ek’is, atsiremdamas tokiai 
pat radikalais vokiečių par
lamento atstovais, išleido ti
kėjimą varžančių įstatų.
Kad vyskupai nepripažino 
jų, tai gavo vieni išbėgti iš 
Vokietijos, kiti pateko į ka
lėjimą. Radikalai užėmė 
Prancūzijos valdžią. Pro
stitutėms jie paliko laisvę, 
o padorių merginų vienuoli
jas konfiskavo. Paryžiaus 
universitetas buvo prasidė
jęs XII amžiuje teologijos 
fakultetu. Radikalai tą fa
kultetą panaikino. Katali
kų duosnumu įkurtą ir už
laikomą seminariją St. Sul- 
pice prancūzų laisvamanių 
valdžia atėmė ir pavertė sa
viems tikslams 1906 m. Vi
sa tat darėsi bedeklemuo- 
jant žodžius “laisvę ir denio 
kratizmas.” 1910 m. Portu
galijos radikalai panaikino 
savo šalyje Bažnyčios įstai-

Jūsų pinte a tvr. būti p«48- 
tl (eroje saugiojo va dtljoe

ban kola y

Sscind Security Bank
■mmOP CHICAOO Mseusnea 
■Uwasfem Sts. kemse. Weeter* Sts

u

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliaie le Sabatomls 

vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa Ir galima 
liauti Lalvokartes ,
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Negirdėta blaivybės jėga! 

Kol Rusija gėrė degtinę, tol 
ji nuolankiai pildė visus ca
ro ir jo “stupaikų” užma
nymus. Kaip tik degtinė li
ko panaikinta, tauta padarė 
galą caro valdžiai, nuvertė 
jį nuo sosto ir išvaikė biu
rokratus keturiais vėjais.

Taip bent Rusijos revo
liuciją aiškina vienas humo- 
ristiškas amerikonų savait
raštis.

—o—:—
Rusijos biurokratų gaujos 

dabar kepa vėžius, kuomet 
naujoji valdžia išvelka aik
štėn jų nešvarius darbelius.

Kaip pradeda plyšti, tai 
plyšta iš visų pusių. Šit, 
kadi r su buvusiu caru Ni- 
kaloju II: prašalino jį nuo 
sosto, puskui suareštavo, jo 
penki vaikai susirgo ir guli 
lovoje, pati taipo gi suareš
tuota —■ visa virtinė nelai
mių. Beveik pasigailėjimo 
vertas žmogus, neatsižvel
giant į jut didelius prasižeix 
gimus.

Verkia tur būt dabar 
Suomija iš džiaugsmo, kad 
nors dalį savo liuosybės at
gavo. Ęet kuomet bus atly
ginta piktadarystė padary
ta Lietuvai?

—X—X—X—
Susimyldami pasakykit,

kur dingo Bulota su savo 
garsiuoju tašiau. Nejaugi 
Amerikos lietuviški sociali
stai su juo taip pasielgė, 
kaip Rusijos “jaunatur- 
kiai” su caru.

rių pirmininkas Combes ° vienuoles žudė. Jie
primėtinejo katalikams, 
buk jie negalį būti demo
kratai, taip ir “Vien. Liet.” 
tą pačią dainelę dainuoja. 
Combes šmeižė katalikus, 
kad lengviau butų juos 
persekioti. Su kokiu tikslu 
Combes’o ir kitų Prancūzi
jos radikalų išvadžiojimus 
atkartoja “V. Liet.,” pa
rodys ateitis. Mes paro
dėme faktą, kad sąžinės lai
svė varžoma laisvamanių, o 
ne katalikų, viešpatijose.

Kitas laisvamaųių-tauti- 
ninkų laikraštis, būtent 
“Lietuva,” skleidžia tarp 
lietuvių skaitytojų insinua
ciją, buk katalikai nėra ge
ri tąutininkai, nes pripažį
sta šv. Tėvo viršenybę Baž
nyčios dalykuose. Taip 
pat kaip “Lietuva” darė 
vokiečių nacional-liberalai.

pildė tą, ką Šliupas buvo 
sakęs daryti lietuviams.

Mes katalikai turime 
daug kultūrinio darbo: ne
norėtume gaišuoti ir eikvo
ti spėkos administracijos 
darbams. Bet mes mato
me, kad valdžiai patekus į 
laisvamanių tautininkų 
rankas, mes negalėsime mo
kinti vaikus tikėjimo, netu
rėsime seminarijų dvasiš
kai jaunuomenei, nei vie- 
nuolijų, kur žmonės galėtų 
tobulinti savo dvasią. Mu
su radikalai neduos mums 
steigti mokyklų, nei ligon- 
bučių nei kitų kultūros 
įstaigų. Laisvamaniai-tau
tininkai ant viso tautos gy
venimo užtrauks įvairius 
viešpatijos monopolius, o

Į STEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIRŽIURA VAL8TU0KI 

KAPITALAS 1600,000
Mes mokame 3 proe. ant Pinigų. 
Meti parduodame Foreign Money 

Orders | visas dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-plrmininkas 
Chas, Krupka, Vlve-plrmininkas 
August Fllek—Ass’t. Kasierlus 
Joseph slkyta — Kasierlus 

Blue Island 

OK3OAOO, CLL.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Naryste.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA

DEL dUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

ir
Aheolutiškų saugumą

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
iiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageldaA- 
jaml. ar 81-88 ar 81.808.88

Inltp lipt, ittaru PaeedeiyĮ IM 8 Yt

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgan—President 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

teisę gyventi musų idėjomis 
ir sulyg jų dirbti.

Laisvamanių tautininkų 
maža, bet jie turi išsidirbę 
geras metodas paglemžti 
valdžią. « Į laikraščius pa
tenka iš Prancūzijos ar Vo
kietijos pasiskolinti katali
kystes apkaltinimai, o išmin 
tai pagriebti visuomenės 
valdžią į mažuomenės ran
kas liekasi tamsoje gerai 
paslėpti. Mes, katalikiš
koji Lietuvos visuomenė, 
vis-gi nesiduosime lengvai 
supančioti. Svetimtaučių 
jėga gali mums įveikti ir 
užmesti ant musų laisvama 
nių valdžią. Bet mes jos 
nepripažinsime. Tą turi 
žinoti ir Rusijos ir Angli
jos ir Vokietijos valdančios 
sferos, su kuriomis tariasi 
musų laisvamaniai, ir kurių

Bsnkos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovi lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgage! lr kitos apsau
gos peržlurlamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti knlngose parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas Joa abėjotino 
stovio.

Tiktai tvirciauslos lr saugiausios 
bsnkos gali būt Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing Honse 
priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, lr nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ns 
subankrutijo. Reikalaujant, Clea- 
rlng House bankoa ateina viena kt 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yrs po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nos atskaitas J metus.

J| taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullariškal tlrlnėjama 
lr kas meta išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Telpgl Aukso Mort
gage Bondus po 8180.00 lr 8888.88. 

šis bankas yra atsakanolaeaaa
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai tr Lenkiš
kai.
Kapitalas lr perviršis; 8888.888.88

Prezidentas
AMKR1OAN STATE BANK, 

Kampos: Blus Island * Avė., Loomls 
lr ll-tos gatvių.

ATDARAS: Paaedėllala, Ketver
tu 8:88 etf fe

tais monopoliais sunks į
tautos sielą laisvamanišką i vardu jie išreiškia nepasi- 

persekįodami katalikystę 1 bedievybę.’ Tai-gi mes tu- tenkinimą katalikų viešuo-
Vokietijoje. Tik “Lietuva”rimc ginti savo laisvę, savo ju veiklumu.

A.
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čia nedidelis būrelis, bet už 
Lat parinktinis, veiklus Lai
ke savo trumpo gyvavimo 
jie jau sugebėjo parengti 
keletu tikrai gražių vakarė
liu. Dabar vėl rengiasi prie 
iškilmingo vakaro, kuris 
įvyks atvelykių nedėldie-

.. 7~ _ jnvje. Žadama sulošti trijų
k«v° 18 ,1. Šv. Juozapo Lį komedy, .iprieS v6U 

dienoje čia jvyko vakaras, Tikimai, kad
surengtas garbei vietos kle- ,o5imas nusiseks kttogeriau. 
bono kun. Juozapo Kaula- sįai J)eg jau nebe.
kio. Žmonių prisirinko la- pįrrna kartd pasirodys sce-

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

**3! kaip matote iš paveikslo, jų 
t' eiI

5
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I
i

ncrctx*KrxrotH«xnmcvx«im*
PHILADELPHIA, PA.

bai daug, nes kun. Kaula
kis senai čia pasekmingai 
klebonauja ir yra visų my
limas ir gerinamas.

Vakaro vedėju buvo p. J. 
Grigaitis. Pirmiausia cho
ras pasirodžius klebonui už
giedojo “Gyvuok tėve mu
sų,” pasveikiSĮfemas su var
dadieniu. Toliaus studen
tas J. Jakstis pasakė trum
pų prakalbų ir buvo inteik- 
tas klebonui žolynų bukie
tas. Po to dainavo Šv. Juo
zapo vyrų choras. Kun. Tg. 
Zimblis įspūdingais žodžiais 
pasveikino vardu parapijos 

, kun. Kaulakį^ velydamas 
jam ilgiausių metų ir kuo
daugiausiai pasidarbuoti 
mylimos parapijos naudai.

Paskui Ag. Mickunaitė 
sugiedojo solo “Viešpats ma 
no.” Toliaus sekė klebono 
kalba, kurioje nuoširdžiai 
dėkojo susirinkusiems už 
pasveikinimus. » Po to dar 
buvo p. J. Grigaičio kalba. 
Mačiunaičių Lucijos ir Ko- 
stancijos duetas “Avė Ma
ria.” A. Užumeckio kalba, 
ir Onos Varnaitės solo. P. 
K. D. paragino publikų šel
pti badaujančių Lietuvų. 
Skaitlinga publika išviso iš- 
alkusioms minioms tautie
čių sumetė $15.35.

Aukavo šie:

noje.
Kovo 19 d. buvo iškilmin

gai minima šventė Šv. Juo
zapo, čionykštės bažnyčios 
globėjo. Pagelbėti vietos 
klebonui buvo atvykęs iš 
Chicagos kun. J. Kloris.

Gaila tik, kad nevisi vie
tos lietuviai supranta doro 
gyvenimo vertę, nes kaiku
rie ir Gavėnios laike ne
sidrovi ištisas dienas smuk
lėse stypsoti, o į bažnyčią, 
lai nė su šunimis neinvy- 
tumei. Matyt, jie anų me
ta buvo nusipirkę velniūkš
čių nuo Mockaus, kuomet 
jis viešėjo Joliete. Dabar 
gi bijosi, kad įėjus bažny
čion nepabėgtų nuo jų tas 
Mockinis velniūkštis.

Ateinančio mėnesio 17 d. 
bus Rockdales miesto val
dybos rinkimai. Republi- 
konų partijos į miesto majo
rus yra nominuotas lietuvis 
p. Boleslovas Kareiva, o į 
aldermanus p-as Zenonas

L. VYČIŲ 64 KUOPA, ROCKDALE, ILL. t

Netikęs šeimininkavimas 
miškuose.

Sulyg žinovų apskaitliavimo., 
tik 35 nuošimčiai nukirsto mi
ško pasilieka pirkėjui. Taigi 
65 nuošimčiai medžio pasilie
ka miške ir supuva beveik ne- 
atnešdami jokios naudos. Kiek 
tai milijardų dolerių žųsta!

Be to ši šalis labai mažai 
išnaudoja jiegų upių ir ap
skritai

bai greit. Kaikurios torpe
dos per minutę padaro 2,000 
jardų. Pirm išleisiant torpe-
dų reikia labai gerai a pro* 
kuoti, kiek laiko ji plauks, 
kol sutiks laivų ir kokiu ke
liu jai reikės plaukti. Tor
pedos uodegoje yra tam 
tikras vairas, kuris nurodo 
jai kelių. Kiekviena povan
deninė laivė turi po kelias 

vandens nustoda- įorpefĮas< jos paprastai pri- 
tuomi 30,000,000 *ma

garinių arklių energijos. Jeigu 
apskaįtliuosim tos energijos 
vertę, tai pasirodys, kad nuo
stoliai lygus šešiems šimtams 
milijonų dolerių.

Del tvenkinių stokos, potvy
niai kasmet pridaro 238 mi
lijonus nuostolių. Menkai var
tojamas drenažas ir-gi yra be
galo kenksmingas dalykas ša
lies ūkei. Nusausinus visas ba-

Įlas ir raistus galima butų iš- 
I maitinti iš tos žemės dešimtį 
milijonų žmonių. Nesutvarky- 

Įmas upių krantų kasmet lėšuo
ja gyventojams arti 500 mi- 

Negalima ap 
ken-

rištos prie laivės dugno. 
Naujosios rųšies torpedas

pirmų sykį panaudojo prieš 
25 metus jūrių mušyj laike 
revoliucijos Chili.

rrrrrrvYr*YTvrvvv • rm*
| F. P. Bradchulis;

Lietuvis Advokatas!
ATTORNET 

50 N
AT LAW

LaSAUE ST, CHIOAGO.; 
Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1171

pravartus. Nors, ačiū Kun. A. 
Staniukyno pasidarbavimui, 
mes turime savo mokyklų ir 
didžiuma vietos lietuvių jų 
myli ir palaiko, bet yra ir ke
liolikų aklų jos priešų, kurie 
nesupranta lietuviškos katali
kiškos mokyklos naudos. Kun. 
J. Dumčius iš Minersville, Pa., 
kalbėjo panedėlyje po sumai 
gi vakare kun. Strimaitis iš- 
Hazleton, Pa. kalbėjo apie 
girtuoklybės pragaištingumų. 
Į visus geros valios klausyto
jus turėjo padbryti didį įspū
dį pamokslininko nurodymas,

Tikimasi, kad|įa(j dabartiniai Lietuvos var
gai šaukte šaukia visus būti 
blaivais ir taupiais. Utarninko 
ryte išgirdome, rodos, pirmų 
sykį šioje bažnyčioje pamoki
nimų iš lupų kun. J. Kuro iš 
Scranton, Pa. Su gražu ir jau
smingu pamokslu užbaigė šių 
švente kun. šupšinskas iš AVil- 
kes-Barre, Pa. Painokininmai 
ir pamaldos tvarkiai ir iškil
mingai atliktos paliko musų 
širdyse labai malouu įspūdį ir 
nebepaliks be naudos.

Magdalena Vasiliauskaitė.

į visus Amerikos lietuvius, ku
rie tik prijaučiu musų darbui, 
Mes pasiųsime tani tik
ras blankas ir paaiš
kinimus, kaip reikia jus iš
pildyti. Lai atsišaukia musų 
Daktarai, Advokatai, Mokyto
jai, Klerkai ir t. p. Lai atsi
šaukia musų amatninkai: Rai
džių statytojai, Dailydes, Siu
vėjai, Audėjai, .Kalviai, Ply- 
čiai, Kurpiai ir kitokiu amatų 
žmonės. Lai atsišaukia visokie 
verteiviai: Agentai, Krautuvi
ninkai ir t. p.

UUlllinMltllt
Gyv.: 3112 S. Halsted SL 

Telephone Yards 2390

vena šimtas milijonų žmonių 
kiekvienam gyventojui ši velt-jpjonų dolerių 
laidystė kasmet lėšuoja šimtas į ienkti ir to, kad įvairus 
dolerių. Taigi šimtas dolerių ksmingi vabalai žemdirbiams 
numetama beveik tiesiog į ba-1 padaro kasmet $659,000,000 
lų, o juk tai yra šeštas nuo- nUOStolių laukose ir daržuose 
šimtis nuo kapitalo $1,666.66. ^i soduose. Menkai vedama 
Tas bereikalingas išeikvoji- galvijų ūkė duoda $367,000, 

10,000,0(X),00() dolerių,: 000 nuostolių. Vilkai, žiurkės,

Specialiste Motery Ir Veiku Ligose

ma 
gaįtų
valdžių

aprūpinti , vietos 
per devynetų metų,

pelės ir kiti gyvūnai pridirba 
šimtų milijonų nuostolių tarp

Kun. Ig. Zimblis $2.00
Kun. J. J. Kaulakis 1.00
A. Užumeckis 1.00
J. Orakauskas 1.00
A. Mamaniškis 50
J. Radzevičia , 50
K. Senulis 50
O. Dromantaitė 50
K. Juknaitė 50
A. Grigaitis 50
J. Smukliškis 25
J. Hodelis 25
M. Bernackas 25
J. Mozūras 25
J. Kateiva 25
A. Žukauskaitė 25
K. Mačiūnas 25
M. Alilaitė 25
Smulkią auką 5.35

Reporteris.

ROCKDALE, ILL.
• ------------
Jau senai iš Rockdales 

lietuviškos kolonijos nesi
matė žinutės “Drauge.” 
Mat, užėjus Gavėnios lai
kui sumažėjo pasilinksmi

čionykščiai lietuviai pilie
čiai bus ant tiek susipratę, 
kad kiekvienas balsuos 
greičiaus už savo tautos 
žmogų, negu už kokį nors 
svetimtautį.

Tautietis.

KEWANEE, ILL.

Kovo 18 d. įvyko L. Vyčių

mų atidarė pirmininkas Juo
zapas Nedvera su malda. Po 
atidarimo buvo perstatyti trįs 
naujį nariai, kurie prisirašė 

50 • prie musų kuopos. Liko nutar
ta kad visi vyčiai eitų velyki
nės išpažinties Verbų nedėlio
ję. Tie, kurie priguli prie kitų 
draugijų ir prie vyčių, geisti
na, kad eitų draug su vyčiais. 
Paskians buvo kalbėta apie 
vakaro surengimų po Velykų. 
Bus sulošta: “Kastutė”. Susi
rinkimas užbaigtas su malda.

.J. N. 60 kp. koresp.

HOMESTEAD, PA.

MT. CARMEL, PA.

nimai ir užtat retai pasiro
do korespondencijos iš mu
sų kampelio. Bet tas ne
reiškia, kad roekdaliečiai 
nieko ir neveikia. Susi- 
pratusieji moka laikų bran
ginti, netinginiauja, darbuo
jasi. Moterių Rožpncavos 
draugija visomis pastango- (skelbė 
mis rengiasi net du veikalu 
sulošti, būtent “Karės me
tu” ir “Degtinė.” O ka
dangi tiedu veikalai yra 
gan naudingi ir rimti, tai

Ir vėl sulaukėme keturde- 
šimtės. Josios iškilmės įvyko 
gavėnios savaitėje. Ši brangi 
šventė ir šiemet čia pavyko 
kuogeriausiai. Ačiū pasidar
bavimui šv. Kazimiero seserų, 
Nek. Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios merginų draugi
jai. ir parapijinės mokyklos 
mokiniams, visi altoriai, o 
ypač didysis, buvo labai gra
žiai ir gausiai padabinti gyvo
mis gėlėmis. Net 14 kunigų 
per tas tris dienas teikė mums 
dvasiškų pagelbų. Dievo žodį 

šie pamokslininkai:

Surinkta statistika bus pa
naudota organizavimui musų .Viename tik New Yorke kas- 
amatninkų, kad pasibaigus met bereikalingai sunaikinau 
karei ir prasidėjus Lietuvos j ma maisto už milijonų do- 
atstatvmo darbams, butų žinia krių. Praėjusių metų lapkri-

nors valstijos išlaidos butų galvijų ir laukuose, 
taip didelės, kaip laike pasta-! (GaĮas bus sek. nniner.)
rųjų dvylikos mėnesių. Mano į ______ ______________
apskaitliavimas paremtas neuž DABARTINĖ TORPEDA, 
ginčijamo teisingumo faktais. ________

Šioje karėje vartojama tor-

kur musų darbininkai, Lietu
vos atstatytojai, yra. Be to su
traukos svarbesniųjų statisti-■s. , .
kos dalių bus skelbiamos ir

musų spaudoje.
Blankų reikalaukite iš Ben

drovės, rašant šiuo adresu:
Lithuanian Development Cor
poration, 200 Fifth Avė., New 

York, N. Y.

Šv. Kazimiero dienos iškil
mėse vietos Tautos Fondo 23- 
čias skyrius išviso pelnijo $74. 
66. Aukų buvo $39.66, o nž 
parduotas Tautos Fondo knin
gutės įplaukė $35.00. Šie pini
gai bus pasiųsti Tautos Fondo 
iždininkui B. Vaišnorai balan
džio mėnesyj šių metų.

Mylintis tėvynę. 
 »

ATSIŠAUKIMAS 
. Į AMERIKOS LIETUVIUS 
AMATNINKUS, VERTEI- 
VIUS IR PROFESIONALUS.

kun. M. Durickas iš St Clair, 
Pa. Jis sakė pamokslų nedė
lios vakare, labui įtikinančiai 
nurodinėjo katalikiškojo nuk-

čio mėnesyj Sveikatos Depar
tamentas New Yorke paliepė 
sunaikinti 1,467,690 
maisto produktų, nes
šio prižiūrėjimo delei tas mai
stas sugedo. Išviso New Yorke 
per 1915 metus, Sveikatos De
partamentui liepiant, sunai
kinta 18 milijonų 679 tūkstan
čiai svarų maisto.

Vienas svarbiųjų Lietuvos
Atstatymo Bendrovės tikslų, 
via organizavimas Lietuvių 
amatninkų, vertei vių ir profe
sionalų, kaip tų, kurie ketina 
po karei grįžti į tėvynę, taip 
ir tų, kurie mano pasilikti 
Amerikoje.

Seniai jau Amerikos lietu
viams reikėjo surinkti kuopil- 
niau šias statistikas iš musų 
prasisiekusių brolių gyvenimo 
svetimoje šalyje, bet vis’ tas 
dalykas buvo atidedamas į ša
lį, laukiant progų, laukiant, 
kol atsiras įstaigos, kurios pa
norės tuoni darbu užsiimti. 
Dabar jau proga atsirado

Miškų Gaisrai.

DAKTARE

S. A. Šlakiene
Pabaigus daktaro mokslą 
Illinois Universitete. 
Praktikavus ligonbutije metus.

OFISO VALANDOS:

šokioms dienoms nuo 9 iki 12 I 
vai. ryta; ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais.
Nedėlioms tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.|
(Prie 33-Clos gatvės) 

CHICAOO, ILL.
Tel. Drover 5326

pėda daug kuo skiriasi ĮSO & 
tų torpedų, kurios tarnavo g g
kareivijai pirm pusės šimt- j '

mečio. Jos išvaizda panaši1 nutaisytas i fomuiot-
. recepto; suteikto iiniiiitin*

į cigarų. Ilgio torpeda turi 
arfį 23 žingsnių, o platumo 

ne 1 U viduryje — arti 21 colio. 

Sveria ji beveik vieną tonų 
ir atsieina iki $10,000. Tor
peda padaryta taip, kad ga
lėtų plaukti per tam tikrų 
laiką ir išsprogtų susidau
žti s į koki nors kietą daik
tą, pavyzdžiui į laivo dug-

gu Ėgyptu zukouioiiu,

S O O Ii
apsireiškia esųs stebėtinai pasekmingu 

nuo jrjt'hiait Įiih'u ir žitKii, ger
ki'n el andijimo. dusulio, ganot 
skaudr į i m o. n'.stojimo apdilo, 
Šalčiu gahoif. irt., ect., Šiitai* 
eomas iš.lirbėju labai pa garsėjusio

PAIN-EXPELltfllO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos. naudojamo visame pasau
lyje pvr pusę šimtmečio-—25c. 
už bonkutę visoje aptiekose, 
arba galite užabakyti tiesiai ii 
F. AD. RICUTER CO. • 

74-60 Rashinjtoa Street fcw Tark.

Veikia Kaip Stebuklai.
Tas priduoda man daug džiaugsmoCivilizuotai ir pažangiai ną. Didžiausios ir naujau- 

tautai, gėda, kad kasmet mi-į™«» nj.«es torpedos gali pa-1™
Slru frnisrai nridnrn iai nrn- daryti plačią skylę kiekvie- tokių vaistu neesu matės, mes parduo- 
Skų gaisrai pnaaro jai IHB-I • . . ‘ . (lamo jų tuzinais kas diena, ir nei vie

name laive, nors JO sienos ,ias pakelis iki šiol dar neesą sugrižes. 
hutų nepaprastai storos.
Torpedą padaroma skylės I- _G- Hal,» Aptiekorius per Pittman 

būna įvairaus didumo, bet
retai mažesnės už 10x30 _ __
žingsnių. Paleista torpeda i .... iiiiir

plaukia link savo aukos la- [ ir negerumu, Gaunamus pas visne

jai
žiausiai 50 milijonų dolerių 
nuostolių. O kartais būna to
kių metų, kad nuostoliai mi
ško ūkės srityj pareina 200 
milijonų dolerių. Ugnyje žūva 
tūkstančiai akerių netik sieno- 
jinių medžių tinkančių par
duoti, bet ir aibės jaunų miš
kelių. Šis stovis tuolabiau ap
verktinas, kad kas-kart skau
džiau jaučiama rųstinių me
džių, ir skiedrų poperiui Mib- 
ti stoka.

Naturališkas gazas pripa
žintas tinkamiausiu dalyku 
deginimui, bet mes kasmet be
tiksliai sunaikiname milijardų 
kubiškų pėdų tojo gazo 
Beabėjo daugelis labai skau 
džiai atjaučia akmeninio au
glio brangumų. Tų brangumų 
galima butų prašalinti panau
dojant kurui milžiniškus dur
pių sluogsnius. Suv. Valstijų 
durpių vertė siekia 39 milijar
dų dolerių, bet, deja, ligšiol la
bai mažai sunaudota durpių 
kuro tiksimus. Anglio lieku' 
kemėse 80 milijonų tonų, 
kuriuos gulima butų išimti ir 
sunaudoti, jai butų noro pato-

Brangenybė Bausmė už 
Veltlaidystę.

Labai teisingai pasakė Na
poleonas Pirmasis, kad ne tas 
turtingas, kuris sugeba daug 
uždirbti, bet tas, kuris moka 
tinkamai elgties su uždirbtuoju 
turtu. Pasirodo, kad tas nemo
kėjimas turtų vartoti Suvieny
tų Valstijų piliečiams kasmet 
lėšuoja dešimt milijardų dole
rių. Tų dalykų šiomis dieno
mis smulkiai ii domiai skai- 
tliavo New Yorktr universiteto 
profesorius Rudolph M. Bin- 
der. “Ar dabartinė negirdėta 
brangenybė nėra bausmė už 
bereikalingų eikvojimų tur
to!” klausia minėtasai profe
sorius savo veikale ir pats at
sako sekančiai: “Jeigu lengva- 
protiška veltlaidystė tikrai, 
yra priežastis neganėtino skai
čiaus kaikurių reikalingiausių 
dalykų, tai už tų reikia kaltin
ti visų tautų. Nei vienas pilie
tis ir apskritai gyventojas nė
ra liuosas nuo atsakomybės, 
kad delei išlaidumo, netikusio 
Šeimininkavimo, musų kraštas 
kasmet turi 10 milijardų dole
rių nuostolio. Ūkę mes veda-

| Oxford, N C.

aptiekorus.

B

B 

OB
SAUGUS BANKAS

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka "STATE BANK of CHICAGO. Sta

ti te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 
i kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban- 

kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- 
nas tvireiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vak dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 

<į»įįj kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
įtįį nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu 

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

U'

Įėjimo reikalingumų ir karštai
manoma Juos * atvaizdinti ragindamas, kad kiekvienoje į yra kas tuo dalyku užsiima —
Verbą nedėlioję (balandžio musų parapijoje butų įsteigta tai LIETUVOS ATSTATY

TI d. š. m.). Ir Roekdalės vaikams mokykla. Šioje temo- MO BENDROVE. y 
yvčiai nesnaudžia. Nors į j« pamokslas labai buvo mums šiuomi tatai ir kreipiamos naudojame. Imant, kad čia gy- dai tonų minkšto anglio.

ir
I
&bulinti kasimo būdų. Tokiuo 

me plėšriausiu budu. Esantį Į budu nuo pradžios eksploata-. 
turtų bereikalingai naikiname,, eijos, išeikvota du milijardai į 
o pelno galybę šaltinių neiš-* tonlj antracito ir trjs niilijar-'?^

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali. 
Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
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DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOJE.

Nedėlioję, 25 kovo, Dievo 
Apveizdos parapijoje prasidė
jo 40 valandą pamaldos, 'l'ai 
šventei p. Pran ir Barb. Šmi-' 
tai įtaisė naują monstranciją 
už 400 dolerių. Kun. Krušas 
ją pašventino prieš sumą. Il
ga, gražiai išmokytų, bernai
čių eilė tarnavo per sumą. Vi
si buvo apsirengę raudonais 
rūbais, ženklinančiais V. Jė
zaus kančią, o kiti baltais, 
reiškiančiais Šv. Sakramento 
spalvą. I’o sumos buvo pro
cesija su Šv. Sakramentu. Pro
cesijoje kun. Pr. Gugis buvo 
subdijakonu, o kun. J. Paš- 
kauskas dijakonu. Po proce
sijai kun. Pr. Bučys pasakė 
paniuksią apie meilę Šv. Sa
kramento. Pamokslas susidė
jo iš dviejų dalių. Pirma, kad 
Eucharistijoje V. Jėzus kaipo 
Dievas, žmogus ir Sakramen
tas parodo žmonėms didelę 
meilę. Antra, kad žmonės iš 
savo pusės turi taip-pat mei
le atsakyti Šv. Sakramentui.

Vyčių IG-ta kuopa atliko in 
corpore velykinę išpažintį 
Sv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Susirinkęs būrelis iš 

j arti GO jaunuolių minėtosios 
parapijos svetainėje poro
mis 7:20 vai. išryto nuėjo į 
bažnyčią prie Šv. Komuni
jos. Mišias už vyčius laikė 
gerb. kun. TI. J. Vaičunas. 
Labai naudingą pamokslą 
gražiai pasakė gerb. kun. 
Alba vičius, girdamas kata
likišką jaunuomenę už vei
kimą Bažnyčios ir tautos 
naudai. P. G.

ĮDOMUS VAKARAS ŠV. 
KRYŽIAUS PARAPIJOS 

SVETAINĖJE.

Nedėlioję, kovo 25 d. š. m., 
šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje įvyko Lietuviško 

(Teatrališko kliubo “Lietu
va” rengiamas vakaras. 
Sulošta buvo veikalas “Ge
novaitė.” Artistais-mėgė- 
jais buvo sekantieji: L. 
Venekievie, J. J. Palekas, 
Z. Pežiutė, R. Stepanavi- 
čiutė. T. Vaičius, J. Parkau- 
skis, P. Stasiulis, A. Venc- 
kievič, O. Krenčaitė, V. Ka
činskas, F. Petrauskis, Ra- 
gauskis, V. Panavas, J. Šu-
kis, A. Šedis, J. Oželis, A. 

Jie tą meilę parodo klausvda-1 »T. Čaliauskis, P.
mi Šv. Mišių, priderančiai Į a^va^8’e Vilimas, . P. 
priklaupdami bažnyčiose, da- i ^okalauskis ir P. Pocevicia. 
lyvaudami procesijose ir 40 j Rezisorius p. J. J. Palekas. 
valandų pamaldose, aplanky-1 artistai mėgėjai, ma-
dami Šv. Sakramentą ir ne fyt, rengėsi sąžiniškai. Be
pamaldų laike ir tt.

Pamaldos užsibaigs utarnin-
rods, geriausiai lošė J. J. 
Palekas, Sigyto rolėje; P.

ke, 27 kovo. Užbaiginė iškil- Stasiulis, Gobaus rolėje ir 
O. Krenčaitė, Raganos ro
lėje. Neblogai lošė ir L. 
Yenckevie ,Genovaitė), 

į Žmonių šiame vakare bu- 
{ vo labai daug. Visi negalė

jo sutilpti į svetainę.
Ten Buvę«.

mė prasidės 7:30 vakare.
Pr. Myklaitis.

NORTH SIDE.

Vyčiai uoliai darbuojasi.
L. Vyčių 5-tos kuopas na

rių tarpe galima pastebėti di
delį pakilumą krikščioniškos 
dvasios, štai, laikytame susi
rinkime kovo 21, šv. Myko
lo par. svetainėje daug svar
styta, kaip patogiau visiems 
vyčiams pasirodyti ištikimais į 
bažnyčios ir tautos kareviais, 
einant visiems drauge prie 
vebkinės išpažinties.

Kovo 29 d. nutarta sulošti i 
veikalą “Mirga”.

Kad jaunimui butų kuom i 5. , . , ..
..... . . . , . .. - izada tuodu vaikučiu pavestiužsiimti nutarta įsteigti gini- . . . .

, . / .. i j .kieti italams, įei neatsirasnaštų skyrių. Išrinkta šiam 1 ’d
dalykui tam tikra komisija.

Atvykę svečiai iš 13 vyčių

KAPITONAS MOPFET 
KVIEČIA CHICAGIE- 

CIUS RAŠYTIES Į 

LAIVYNĄ.

NORTH SIDĖJE.

Kovo 23 d. susitverė S. 
L. R.-K. Moksleiviu Am. 
nauja kuopa, prie kurios 

Chicagiečiai užgirdę pre-1 pradžioje prisirašė 7 nariai.
zidento balsą delei padidini
mo jūreivių skaičiaus ne 
juokais sujudo rupinties 
šiuo dalyku. Kapitonas 
Moffet, viršininkas “Great 
Lakęs Navai Training Sta
tion,” kviečia ehieagiečius 
kuoskaitlingiausiai rašyties 

kariškąjį laivyną, idant 
kaip galima greičiau pri
rinkti reikalaujamą skaičių 
žmonių (18,300). Cliieagos
Laivyno Departamento re- 
krutavijos stotis yra na
muose 130 North Fifth avė.

MERGAITĖ — DIDVYRĖ.

Yra viltis, kad narių skai
čius dar pasididins, nes čia 
esama daugiau besimoki
nančios jaunuomenės. Mok
sleiviai susirašę į kuopą tu
rės daugiau progos susipa
žinti su lietuviu kalba, ra- 
šyba ir istoriją.

Pr. Mikolaitis.

NORINČIUS MOKINA 
ŠAUDYTI.

8 metų amžiaus mergytė 
Cieilija Ziborowska su Pa", vai<jžia 
vojumi gyvastei vakar iš- Į 
gelbėjo nuo suvažinėjimo 
automobiliami savo jauną i 
broliuką Edvardą. Jei ne 
ji pastarasis butų tikrai žu- į 
ves. Jaunutė didvyrė liko' 
sužeista. Jos šeimyna gy
vena namuose 1731 AVest 
18th St.

“The Chicago Military 
Rifle Club” prie 1314 South 
AYabash avenue atidengė 
naują platformą norintiems 
mokinties šaudyti. Šautu- 

i uis ir šovinius duodanti

Kas užsirašys ‘‘DRAUGĄ" ant vi
su metų per mane aplaikys puikią 
dovaną vertės 50c. Šios dovanos tik
tai vietlnlems.

J. SAUNORAS.

829 ClMford avė., Rochester, N. Y-

| PAIEŠKOJIMAI
jįj Vienatinis būdas giminės su- 
6 rasti yra paieškojimas per “D.” & 
K Paieškodami per “Draugą” dau- * 
V gelis surado savo gentis, drau- <3 
jŽ gus lr pažįstamus, kurie per 11- 
(į gą laiką nebuvo žinomi. Jei no- O 
jį rl bile ką surasti, siusk paieško- g

jimą j "Draugą” šiandien.
—:— Paieškojimų kaina: — B 

8Vieną kartą ............... 50c.
Tris kartus ................ 81.00 g

£« Vieną savaitęI

f1A5TER

gyvenimo vieta 
8855 So. Halsted Street 

TeL Drover MM

Gražiausia lr Ge
riausia mokykla Chi 
eagoje kuri moklua 
ktrpima ir siuvimą 
vyrų lr moterų dra
bužių.

Elektra varomo., 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvip
dami apsilankyti Ir 
pamatyti musų mo
kyklą. bile laiku 
— dieną ir vakarais ir gauti spe' 
liškai musų kaina laike Šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile stailės arba dydžio, U bile ma
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, prineipalas,
118 N. La Baile St. Kambarys 410-417

Prieš City Hal!

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 002 National Life Bldg:

29 So. LaSalIe st., 
Vakarais 1500 Milvvankee ava'

R Central 0S0O
* Rasidence Humbold 97
N CHICAOO, ILL.

Taktenaa: McKlnley *764

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Oydytojaa Ir Chirurgą*

* MI7S. VNtanlM. Ir W. >S|t., Stlcan į

• PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt), Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

CARR BROS. WRECKING CO. :
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICACO j

81.50 * 
. MPinigus galima sius krasos zen-- 5klėliais, arba ragistruotame laiš- 

ke. Paieškojimas turi būt sura- 
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertising Dept.)

K ISO© W. 40th St., Chicago, 111. K

GAILESTINGŲJŲ ŽMO
NIŲ DOMAI.

Juozapas Šveistis mirė, jo 
npšlė Marijona prapuolė
J itin D/o metų. Likosi jų-'Raseinių pav., Jurbarko par.
. . . ... T tvilų kaimo. Pirmiaus gyveno

( \ icjll Vaikučiai. Juozapas eago, III., o dabar nežinau kur. 
kuris eina kokius dešimtus lsau aU,iraANKnGERviLus, 
r etus ir Antanas-Jonas, «••»» Dubois st., Detroit, Mf 

i maždaug, 8 metų. Cook’o
apylinkės jaunųjų teismas

Paieškau savo pusbrolio Antį 
Spaustinalčio, paeina iš Kauno gi

nrmnrtnnrntnrr,
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Boom SIS
18 So. La Baile Sk, Oklcago, III. 

TeL Kaadolph 6144

”3
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AKYS EGZAMINUOJAMOS

Akynial pritaikomi per «.«uų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai lr 
geriausios rųftles auksiniai 

dalykai.
2256 Wcst 22-ra gatvė

Naudinga Kningą Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo 
Vadovėlis

Parašyta Kun. Dr. A. Stanlukyno

Ši kningą turėtų rastis kiekvienuose namuose 
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje 
randasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

*** *

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St., - . Chicago, III.

kuopos užkvietė į savo rengia
mą vakarų. Tuomi ir užsibai
gė susirinkimas.

Malonu laiką leisti tarpe to
kio rimto ir doraus jaunimo.

Korespondentas,

CICERO, ILL.

Seredoje, kovo 21 d., vieti
nė Lietuvos Vyčių 14-ta kuo
pa laikė savaitinį susirinki
mą. Nors susirinko neper- 
daug skaitlingas būrelis, bet 
buvo labai smarkiai debatųo- 
tasi temoje: “Ar vertėtų grį
žti Lietuvon po karei?” Su
lyg susirinkusių balsavimo, 
laimėjo af'irrnativė pusė. Rei
kėtų nariams kuoskaitlingiau
siai lankvties j
ir pagelbėti svarstyti tokius 
svarbius klausimus.

Pranas Zdankus.

Ik‘tuvių. Malonu butų suda
ryti tautiečių kuopelę, kuri 
galėtų savo mėnesinėmis au
komis užtikrinti našlaičiams 
katalikišką ir' lietuvišką 
auklėjimą. Gailestinguosius 
meldžiame pranešti “Drau
go” Redakcijai, kiek kas 
apsiima aukoti tiedviem vai
kučiam. Atsiliepimai turi 
būti prisiųsti prieš balan
džio (April) 3 d., nes po to 
vaikučiai taps pavesti ita
lams.

Paieškau dėdžių Antano ir Kazio 
Andruškevičių ir Antano, Juozo Ir 
Mortos Stuškauskų, taip-pat ir Igno 
Kainsieko. Meldžiu atsišaukti ant 
sekančio adreso:

J POZAS AN DRV SK EV ICIUS,
213 Robinson St., Hudson, N.Y.

REIKALAVIMAI.
Reikalingos merginos į Can- 

ning Dept. Atsišaukite tuo
jaus:

220 N. Green St.,
Chicago.

Reikalinga pardavėja — lietuvaitė 
prie Dry Goods Dept Store.

CUT RATE DEPT STORE, 
10824 Michigan Avė., Roseland, III.

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

Maldaknyges
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun

ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, Įvairios maldos 
lr tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.

No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą pati kaip No. L skurelės ap
darais ................................................................................................ 60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.

No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės apkaustuos pasidabrotomis blėkelemis, au kabute 40c.

No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai lr auksinta
kvietka ................................................................ .. ............................... 81.00.

No. L. 04 Francuziškos juodos slidžios skurelės minkštais apda- 
' rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis lr pa

rašai, auksinti krašteliai ... .*.................................................... 81.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 3 sida

briniai medalikeliai prie šono, metalinės briaunelės, su 
auksinti kraštai ............................................... ............................ .. 81-00

No. L. 06. Baltės celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute. ...................................................................................................... 81.50

No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas 
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra

I knygelių ............................................... 81.75

[ORELIAI.
-ai išrodo kaip skuriniai, gražus
lapų kraštai raudoni ................. S5c.
skurelės apdarai, auksiniai para- 
lapų kraštai raudonai auksuoti

..................................................................... 76c.
skurelės minkšti apdarai, auksi

niai parašai, "rauYJSYR^iuksinti kraštai, apvalųB kampai 81.00 
No. L. 10. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš-

marglnimai, lapų kraštai auksuoti ................................ 60c.
No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutls ir pa

rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai................................ 60c.

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai

443 pusi................................................................................................ 81-25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa

kimai veiklai Išpldomi.
▲dreeuoklte: ,

DRAUGAS frUB. OO.,
10OS Wes« 46th Street., CHICAGO, ILLINOIS.

Tik ką išleista Knygele

s

i

EXTRAffi
Lietuviški Škapleriai.

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 
kų Škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas” Pub. Co.
1800W. 4-6 St., Chicago, III

8 »

I
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SAUGOKITE VAIKUS 
NUQ DIFTERUOS.

Norėdami gauti pakurams malkas, 
ypačiai dėl auonnepyKlų (peaarnlų) 
kreipkitės pas:

J. T. JUK NIS
3357—• Aubum Avė., Chicago, III. 

Telefonas Tards 5863
Drover 1671

P. S. Taipgi parduodu kortais 
arba bunduliais.

VYCIŲ ŠEŠIOLIKTOS 
KUOPOS VELYKINĖ 

IŠPAŽINTIS.
Nedėlioję, kovo 25 d., š.

m. Bridgeporto Lietuvos' eagoje.

Pastaraisiais laikais labai 
išsiplatino Chicagoje tarp 
vaikų difterijos liga. Nuo 
kovo 1 dienos iki kovo 21 

uisirinkimus j dienos išviso užusirgo difte 
rija 720 vaikų, iš kurių 52 
mirė. Skaičius vaikų ligo
nių nuolat didėja. Sveikatos 
Departamentas perspėja tė
vus, kad vaikams užusirgus 
tuojaus butų pašauktas dak
taras.

Adra taipo gi siaučia Chi-

ANT PARDAVIMO!!
Parduoda Jeweler krautu

vė su rakandomis. Bizniu iš
dirbta. Priežastis pardavimo 
— liga.

Atsišaukite pas:
S BARRY,

4551 S. Ashland avė.,
Chicago, III.

Tel. Drover 2285.
Darsldunda ant pirmo mortgečlo 

bučernės ir grosernės (fisturen) Ir 
furniture) ui pigią kalną, tik du 
metai vartoti. Atalšauklte sekan
čiu adresu:

FRANK JUODIS,
#2« W. 18rd st.

Surengė Kun. P. Gugis

Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje. 
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. 
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
maldų.

I
Kaina tik 15c.

su prisiuntimu.

Imant Šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, IU.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir |Qį| 
po 30c ...........................................

The
Best

26
alb.

SVIESTAS
Gcriaaaioa •■rato-

8 kur Jun r»- Tllll
lit gauti

RYŽIAI
oerianato* mile®, 
1IV v-rtAn, 
P«r,kioo4e 
oi

WBST HDB 
im MIHrankM av. 
2064 Ui[*ankas av; 
10M KIlvreoMe 
1610 W MadlZon at, 
tStO W Madiaaa at.

5įc
COCOA

Bar

14c
Gerieasla Bankea, 
•nlyrino ra 
bent kokią 
1-3 IV

ARBATA
i*. G'

40c
Priltmlaaaia, Gva- 
rantuota, 
vertės 6Oc 
parsiduoda 
po

1644 W Chieageav. 
18M Bloa letand ev. 
2612 W. North av. 
1217 8. Hol.ted it, 
18*2 S. Halatod (t. 
1*18 W. 12th «t. „

<101 W. 22nd at.

SOUTH SIDE 
S0S2 Wentworth »» 
*427 8. Halited »t. 
4729 9. Ashland av.

NoRTH R Ak 
406 W. Divlalon at. 
720 W. Non h av' . 
2640 Lincoln av, 
8244 Lincoln av, 
3413 N. Clark 31.

Dabokite Savo Akis

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljalistul, kurs 16 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TĖMYKIT NAMO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

; Kampas 18-tos gat. Ant P latt’s Aptiekos 2-ras augštas 
|Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl, nuo 9 ryto iki 12-tai

Tel. Canal 5335.
—‘-t -




