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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dekime aukas Tautos 
Fondan! 

» — LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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KAINA 0 CENTAI 
P R I C E 2 C E N T S 

CHICAGO, ILL., P IRMADIENIS , SAtJSIO (JANUARY)" 14 D., 1918 M. 
Entered as Second Class Mat ter M a r c h 81, 1816, a t Chicago, Illinois u n d e r the Act of March 3, 1879. METAI-VOL. I H . No. 11 

VOKIEčlU-RUSU GINKLU 
SUDĖJIMAS PRAILGINTAS 

SUY. VALSTIJOS PRIPAŽINS BOLŠEVIKUS 

True t rans la t ion filed with t he post-
master ąt Chicago, 111., on Janua ry 
14, 1918, a s reąuired by t he act of 
October 6, 1917. 

POPEŽIUS SIŲLO PRI
IMTI AMERIKOS 

SĄLYGAS. 

T r u e t r ans la t ion filed with the pos t - , T rue t rans la t ion filed witb the post-
mas t e r a t Chicago, 111., on J a n u a r y mas te r a t Chicago, 111., on J a n u a r y 
14, 1918, a s reąui red by t h e ac t of 
October 6, 1917. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
SU ATSKIRIA TAIKA. 

Reikalauja taikos konferen
ciją perkelti neutra-

lėn šalin. 

14, 1918, as reąuired by t he act of 
October 6, 1917. 

SU V. VALSTIJOS PRI
PAŽINS BOLŠEVIKUS. 

Tuo tikslu, sakoma, kreipę
sis į Austrijos imperatorių. 

True t rans la t ion filed with t he post-
mas te r ai Chicag-o, 111., on J a n u a r y 
14, 1918, a s reąuired by t h e ac t of 
October 6. 1917. 

J I E M S R U P I NE TIEK 
RUSIJOS, K I E K SOCI-
JALIZMO APGINIMAS. 

Londonas, sausio 13. — 

Yra viltis, kad gali įvykt 
visuotina taika. 

- i 

Washington, sausio 13. 

Rymas, sausio 13.—Šven
tasis Tėvas Benediktas XV, 
sakoma, diplomatiniais ke
liais kreipęsis į Austrijos 
imperatorių Karolį, skatin
damas, kad šis priimtų Suv. 
Valstijų taikos sąlygas. B<̂  
to, popežius paskatinęs Ka
rolį, kad jis tuo pačiu tik
slu padarytų intaką į kai
zeri. 

Senovės giesmę gieda apie 
" buržujus. MN 

Tarpe centralių valstybių 1 Yra žinių, jogei Suv. Val-
ir rusu sįnklų sudėjimo lai- j stijų vyriausybė, regis, pli
kas pra i ldntas dar vieną Į pažins bolšeYikmi. Tas yra f ^ ^ ^ ^ Z ^ v ^ ^ S ^ 

14, 1918, a s reąuired by t h e ac t of 
October 6, 1917. mėnesį visuose frontuose. 1 reikalinga del svarbių prie

i s to suprantama, jogei vo
kiečiai tuo laiku pagamins 
naujas laikos sąlygas. 

Y oi pats faktas, kad bol
ševikai ir tolesniai sutiko 

žasėių, nežiūrint to, kad jie 
veda taikos derybas Brest-
-Litovske. 

Iš valstybės departamen
to išėjo neoficijale i i įia, jo-

vesti taikos derybas, liūdi- j gei Leninas ir Trockis, at-

lUg 

ja, jogei jie nori padaryti 
atskiria taiką su centralė-
mis šalimis. 

Rusijos ir vokiečių komi
sijom eriai nukeliavę į Ode^-
są, kur bus tariamasi apie 
pokarinį Juodųjų jūrių ir 
Bardaneliu stovį. 

Švedijoje gauta žinia, 
jo^ei vokiečiai sulyg speci-
jalien su rusais sutarties, 
panaiki'.K blokada Baltijos 
jūrėse. Tas rusams dav 
reiškia.-

Nors patvirt inta žinia, 
kad bolševikai tęs taikos 
derybas teeinu Trockis 
konferencijoje pažymėjo. 
jogei m s u reikalavimai ne
atmaino* ni. Neatmainonu ir 
tada, kada kitos kariaujan
čias šalvs nesutiko taikos 

w 

derybose dalyvauti, gi ko 
labai tikėjosi Vokietija. J i 
nai pirmiau taikos deiylwu 
buvo pnsiulusi abelnai tai-
V . B, t kuomet į jos sąly
gas silkininkai nieko neat
sakė, ta 

stovau j ančių bolševikus, 
sutikusiu su austrų-vokie
čių lyderiais sutrukdyti tai-
kos sąlygų paskelbimą. 

Tuo tikslu abi kariaujan
ti pusi, kaip bolševikai, taip 
teutonai, ginklų sudėjimo 
sutartį prailgino dar tris
dešimčiai dienu. Bolševikai 

RIAUŠĖS VIENNOJE. 

Aišku, kad Austrijoje 
žmones išbadėję. 

sii prailginimu sutiko. GaT rėdamos pirkti kiaules. 
vokiečiai turi savo išroka-
virmis tame prailginime. 
Bet bolševikai taippat nesi
skubina daryti atskirios 

Washington, sausio 13. —* 
Iš Šveicarijos gauta žinia, 
kad Viennoje įvyko riaušės. 
I r štai kaip buvo: 

Miesto valdyba paskelbė, 
kad jinai parduosianti 500 
kiaulių. Nurodytoj vietoj 
kaip bematai susirinko is 
20,000 žmonių minios. Išti-
sią naktį jos nerimavo, nc-

Rvtmetyj minios neteko 
kantr3*bes. Sutruškino poli
cijos kordoną • ir įsiveržė 
turgavietėm • 

taikos. Greita, be jokio gi- Policija ėmė žmonės sa-
lesnio apgalvojimo taika j vaip tvarkyti. Daugelis 
gali pakenkti pasaulio dc-1 žmonių sužeista. 
mokratijai. 

Aišku dabar, jogei rusai 
su vokiečiais- austrais dar 
30 dienų tarsis. Toksai tai
kos derybų sutrukdymas 
reiškia viltį, jocre'i.gali įvy
kti visuotina taika. 

Diplomatai tvirtina, kad 
jei Suv. Valstijos į sekan
čias trisdešimtį dienų pri-

Paskui iš ten minios pa
suko gatvėmis maršuoti ir> 
grūmoti prieš miesto valdy
ba 

Trne t ransla t ion filed wlth the p o « 
masto*- at Chlcasro, Tll., on J a n u a r v 
14, 1918, as reąuired by t h e ac t of 
OrtohPr I. 1917. 

NUSKENDO BRITANI
JOS KARĖS LAIVAS. 

Žuvo 96 jurininkai. sąlygas atsiėmė ir pažins bolševikus, tatai tuo-
dabar pagamins kitas vie- raet arba bolševikai per-
niemg rusams. | trauks dabartines taikos Londonas, sausio 13. 

Aną dieną Trockis kon- derybas, arba prie tų dery- : Airijos pakraščiuose ant 
ferencijoje ilgai argumen- btj prisidės ir Suv. Valsti- povandeninių uolų susidau-
tavo, kodėl taikos konferen- jos. Kuomet tai įvyktų, ž ė Britanijos karės laivas 
cija turi but perkelta neu-, tuomet, žinoma, karei 'butų "Racoon" (915 tonų intil-
tralėn šalin. 'galas. ' pimo), anot admiraliteto 

pranešimo. 
Visa įgula, 96 žmonės*, žu

vo. Iš vandens ištraukta 17 
lavonų. Kiti 5 lavonai iš
plukdyta ant Ipanto. 

LIEPIA MAŽIAU VALGYTI 

.k 
True t rans la t ion filed with the post 
mas t e r a t Chicago, Ilh, on J a n u a r y 
14, 1918, a s reąui red by t he act of 
October 6. 1917. 

Praeitą šeštadienį Chiea-
gos bankininkų kliubo poki-
lyj kalbėjo valstijos maisto 
administratorius Wheeler. 
J is pasakė, jogei trumpoj 
ateityj maisto vartojimas 
gyventojams busiąs suvar-
žvtas. 

Tarp kitko jis sakė: 
1 ' Jeigu jųs sakote, kad 

jus turite taupyti maistą, 
taupykite gražumu, nes ki-
'taip bus panaudota prievafc 
ta. t . 

Jei Suv. Valstijos turėtų 

čiais maisto vartojimą, ne
gu kaip šiandie valgoma. 

Talkininkai musn prašo, 
kad ligi pavasarid mes 
jiems prist'atytumėm 75 mi
lijonus bušelių kviečių arba 
kvietinių miltų. Mūsų kon
ferencijoje įvykusioje šią 
savaitę Washingtone mai
sto reikale, buvo tartasi, ko. 
kiuo būdu tiek kviečių pri
statyti talkininkams. 

True t ranslat ion filed with the post 
mas ter at Chicagro. Tll.. on Janua ry 
14, 1918, as reąuired by the act of 
Ortober fl. 1917. 

KAIZERIS KONFERUO-
J A SU KARĖS VADAIS. 

Amsterdam, sausio 13. — 
Anot Berlyno laikraščio 
"Lokal Anzeiger" praneši
mo, šiandie Berlyne sušau
kta konferencija, kurioj 

Pasirodė, jogei mūsų ša- dalyvauja fieldmaršalas 
lvj nėra nei kviečių grudų, 
nei miltų perteklius, ka
dangi šiandie mes valgome 
posenovei kaip mums pa-

pilnai aprūpinti maistu tai-j puolė. Be to taippat nėra 
kininkus, Amerikos tauta žinoma, kokie šįmet bus ja-
turėtų sumažinti 30 nuošim- vų'užderėjimai." 

Hindenburg, gen. Luden-
dorff ir sosto inpėdinis. 

— Hanley, Anglija, sau
sio 14. — Anglekasyklose 
ištiko plyšimas. Sakoma 
šimtas žmonių žuvę. 

Petrogradas, sausio 13.— 
Besirengiant galimon ka-
rėn, kuri gali but atnaujin
ta, bolševikai paskelbė pa
rėdymą sumobilizuoti vi
sus vyrus ligi 32 metų am
žiaus. Oficierių paleidimas 
sustabdytas.. 

Bolševikų armijų vyriau
sias vadas (taipgi vadas!) 
Ensign Krylenko savo at
siliepime į kariuomenę pa
žymi, jogei Vokietija atsi
sako priimti rusų taikos 
pasiūlymą. Vokietija atvi
rai kalba apie aneksijas. 
Bet jei Rusijai ir pasitai
kintų padaryti atskiria vtai-
ką, tuomet jinai visvien iš 
visų pusių butų apsiausta 
nepermaldaujamais prieši
ninkais. 

Atsiliepime tarp kitko 
pasakyta: 

"Amerikos ir Prancūzijos 
finansistai aprūpina pini
gais Kalėdines'a. Vokietijos 
buržujai patylomis ruošiasi 
prieš mūsų revoliucija pa
naudoti kazokus. 

"Rusijos valstiečiams ir 
darbininkams nėra kitokio 
išėjimo, kaip tik ginti re
voliuciją ir čiapat pakelti 
karę prieš buržujus ne tik 
Rusijos, bot Vokietijos, 
Prancūzijos ir Britanijos. 

" Taika yra pavojuje. Vo
kiečiai reikalauja aneksijų 
Rusijos lėšomis. Šventa re-
voliucijonierių karė būtinai 
reikalinga kaip fronte, taip 
užpakalyje. Senoji kariuo
menė, išbuvusi pusketvirtų 
metų apkasuose, yra nusi
kamavusi ir netinka susi
remti su priešininku. Da
bar reikalinga žmonių ka
riuomenė, kurion turi lais-

'v&noriai įstoti jauni vyrai. 
" B e darbininkų raudono

sios gvardijos privalo but 
suorganizuota revoliucijo-
nierių armijos. Mes reika
laujame karininkų, kovoto
jų, bet ne tokių, katrie tik 
svajoja apie vištas ir kar
ves. ' Kareiviai su patrijo-
tizmu tegu įstoja naujon 
laisvanorių armijon. Kiti 
visi tegu sau eina namo. v 

"Draugai, Italijos, Ispa
nijos, Prancūzijos, Austri
jos ir Šveicarijos liaudis j 
jumis tėmijasi su viltimi ir 
tik laukia progos stoti ko
von prieš savo buržujus. Tų 
šalių kareiviai neis prieš 
ręvoliucijonierišką Rusiją, 

"Pa t į s atsiliepkite ir 
įstokite liaudies gvardijon 
ginti revoliucija ir socijaliz-
mą." N 

Bolševikų laikraštis 
" P r a v d a " dar priduria: 

" Y r a pavojus ne tik tai
kai, bet ir Rusijos revoliu
cijai. Ant rusų patrijotų 
krinta atsakomybė ginti 
savo laisvę nuo vokiečių 

True translat ion filed withi the post-
master a t Chicago, 111., OB January 
14, 1918, a s reąuired by t h e ac t of 
October 6, 1917. ' 

KAPITONAS APIPLĖŠĖ 
BANKĄ. 

CHICAGOJE 
Camp Funston, Fort Ri-

ley, Kan., sausio 13. — 354 
pėstininkų pulko kapitonas 
Louis Wkisler čionai nusi
žudė. J is užvakar vakare 
buvo įsileistas armijos pas
tos bankon. Tenai su kirviu 
jis nužudė keturis iš penkių 
klerkus ir apiplėšė banką. 

Banke susekta pirštų&bt-
spaudos. Karės vyresnybė 
tuojaus antrytojaus išleido 
įsakymą, idant visi oficie-
riai eitų nuskirton vieton ir 
ten padėtų savo pirštų ant
spaudas. Nes nebuvo žino
ma, katras oficierių dasilei-
do tokio baisaus darbo. Po 
šito įsakymo kapitonas 
Wnisler nusišovė ir viskas 
paaiškėjo. 

TONAS ANGLIŲ K A I P 
BEMATAI IŠNYKO 

NUO VEŽIMO. 

SNIEGO PŪGA PRAĖJO, 

New York. — Čia labai 
didelė stoka anglių. Aną 
dieną apie šimtas vyrų, mo
terių ir vaikų apipuolė ve
žimą su anglimis, ir šituos 
išnešiojo kaipo branginti
nus daiktus. 

Tai įvyko prieš aparta-
mentinius namus, 107 gat
vėje. 

Anglis prigulėjo firmr 
Henken & Wellenbrock. Gi 
vežėjas vadinosi Robert 
Johnston. Vežėjui buvo 
liepta nuvežti toną anglin 
į apartmentinius namus. J ir 
tai padarė. Bet kuomet at
važiavo ties namais, lauk" 
nieko neatrado. Tatai pali
ko vežimą su anglimis ir nu
ėjo jieškoti džianitprio. 

Vos jis spėjo ineiti namu 
kieman, kaip bematai veži
mą apnyko vyrai, moterys 
ir vaikai. Visi ėmė grumties 
ir stumdyties aplink veži
mą, besemdami anglis į mai
šus, į puodus, į palas. P< 
kelių minučių vežimas pali
ko tuštutėlis., 

Kuomet vežėjas gr{žo i" 
kiemo, pamatė jis kaip pa
skutinis vaikas bėgo nuo 
vežimo turėdamas pilna 
saujas anglių. 

True transl»t1.»n filed w1th the post-
master a t Chicago, 111.. on January 
14, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, i 9 K . 

Tokyo, sausio 13. — Ja
ponijos imperatorius Yoshi. 
hito Anglijos karalių pa-
augštino į fieldmaršalus sa
vo kariuomenėje. 

Anglijos karalius tuojaus 
tą pat padarė su Japonijos 
imperatoriumi. 

imperijalistinių kriminalis
tų spaudimo.' ' 

8ulyg paskiausių žinių 
Petrograde sužinota, jogei 
steigiamąjin. susirinkimą n 
išrinkta 510 atstovų. Dau
gelis išrinktų vis dar neat
siliepia. 

Tarpe šitų 510 atstovų 
bolševikų yra vos 158. 

Baisi sniego pūga, kuri 
prasidėjo praeitą penkta
dienį, pasibaigė nakčia 
prieš sekmadienį. Padangės 
prablaivėjo, sniego pusty
mas sustojo, bet smarkus 
šaltis su vakarų vėju savo 
veikia. 

Pūga, > kaip Chicagoje> 
taip ir apylinkėse paliko 
liūdnus pėdeakius. Gatves 
išnaujo užvertė sniegu. 
Prieš šeštadienio naktį ir 
visą šeštadienį gatvekariai 
retai kur galėjo prasimušti. 
Visas miestas buvo kaipir 
apmiręs. Sustojo ir trauki
niai bėgioję. Katrie buvo iš
ėję, tie turėjo kur pusny
nuose sustoti ir laukti vėt
ros praužimo ir pagelbos. 
Kaip šeštadienį, taip vakar 
labai mažai pieno atgaben
ta Chicagon. Daugelis gy
ventojų neteko kuro, mai
sto. 

Vakar užtaigi pilnos gat
vės buvo žmonių su špatais 
ir kitokiais sniegą kasti-
-žerti įrankiais. Vietomis 
gatvėse prakasta keliai. Bet 
didžiuma gatvių stovi už
klota storai sniegu. Sunku 
praeiti. Gi apie "pravažiavi
mą nėra nei kalbos. 

t 

Keliolika žmonių pūgoje 
mirė. Daugelis nušalo ko
jas, rankas ir kitus kimo 
sąnarius. 

Kuro administratorius 
Durham pasirengęs užimti 
visas anglis, kokie tik ran
dasi privatiniuose varduo
se (kiemuose), jei tik ilgiau 
tęsis šaltis ir gatvės kair 
reikiant nebus nuvalytos. 
Anglių išvežiojimas po na
mus del sniego sustojo. 
Žmones anglis nešiojasi 
maišais ant pečių arba tem
pia rogutėmis. 

Šeštadienio ryte buvo ša? 
čiausia. Sulyg oficijalio oro 
biuro pranešimo, buvo 14 
laipsnių žemiau O. Sulyg 
privatinių žinių, yra bueo 
kur-kas šalčiau. 

Šiandie oras, sakoma, bu
siąs ūkanotas, ir netaiT< 

kiama daugiau sniego. Atsi
suks šiaurrytinis vėjas. 

Viešosios mokyklos ši* 
savaitę bus uždarytos. Di
desni vaikai bus panaudo
jami sniegą kasti aplink 
mokyklas. 

Ko panašaus Cbicagoje 
dar nėra buvę. 

BUVĘS POLICIJOS VIR
ŠININKAS IŠTEI

SINTAS. 

Šeštadienio vakare krimi
naliam Chicagos teisme pa
sibaigė buvusio Chicagos' 
policijos viršininko Healey 
byla. Prisiekusiųjų teisėjų 
suolas viršininką išteisino. 
Su juo išteisino ir policijos 
seržentą Barry ir saliuni-
ninką politikierių Skid-
more. Jie visi buvo patrau
kti teisman už papirkimų 
rinkimą ir ėmimą. 

Byla* buvo viena iš indo-
miausių. Paaiškėjo daugelis 
purvinų policijos darbų. 

Bylos vedimas valstija : 

atsiėjo suvirs 60 tųkstančių 
dolierių. 

MĖGINO PABĖGTI 
Ž&09ŽUIHS. 

Cicero, 111., šalę Chicagos, 
nužudvta lietuvis Kastan-
tas Matulis. Policija žmog
žudį, kažkokį William Nor-
wood, suėmė ir laikė vietos 
kalėjime. Jis pasisakė, jogei 
Matulį nužudęs apiplėšimo 
tikslais. 

Praeitą šeštadienį pūgai 
siaučiant žmogžudis mėgino 
pabėgti. J is iš kameros iš
leistas vandens atsigerti Iš
ėjęs staiga puolėsi, išdau
žė durių stiklą ir, puolęs 
gatvėn, leidosi bėgti. Bet 
policija tučtuojaus jį su
čiupo. 

Nuo sudužusių stiklų vi
sas kruvinas nugabentas 
apsly-ičio kalėjiman. 

— Springficld, 111., sausio 
14. — Praeitais metais Illi
nois valstijoj 1,177 žmonių 
žuvo nelaiminguose atsiti 

šalta. Šiandie vakare lau- kimuose. 
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9? Užsisakykite "Pažangą 

NUO Saus io mėnesio 1918 me tų ' 'D rau 
g o " B e n d r o j e pradeda leis t i mėnes in i 

l i t e r a tū ros , mokslo, poli t ikos i r v i suome
nės ž u r n a l ą - - -

"PAŽANGĄ" 
"Pažanga" eis tuo pačiu fomfatu, kaip ir ligršiol, tik gal 
kiek padidinta . Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarb ia i s aps iėmė būti žymiausi mūsų l i teratai ir 
publicistai. 

" P a ž a n g a " m e t a m s kaš tuos t ik $2.00. 
z-y Atskirt numer ia i po 20 centŲ. 

Agen tams nuleidžiama 25 nuoš . 
P i r m a s numer i s jau spaudoje. Išeis apie pabaigą sausio, 
kiti eis reguleriai p i rmoje pusėje kiekvieno mėnesio. 

Pas i skubink i te 
ADRESAS: 

užsisakyti . Agentai p rašomi pas idarbuot i . 

"PAŽANGOS" ADMINISTRACIJA" 
1800 W. 46th S t, Chicago, 111. 

BJE 

• • 

E3sa 



" D R A U G Ą S" Pirmadienis, sausio i4 a., 
• • 

-1 

> 

4t D R A U 
LIETUVIŲ KAT .UiTJTU DIENRAŠTIS 
Kiną kasdiena .Jskyrua nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
MtUffll $5.00 
Pnm*i metų $3.00 

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasi id kalno. Lai

kas skaitosi nuo u&irašymo dienos, 
nė nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
"Monty Order" arba Įdedant pinigus 
i registruotą, laišką. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
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KAIP FABRIKUOJAMA 
ŠMEIŽTAI? 

Nesenai ' ' Keleivis ' ' pa
skelbė šmeižtą ant Water-
burio klebono gerb. kun. 
Saurusaičio, kaip jisai ne
va išlupęs iš biednos našlės 
$40.00 už palaidojimą josios 
vyro. Vikaras buvęs sude
rėjęs už $30.00, o kai sugrį
žęs klebonas, tai tą našlę 
pasišaukęs ir dar $10.00 at
lupęs, kuri verkdama ir už
mokėjusi. ' 

"Nauj ienos" godžiai pa
kartojo tą žinią, kad priro-
džius, "Draugui , " kžip ku
nigai " lupa . " 

Mes, netikėdami, paklau
sėme gerb. kun. P . Sauru
saičio, kaip gi ten buvo. J i
sai štai ką atsako: 

KUR TIESA? 
Šlamštų laikraštis mano 

šmeižia nž našlės nuskriaudi
mą! Štai kaip buvo £ Ne našlė 
davė tuos pinigus, tiktai nu
mirusio brolis užsigeidė, kad 
ir šimtą dolerių jam atsieitą 
laidotuvės, jis norįs savo brolį 
kuoprakilniausiai palaidoti. 
Kapinynas yra vyskupo pa-
konsekruotas, kunigo važiavi
mas į kapines ir pašlakstymas 
nieko negali pridėti tai žemei, 
o tiktai kai-kurių žmonių už
gaidas yra, kad jie nori būti
nai, kunigas turi važiuoti į 
kapines, o tas dalykas yra da
romas 'vien del tuščios jų 
garbės! Jei kunigait lengvai 
apsiims jų tuščios garbės už
gaidus pildyti be jokios aukos 
iš jų pusės, tai ir jie patys 
pirma laiko turėtų į kapus nu
eiti, nes didelėse parapijose j 
kartais mažiukų atsitaiko po 
dviejas ir trejas laidotuves 
ant dienos; tai kokiu budn 
kunigai galėtų tai atlikti, tu 
rėdami dar prie tam didę mo
kyklą apsidirbti! Tai del tos 
priežasties aš pasakiau savo 
žmonėms, kad be 50 dolerių 
aukos mes nevažiuosime į ka
pinyną, jog veik visos tos au
kos šusinaudoja užlaikymui 
mokyklos — dar nei negana. 

Šiandien vienam pasakiau, 
kuris norėjo, kad už šliubą 
nuleisčiau kelis dolerius: Jei 
nori gauti šliubą be vargonų, 
be žvakių, tai neimsiu nuo 
tavęs nei vieno cento, o jis ne-
norėjo ir apsiėmė padaryti au
ką, kaip visi. 

Tegul tie bedieviai, kurie 
mane šmeižia per savo šlamė
tais, pamėgina kaip katras jų 
numirs pasiūlyti man 4,000 
dolerių, kad jie gautų pana
šia* laidotuvės, tai įsitikrins 
ar pasigailiu našlių, ar ne. 

Kim. P. Saurusaitis. 
* 

Be to mes turime raštelį 
su parašu velionies brolio— 

Jono Kateivos, kurs rašo, 
kad iškėlęs broliui kuoiš-
kiliningiausias laidotuves, 
su asistu, (trimis kunigais) 
ir kad kunigas • važiavęs į 
kapines. Bažnyčioje buvę 
daug šviesos. Jisai rašo, 
kad jų klebonas laidojąs 
su egzekvijomis už $12.00. 
Bet jeigu jisai norėjęs iš
kilmingu laidotuvių, tai 
kam tas kliuvą. "Ko , sa
ko, bedieviai turi rugoti, 
kad aš neruguoju." 

Jeigu "Keleivio" ir 
"Nauj ienų" redaktoriai tu
ri bent kiek sąžinės, lai in-
prašo savo korespondentų, 
kad rašydami žinias neme
luotų ir nešmeižtų — ir lai 
jie atsineša bent/kiek kri
tiškai į panašias žinias. 

DAR APIE STRAZDĄ, 
DIDELI DIDVYRI. 
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Mvmų redakcija gavo iš 
p. Strazdo, kurs dabar meš
kerioja Clevelande, Obio, 
antrą laišką, kuriame jisai 
siūlo taikyties geruoju. Gir
di, jeigu geruoju taikinsi-
mės, tai jis reikalauja iš 
" D r a u g o " tik $25.000 i r at
šaukti, o jei ne, tai į teis
mą. 

Kaipo atsakymą mes pri-
vesime iš laikraščio "Dar
bininko," (No. 2)\ ką apie 
jį rašo jojo 
Strazdas.^ 

giminaitis A. 

"Gruodžio 20, 1917. 
Turiu visuomenei pra

nešti tikrą tiesą apie kun. 
J . Strazdą, geriaus pasa
kius bambizą. Kaip ma
tau vienur jis garsina sa
ve daktaru, kitur kunigu. 
Vienok aš žinati gerai apie 
šitą bambizą, nes yra ma
no giminaitis ir yra mane 
apvogęs. Gal visuomenė 
norės žinoti, kaip jis mane 
apvogė. Tą papasakosiu 
ir "daugiau parašysiu, ką 
žinau, kad visus lietuvius 
persergėjus. 

J is atsibeldė Amerikon 
1911 metais. Pirmiausia 
gyveno Brooklyne, paskui 
Detroite. 1914 metais ta
po karo sužeistas ir nuo tų 
metų nustojo dirbęs. At
važiavo pas mane Newar-
kan, N. J. ant Kalėdų 1914 
metais. Pas mane būda
mas pasiskolino $150. Ti-į 
kėjaus, kad jis atsiteis, nes 
jo tėvas Lietuvoje turi ge
rą gyvenimą arti Panevė
žio. Pas mane buvo apie 
mėnesį ir rengėsi apsives
ti, nes buvo sutaręs su 
mergina. Tikėdamas, kad 
ištikro apsives dar pasko
linau $160. Bet iš Sergi-

Kun. J . Paškauskas 
Chicago, 111. surankiojo 
$13.10, kun. Aug. Petraitis 
pardavė paaukautų Kolegi
jos fondui gerb. kun. Meš
kausko knygų už 22.00 

Pirmiau buvo . . l,495.0t/ 
Dabar yra . . . . 1,530.10 
Kun. Aug. Petrait is pri-

siųsdamas kolegijai 22.00 
rašo, kad pas jį yra su
krauta daugybė įvairiu 
knygų paaukautų kolegijos, 
fondui. Palieka tik išplatin 
ti tas knygas, o kolegija 
pelnys keletą tūkstančiu 
dolerių. Sekančios knygos 
yra suaukautos kolegijos 
fondui ir guli pas kun. A, 
Petraitį: 

Keletą šimtų egz. kun. 
Meškausko: Jėzus Kristus 
Šv. Sakramente", 300 egz, 
kun. V. K. "Netikėjimo 
Priežastįs", 200 egz. kun. 
Urbanavičiaus: *' Vaizde 
liai", 200 egz. kun. Žilins
ko: "Katal ikų bažnyčia ir 
Demokratizmas", 50 egz. 
kun. Žilinsko: "Tiesos žo
dis Socijalistams". 

Kun. Aug. Petraitis dar 
priduria, kad jis jau išpar
davė kun. Meškausko: " J ė 
zus Kristus Šv. Sakramen
t e " už $300.00. Atmokėjus 
"Darbininkui", už atspaus
dinimą ir už apdarus, kole
gijos fondui liko $22.00. 
kun. Aug. Petraičio antra
šas yra toks: Rev. A. Pet
raitis, 45 South st., Athol, 
Mass. Visi reikalaukite tų 
knygų pas kun. Aug. Pet
raitį ir pardavinėkite. Vi
sos tos knygas yra gabios 
plunksnos autorių ir gvil
dena apie būtinai žinotinus 
kiekvienam dalykus. Auko
tojams priguli didelis ačiū, 
o mums priguli didelis tei-
kalas ir pareiga tas knygas 
išparduoti. Privalome pasi
darbuoti visi: moksleiviai, 
vyčiai, kunigai ir kiti dar
bininkai. 

« 

Kun. Paškauskas uo
lus kolegijos fondo rėmėįas, 
rašo, kad Chicago j e retai 
kas ir teužsimena apie ko
legijos fondą. Gaila. To
kioj milžiniškoj lietuvių 
kolonijoj turėtų atsirasti 
daugiau kolegijos prietelių 
ir darbininkų. Tikiuosi, kad 
1918 metuose aukos kolegi
jos fondan plauks daug 
sparčiau ir didesnės, nors 
ir ant 1917 metų nėra ko 
labai rugoti. ;-

Kun. J. Misius, 
Ellsworth, Pa. 

Prie Lietuvos ir Lenkijos santikiu 
Nesenai daugelyje Amerikos didžiųjų dienraščių 

tilpo straipsnis žinomo Amerikos žurnalisto Frank 'o H. 
Simonds ?o apie Vokietijos ir talkininkų siekius link 
mažųjįi tautų. Be kitko p. Simonds savotiškai nušvie
tė ir lietuvių-lenkų klausimą. Jojo nuomone sumany
mas padaryti Lietuvą neprigulminga valstija esąs dau
giau'niekas, kaip vokiečių intriga. Vokietija nenorin
t i turėti pašonėje stiprios Lenkijos, tad ji ir nenorinti 
prileisti jos prie juros ir dėlto steigianti neprigulmin? 
gą Lietuvą, kuri negalėsianti savarankiai išsilaikyti. 
Tuo-tarpu talkininkams kaip tik esąs išrokavimas su
daryti tvirtą lenkų valstiją, kurion autonomijos teisė
mis ineitų ir Lietuva, per kurią Lenkija galėtų prieiti 
,$rie juros. ) 

Skaitant p. Simonds'o straipsnį darė įspūdį, kad 
rašytojas yra po lenkų intekme. 

Mūsų Informacijos Biuro vedėjas, Washingtone, 
Dr. J . Bielskis tuojau po to straipsnio pasirodymo nu
siuntė atsakymą į p. Simonds 'o išvedžiojimus į (New 
York Tribūne, kuriame dienraštyje pirmiausia buvo 
tilpęs p . Simonds'o straipsnis. Gerb. J . Bielskio at-
sakvma dedame čia ištisai. 

True translation filed wlth the poBt master at Chicago, 111. 
14, 1918, as reąuired by the act of Octobers6, 1917. , 

LIETUVA IR LENKIJA. 

on January 

* * 

WORCESTER, MASS. 

nos išviliojęs $350 išvažia
vo į Valparaiso, kur per 3 
mėnesius pramoko abėcėlę. 
Iš ten išvažiavo Chicagon 
ir kaip girdėjau kur galė
jo, ten žemjos ir viliojo iš 
merginų pinigus. Bet 
toks biznis turbūt nesise
kė, kad ženatves metė ir ė-
mė kunigauti. 

J is yra tikras tamsuolis. 
Lietuvoje nelankė jokios 
mokyklos ir nesimokino. 
J is nesilanko nei Brook
lyne, nei Newarke, nes čia 
jį daugelis žino, kaipo va
giliuką ir merginų suvilio

to ją. bloomfielde, N. J . 
jis lankėsi pas vieną mer
giną (J . Volensevičiutę) ir 
paskui garnys atsilankė. 

A. Strazdas." 

Nekurios Kliutįs del Unijos tarp Jų. 
Tribūno Redaktoriui: 

Ponas: Praeito sekmadienio Tribūne pasirodė Frank 
H. Simonds 'o straipsnis, išdėstąs, veliausį vokiečių taikos 
pasiūlymą Rusijai. Kadangi Lietuvos klausimas yra apimtas 
taikos pasiūlyme, ir yra minimas p. Simonds'o straipsnyje, 
taigi pavelykite man privesti keletą išvedimų paliečiančių 
Lietuvą. 

. . Tai yra neužginčijima, kad tas didžiausios karės tikslas 
yra užtikrinti pasauliui pastovią taiką, taipgi yra neužginči
jama, kad tas tegali bilti įvykdinta vien tik sutruškinus ne 
lemtą militarizmą ir išliosavus žmones iš po autokratiško 
jungo. 
v Jau buvo patėmyta, kad kaip ilgai organizuotos tautos 

bus prispaustos ir pavergtos, tai negali būti ramumo. Kalė
jimų sienos, retežiai, kartuvės ir tiems panašios priemonės 
nenuramins žmonių šauksmo — liuosybės. Vieton vieno nu
žudyto už laisvę, visuomet stoja kiti užimti jo vietą — jie 
iškįla^caip hydras iš kelmo. Ir mes galime būti įtikrinti, kad 
žmonių pastangos nesiliaus, iki kolei jų teisės nebus pripa
žintos. 'O '* 

Lietuviai neliovė kovoję už neprigulmybę nuo pas
kutinio laisvės išplėšimo (1795); jų balsas pasidarė gar
sesnis dabartinės karės bėgyje, aš manau neperdėsiu sakyda
mas, kad jie neliaus savo pastangų dėti, kolei jų laisvės prie
žastįs. nebus prašalintos. Jie nereikalauja ką tokio naujo, 
tik sugrąžinimo jų senos neprigulmybės, kuria jie naudo
josi per daug šimtmečių, kuri buvo iš jų išplėšta autokratiškų 
valdžių diplomatiškų intrigų priemonėmis. 

- Lietuvos gyventojai. 
Tikrų Lietuvių yra su virš 3,000,000; vartojančių sla

višką dialektą yra su virš 2,000,000 ir su virš 2,000,000 lat
vių (kurie skiriasi tik kalba), iš tų susideda suvirs 7,000,000 
Lietuvos gyventojų. \ 

Sulig Suvienytų Valstijų Emigracijos Komisijos pa
duoto raporto 1911 metais, Lietuvoje buvo tiktai 308,444 len
kų. Aš galiu sakyti, kad vėliaus ta jų skaitlinė sumažėjo, 
nes nemaža sulenkintų lietuvių, kurie buvo Skaitomi 
kaipo lenkai, dabar sugrįžo į savo sąmonę. Didžiuma lenkų 
buvo surasta tiktai vakarinėje dalyje Suvalkų ir Gardino 
provincijų. Likusieji gyventojai susideda iš žydų, balta
rusių ir kitokių. 

LietuVos šalis susideda iš Rusijos rėdybų: Kauno, Vil
niaus, Suvalkų, Gardino, Kuršo ir rytines Prūsijos procinvi-
jų: Tilžės, Klaipėdos iki Karaliaučiaus ir Gumbinės. Tas 
apibrėžia teritoriją, del kurios lietuviai reikalauja neprigul-
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mybės. 
Prezidentas Wilson sako: 

"Mes kovojame už laisvę, savivaldą ir liuosą visų tau
tų plėtojimąsi," ir kad "nei viena tauta nebūtų verčiama 
būti po valdžia, po kuria ji nenori". Hertling, kalbėdamas 
apie Lietuvą, pripažįsta "teisę žmonėms apsispręsti." 
Bolševikai reikalauja, kad atgaivinta Lietuva apimtų ir 
rytines Prūsijos Lietuvos dalį '(New York Times", Dec. 
5, 1917). ' / 

Lietuviai pilnai tiki prezidento Wilsono garibingiems 
žodžiams, kad Lietuvos klausimas sulig jų bus išrištas. 

Pono Simonds 'o patarimas vienyti Lietuvą su Lenkiją, 
sulig egsistuojaučio sanryšio tarpe Austrijos ir Vengrijos, 
yra ̂ netikęs. Jungiant dvi ar daugiau tautų krūvon nereiškia 
davimą joms laisvės. Ypatingai tas yra tiesa, kuomet tau
tos nenori vienyties. Versti Lietuvą į uniją su Lenkija, reik
štų, versti ją dar aršesnėn vergijon, negu ji patyrė būdama 
po autokratiška llusija., • > • 

ii Ponas Simonds sako: kad "Lietuva kadaise talpinosi 
lenkų karalystėje." Tas netiesa, Lietuva nekuomet nesitalpi-
no lenini karalystėje. Batų v teisingiau sakyti, kad Lenkija 
kadaise buvo valdoma lietuvių dinastijos. Tik titulas kara
lystės tuomet buvo augštesnis, negu kad didžios kunigaik
štystės. * 

Nors buvo sudaryta ypatinga "unija" tarp tų dviejų 
šalių, bet toji "unija" tebuvo liglaikinč, pašalinė ir neto- veikiančioji komisija rupin-
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buM, ir prie pirmos progos lietuviai ja panaikino. Tas atsi
tikimas yra patikrintas rekordais daugelio atkartotinų mė
ginimų iš lenkų pusės sutverti naują "uniją". Net ir pas
kutinė (Liublino "unija", 1569 m.) nebuvo lietuvių pri
pažinta, ir jos sutvėrimui lietuviai griežtai prieštaravo. Mes 
galime rasti trečioj laidoj lietuvių statute, išleistame 1588, 
ant pusi. 12, pasargą aštriai draudžiančią lenkams užimti bi-
le kokią oficijalę vietą Lietuvoje. Galų gale, net ir idėja to
kios "unijos" buvo visai sunaikinta rusų, užimant Lietuvą. 

Skirtingai—ne slaviška rasė. 
Lietuviai yra skirtingi nuo lenkų žmonės; jų kal-

*ba visai skirtinga; jie nėra slaviškos rašės žmonės. Lietuviai 
visuomet buvo, yra ir bus smarkiai priešingi bile kokiam 
artesniam ryšiui su Lenkija — jei bent kaimyniško draugiš
kumo, r-

Kodel nepaprastos priveligijos lenkams turi būti 
duotos ant Lietuvos gero? Kodėl lenkai reikalaudami sau 
neprigulmybės nori užginčyti lietuviams lygiai teisėtų reika
lavimų — atskiro politiško egsistavimo ? N 

Kas link išėjimo į juras Lenkijai, tai nėra teisingo 
pamato, kodėl tas turi būti duotas per Lietuvą. Jeigu Len
kija turi turėti išėjimą į juras, tai galėtų įgyti per Dancigą. 
Tai platus teritorijos ruožas, daugiausia lankais apgyventas, 
gi kraštutinė rytų Prūsija priklauso Lietuvai. 

Ponas Simonds sako, kad atstatytos valstijos neat
laikytų vokiečių spaudimo. Tas gal butų tiesa dabar, bet mes 
neabejojame, kad vokiečių militarizmas šioje karėje bus 
sutriuškintas h\jų besipriešinimą. 

Jeigu liglaikinė protekcija butų reikalinga, aš esu įsi-
tikrinęs, kad Lietuva galėtų ją įgyti iš Suvienytų Valstijų 
ar kito galingo krašto. j 

Lietuviai labai gerai pažįsta vokiečius ir jų pro
tekciją." f 

DR. JULIUS J. BIELSKIS, 
Pirmininkas Amerikos Lietuvių Tarvbos, 

. Washington, D. C, Dec. 13, 1917 
Į septynias dienas po pasirodymui New York 

Tribūne Dr. Bielskio straipsnio, tame pačiame dienraš
tyje buvo išspauzdintas straipsnelis tūlo lenko W. O. 
Gorskio, kuriame p. Goiskis užsispyręs prirodinėja, 
kad lenkai ir lietuviai liuosu noru sudarę amžiną uruV 
ją, kad lietuviai niekuomet viešai prieš ją neprotestavę 
ir jos negriovę, kad tik dabar tūlų karštuolių pradėta 
prieš tą uniją kovoti. Be to p. Gorskis stengiasi pri
rodyti, kad po karės geriausias busiąs išrišimas klausimo 
Lenkijos ir Lietuvos ateities — tai vėl abiejų tautų su
sivienijimas į vieną valstiją. 

Kaip matome, lenkai dar tebėra akli klausime 
santikiu Lietuvos ir Lenkijos. Praregės, žinoma, ir 
gal neužilgo. Lenkai pamatys, kad visas mąstantis 
pasaulis šiandien nebepritaria lenkų užsispyrimui pri
jungti prie savęs nesujungiamas dalis. Indomu, kad 
ir p. Lloyd George ir p. W. Wilsonas reikalauja tik to
kios Lenkijos, kurion neabejotini (indisputable —- p. 
W. Wilsonas) lenkai. 

Girdėjome, kad Dr. Bielskis jau išsiuntė ener
gišką atrėmimą p. Gorskio protensijų į tą patį dien
rašti 

Lietuvos Vyčių 26 kuopos 
susirinkimas. 

Sausio 6 d. vietos Lietu
vos Vyčių 26 kuopa turėjo 
susirinkimą savo namuose; 
Susirinkimą su maldele ati
darė gerb. pirmininkas Ste-
ponkus. Raštininkas pa
skaitė praeito susirinkimo 
protokolą. Po šito pakvie
sta nauja kuopos valdyba 
užimti savo vietą. Pas
kui sekė kuopos reikalų ap
tarimas. 

Teatralio skyriaus pir
mininkas Aleksa išdavė ra
portą. J is pažymėjo, kad 
teatralis vyčių skyrius dar
buojasi. Veikiai žada sce
noje pastatyti du veikalu. 
Šito miesto lietuviai susi
lauks puikios pramogos. 
m Paskui buvo apkalbama 
vyčių choro stovis. Paaiš
kėjo, kad choras gerokai 
prasilavinęs. J is išnaujo 
perorganizuotas, vadovau
jant pagarsėjusiam vietos 
solistui P. Skrickui ir vie
tos parapijos vargonininkui 
A. Visminui. Tikima su
silaukti milžiniško choro. 

Kalbėtasi api^ koncerto 
surengimą šio sausio mėne
syj, arba vasario pradžio-
je. 

Išrinkta taip vadinama' čios ir Tėvynės naudai. 
V. M. Čekanauskas. 

ties visais kuopos reikalais, 
kaip vakarų, įvairių pramo
gų surengime. Po šito su
sirinkimas uždarytas su 
maldele. 

Kuopon įstojo nauji na
riai: Vladas Valancevičius, 
Petras Milius, Jeronimas 
Patašius ir A. Visminas! 
Tečiau pastarasis negali 
skaityties naujas narys Lie
tuvos Vyčių, organizacijoje, 
nes jis tik persikėlė iš ki
tos kuopos šiton. Pirmiau 
jis gyveno Clevelande ir 
prigulėjo ten prie 25-tos 
vyčių kuopos. 

Net smagu yra rašyti a-
pie vietos 26-tos vyčių kuo
pos veikimą, darbavimąsi, 
jos augimą ir stiprėjimą. 

Susirinkiman atėjo kuo
pos narys Kvedukas, kurs 
pašauktas kareiviauti. J i s 
pasveikino savuosius drau
gus ii* drauges. J į susirin
kimas sutiko su trenksrnin-
gu rankų plojimu. Paskui 
labai širdingai su juo atsi 
sveikino, išreikšdami kuo-
geriausius linkėjimus. 

Be to, vyčius apleido ir 
vietos moksleivis V. Buce-
vičius, kurs Čionai švenčių 
metu viešėjo. .Jis išvažiuo
damas vyčiams ir vytėms 
velijo viso labo. Paskati
no juos darbuoties Bažny-
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Vakar buvo lietuviško
sios mųs parapijos metinis 
susirinkimas. Nors pasi
baisėtina pusnis buvo apne-
susi sniegais gatves ir ta
kus, nors Šv. Ambraziejaus 
bažnytėlė nekuriama, te-
eiaus į bažnyčią Mišių klau
syti i r paskui į parapijos 
susirinkimą suėjo 27 vyrai. 
Tas skaičius vra labai dide-
lis, nes parapijoje tėra tik 
32 šeimynos. 

Atvažiavęs iš Sheboyga-
n'o klebonas kun. Pr . Bu-
6ys, pradėdamas susirinki
mą sukalbėjo maldą, paskui 
pasakė, kad sumanyta die
notvarke bus: valdvbos a-
pyskaita, naujos valdybos 
rinkimas i r sumanymų ap-

kėtume po $25.00, jei tik 
mokyklą turė tume." Kle
bonas patarė, to pasižadėji
mo neužmiršti, kada mo
kykla bus, ir pridėjo: " J i 
gali būti greičiaus negu. 
minti jate." 

Kitas sumanymas kilo a-
pie tai, kad išmokesčiai bu
tų daromi čekiais, o ne gy
vais pinigais, kaip iki šiol. 
Iš to sumanymo išdygo ant
ras, kad kas mėnesį valdy
ba susirinktų ir visa ap
svarstytų ineigas su išlai
domis. Kadan-gi klebonas 
negyvena ant vietos, tai rei
kia, kad kas nors vienas 
vestų bažnyčios ukę, nes 
negalima laukti mėnesio pa
baigos, jei kas nors pages-
tų. Jonas Jokubauskas 
čia pat tapo išrinktas to-

u*styinas, jei kas jų pa- kiu ūkvedžiu. Susirinki-
duos. Priėmus tą dieno- ( mas jam davė teisę pada-
tvarkę, pradėta skaityti pe ryti išlaidų iki $10.00 nepa
reito susirinkimo protoko- \ sitarus su visa valdyba, bet 
las ir protokolas valdybos, tąja sąlyga, kad artimiau-
posėdžio buvusio 13 spali a; šiame mėnesiniame valdy-
1917 m. Abudu protokolai bos susirinkime išduoti jai 
tapo priimtu be permainų, apyskaitą iš to, kam ir kaip 

I š valdybos apyskaitos suvartojo tuos pinigus. Iž-
pasirodė. kad pereitais me- dininkas visus parapijos pi-
tais į parapijos iždą tapo nigus kiekvieną panedėlį 
sudėta 600 dolerių su cen- turi nunešti padėti į banką, 
tais. Išlaidų buvo 370 doi. ~ I k i g i o l p o r t W a s h i n g t o . 
su centais. Prasidedan- n>0 l i e t u v į u bažnyčia buvo 
tiems metams pasiliko 229 n c k u r i a m a . tai-gi kilo su-
duueriai su centais. xa ip manymas šiais metais įves-
išiaidų buvo ir atmokėjimas I t i b a ž n y č i o s šildymą. Ta-
skoios 100 dol. Skolos liko-j p o a p s v a r s t y t a trys šiMy-
si neatmokėta $200.00 Vai-. m f t hnd*i. ^ stmHntiP-li ™-
dyba tapo oficijališkai už 
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šitame susirinkime, primin
dami jiems, kafd jų aukos 
neturi būti mažesnės HŽ tų 
aukas, kurie nepabūgo pus
nies ir nuėjo į parapijos su
sirinkimą. 

Tas susirinkimas užsibai
gė 3 vai. po pietų. 

I š savęs pridėsiu, kad tas 
susirinkimas visais galais 
yra girtinas. Kam išrodytų, 
kad maža algos kunigui, tas 
tegul atsimena, kad Port 
Washingtono parapijoje tė
ra 32 šeimynos, kad ta ma
žytė kunigo alga kiekvie
nai šeimynai atsieina po 
$5.31 į metus. Vienas daik
tas išrodo taisytinas, bū
tent, kad nevedusieji vy
rai, uždirbdami lygiai su 
vedusiais, o neturėdami šei
mynos išlaidų, neturėtų 
lengvesnių už vedusius mo
kesčių. 

NOBS MAŽA, BET DARB 
ŠTI KOLONIJA. 

zaitiš ir Burniskas nepras
čiausia lošė, tik reikėjo 
daugiaus miklumo, o gal 
drąsos. Pasirodė it ko bi
jo. 

5. ^Raulas ir B a l t r e " 
— dijalogą sulošė jauni vai
kiukai, pp. V. Česėk&s irv J . 
Murauskas. Lošė labai ge
rai; matyti, kad buvo užtek
tinai priruošti ir savo^pasi-
rodymu labai publiką už-; 

ganėdino. Bet veikaliukas 
nepergeriausias. 

6. "Nepažįstamas" —far
sas viename akte. Visi lo
šė labai gerai ir publiką už
tektinai prijuokino, nes ir 
veikalėlis išties yra juokin
gas. 

Turiu pastebėti, kad tar
pe juokingų žodžių tiko nu
girsti ir nemandagus žo-> 
džiai. Tokius žodžius pri
valome apleisti. Nors juo
kai, bet ir juose raskime ru-
bežius. 

Viską sutraukus į krūvą, 

vietos lietuvių parapijos 
kleboną Jnin. Taškuną, kam 
jis, girdi, laidojęs su bažny
tinėmis apeigomis buvusią 
jų plauko nabašninkę. 

Vargšas. 

klausta, kad pasakytų su-
siiiiikimui.,%ar neturi neap
mokėtų pirkiniu. Tam 
klausimui j i atsakė stačiai, 
neturinti. Antras klausimas 

mo budai: a) stovintieji pe 
čiai bažnyčioje, b) vandeni
nis katilas šildantis garu 
arba karštu vandeniu, ir c) 
šildymas karštu oru. Su
sirinkusieji pripažino, kad 
j u bažnvčiai geriausiai tin-

buvo, kam ir kiek parapija k a š i l d v m a s k a r š t u o r u > n c s 

yra kalta. Valdyba atsa-» t a s būdas vra pigesnis už 
kė, kad yra skolos vien tik v e n d e n i n į į a t i l ^ ^ e kas-
}>. Jonui Murauskiui $200.->d į e n k u r i a n t bažnyčią, gali 
00 ir nemokėta yra už kele- p a s i t a i k i n t į neišleisti van
tą metų mokesčiai į arkivy- d e n § ^ tjinbų xmj/m_ Mm 
skupiją, kūnų nežinia kiek g ^ j o g s u p I v š t u > J u k 

Port Washingtono parapija 
negali samdyti rūpestingo 
kūrėjo. Todėl jai geriau
sia tinka šildvmas karštu 
oru. 

vra Klebonas apsiėmė 
patirt i Arkivyskupo Kan-
celenjoje, kaip bus su tais 
mokesčiais. 

1917 m. Port \Vashingto-
no lietuvių Šv. Ambrazie- Kad tas įvedimas neap-
ja iu parapijos valdyboje j s u n k i n t p a l . a p i j o s i ž d o > s u . 
buvo Pet ras A n d n e j a u s k i s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 
Jonas Jokubauskis, Ado
mas Nagrodzkis ir Antana& 
Yarašius. J ie visi tapo iš 
rinkti ir 1918 metams, bet 

kiek kas apsiima aukoti. Po 
$5.00 žadėjo duoti Kun. Bu-
čys ir M. Saročkas, po $3.00 
Adomas Mockus, Julijonas 

paskui A. Nagrodzkis atsi- ^ j ^ ^ i r A n t a n a s V a r a _ 
sakė, tada į jo vietą susimi- į ̂  p Q ^ s t a n i s l o v a s 

kimas paskyrė Kazimiera V a s i l a u 8 k a 8 Kazimieras 
Gudauskį. Gudauskas, Vincentas Liau 

Apie kolektorius tapo su- d a n s k i S j Stanislovas Sama-
tai ta , kad vienas butų iš pa- į j i o n i S j Stanislovas Jankų-
ties komiteto, o kitas, kad n a s ^ j ^ ^ .R i tmas , Jonas 
butų Stanislovas Jankūnas. 
Antanas Varašius apsiėmė 
išpildyti visas vargonininko 

Jokubauskas ir Pranciškus 
Aūryla: po $1.00 žadėjo Jo
nas Murauskis, Juozapas 

ir zakrastijono priedennes! D a u k š a > Kastantinas Eidi-
•už $12.00 metams. 

Trečioje dienotvarkės da-
mintas, Juozapas Balčiko
nis, Stanislovas Žukaitis, 

1 v j e kilo trys sumanymai: Jonas Babkus, Antanas 
a) apie parapijinio mokės- Laurynait is/ Jonas Bilius, 
eio permainymą, b) apie 
iždo vedimą ir c) apie baž 
nyčios šildymą. 

Sutarta parapijinę mokes
nį palikti kaip ir buvo, ty. 
$5.00 metams. Šitą daly
ką apsvarstant pasirodė, 

Julius Čaplinskas, Pranciš
kus Kali jonas, Motiejus 
Valeikoms, Vladislovas E-
žerskis, Juozapas Juška, 
Petras Andriejauskis ii* A-
domas NągrodzMs. Viso 
iabo $50.00. Prie to dar 

jog parapijiečiai labai ne- \ sutarta, kad kolektoriai, pe*-
pasitenkinę tuomi, kad ne-įreidami per namus surinks 
turi savo mokyklos. Vie-j pinigus nuo pasižadėjusių 
nas išsitarė: "Lengvai mo- ' i r neaplenks nepribuviiidų 

Wanamie, Pa. — Gruo
džio 30, 1917 m., Central 
High Scbool Auditorium 
turėjau progą apsilankyti į 
parengtą vakarą. Vakaras 
išties buvo labai indomus, 
nes iš programos^ turinio 
galime spręsti, kad wana-
miečiai visas savo* pajėgas 
jin buvo sutraukę. Jiex no 
rėjo pasirodyti, ką jie ga
li. J ie savo užduotį atli
ko labai gerai ir dailią rink
tinę publiką užganėdino. 

Programa buvo sekanti: 
1. " Girtuoklio monolo

gas ' ' — išpildė p. J . Kama
rauskas. Monologas yra 
pamokinantis. Štai išeina 
girtas, apsileidęs žmogus, 
šlaistosi, kišeniuje turi 
kvortą degtinės, tuoj ją iš
siėmęs geria. Išgėręs bon-
ką iš rankų išleidžia, apal
psta, parpuola, pajunta di
delius skaudėjimus... Mar
škinius ant savęs sudrasko 
ir užsibaigia jo nelaimingas 
gyvenimas. 

2. "Dėdė atvažiavo", gra
žus veikalėlis viename ak
te. Sūnaus Vingiro rolę 
lošė p. L. Vasauskas, Ado
mo Brolvaikio — J. Miliaus
kas, Jurgio Spurgio — P. 
Varanavičius, Onos Garnie-
nės — p-lė O. Karbonavi-
čiutė, Jievutės tarnaitės 
— p-lė J . Šliuželiutė, Vežė
jo — P. Burinskas. Vei
kiantieji asmenys lošė ge
rai, tik Adomo Brolvaikio 
rolėje p. J . M. trako mik
lumo ir p-lei J . Šliuželiutei 
labai netiko kramtyti ir net 
pirštais "chew fpfcfr" iš 
dantų tąsyti. Turime at
minti, kad minėtas veikalas 
parašytas Lietuvoje. Ko
medija atsibuna Vihiiuje, 
o vilniečiai atrajų nemoka 
krimsti. Tai gi kas lietu
viška, tai netraukime ant 
angliškų kurpalių. 

3. Joannos monologą pri
tariant pianu kun. J . Mi
liauskui atliko p-le J. Šliu
želiutė; čia tai viską išpil
dė gerai, kas tik reikėjo, 
ir į publiką padarė didelį 
įspūdį. Išgirdome balsą 
apie pradžią karės ir ant 
pabaigos taikos žodžius... 

4. S. S. S. komedija vie
name akte k* tapo gerai su
lošta. Pažymėtinai gerai 
lošė: pp. L. Viesauskas, K. 
Kašėta ir p-lė O. Šukevičiu-
te ir p-lė Kasėčinfc Brai-

tai programa buvo labai 
gera ir gerai nusisekė. Žmo
nių buvo atsilankę labai 
daug, to nesitikėjo nei pa
tys rengėjai. Publika buvo 
parinktina ir užsilaikė kul
tūriškai. 

Gerb. klebonas, kun. J . 
Miliauskas, daug turėjo var-
^o surengti šią programą; 

LAWRBNCE, MASS. 
Nedėlios vakare, gruodžio 

23, įvyko prakalbos p. Kazi
miero Pakšto. Vakarą atidarė 
p. Antanas Petronis, vietinio 
Tautos Fondo skyriaus pirmi
ninkas. Jis paaiškino tikslą 
susirinkimo ir pasitikėjimą, 
kad žmonės prisidės savo au
komis. Toliau sudainavo " Lie
tuva, Tėvynė mūsų" vietinis 
Šv. Cecilijos choras po vado
vyste p. Antano Grigoraičio. 

Gerbiamas kalbėtojas, p. 
Pakštas, pasakė labai įspūdin
gą prakalbą, po kurios buvo 
renkamos aukos į Tautos Fon
do Kalėdinį fondą. Išviso au
kų buvo nurinkta $123.75. Iš 
tų pmigų buvo, už svetainę už
mokėta $15.00 ir $3.75 už pfa-
katus. Likusioji suma, $105.00, 
buvo perduoti į Tautos Fondą. 

J. J. E. 

->-*. 
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RED. ATSAKYMAI. 

Korespondentui iš North 
Gtoieago, rašiusiam žinutę 
apie Šv. Baltramiejaus dr-
jos (Waukegan, IH.) vaka
rą. Tamsta nepadėjai sa-

pats režiseriavo ir nekurie v o p į i n o adreso; tur-but už-
veikaliukai yra išėję iš po 
jo plunksnos. » 

Iš viso vakaro žmonės 
gavo daug įvairių minčių. 
O vietinė lietuvių parapija 
turėjo gerą medžiagišką 
pelną. 

Gizelis. 

ROCKFORD, ILL. 

Vietos SLRKA. kuopa 
vasario pradžioje žada tu
rėti prakalbas. Be prakal
bą bus sulošta koks nors 
gražus veikalėlis. Vietos 
lietuviams bus proga susi
laukti pramogėlės ir pasi-
klausyti gražių pamokinan
čių prakalbų. 

Gruodžio 20 d., per. m., 
čia po kūdikio pasimirė A-
kelaltienė. Gyveno laisva
maniškai. Bet prieš mir
siant atliko išpažintį. To
dėl palaidota su bažnytinė
mis apeigomis. 

Šito miesto lietuviški so-
eijalistai dabar siunta prieš 

miršai savo pavardę padėti. 

Scenos Mylėtojui, Wau-
kegan. — Ačių už kores
pondenciją. Bet del svar
bių priežasčių mes ją su
trumpinome taip, kad išei
tų kuogeriausia. Mat, šiais 
laikais ne viskas galima lai-
kraštin dėti, kas patinkama 
be angliško teksto. 

Vargšas, Rockford. —At
siprašome, kad suvėlinom 
dienraštin padėti Sveiko 
prisiųstą korespondenciją. 
Padėjome pagaliaus, bet 
didžiumą apleidome, nes nė
ra reikalo duoti maisto ne-
prastaburniams eicilikams. 

BĮ M. Martinaičiui, vy-
čiui-kareiviui. Ačių Svei
kam už gražų aprašymą. 
Labai gaila, kad to aprašy
mo negalime padėti laik-
raštin. Nepamirškite mųs 
ir tolesniai. Bukite visuo
met lietuviais, mylėkite 
Bažnyčią ir savo Tėvynę, o 
Dievas jums laimins. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Ro-* 
iančių dideliame 
pasirinkime Įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. / 
Greitai #aU iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil-
niuje ir Ameri
koje. 

(To. 1437. Karoliai Įvairių spal
vų. Relkalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiimtinu} 75c. 
No. 1488. Balta Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis, Gvarantuoti 
ant 5 metų. Kaina su prlsiun-
tirau tik $1.26 

No. 1489. Galima gauti įvairių 
spalvų karoliais. Kryželiai '•Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai Įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su pri-
siuntlmu . . . . . . . $9.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigui 
*į galite siųsti iiperkant Money Order, registruotame laiške, arba 

viencentiniajs Berašo* ženkleliais. Adresuokite: , , . %»•••' • • » . * t * . « . » ; 

DRAUGAS PUBUSHING CO. 
1800 W . 46th Street Chicago, III* 

T< 

Sekančios Kriygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne. 
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin

ti mūsų išleistas knygas. « 
Užsisakant knygas visad reikia paminėti knygos nu

merį ir vardą. Pinigus reikia siunti iškalno išperkant 
yj money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole

rio galima siusti krasos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Mbkato Ilatekunnas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas treeiojo Baltimores Kon-
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai-

>/kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški Kaina 25 
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Ufo. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems "per save mokinti es, poperos apd 35 

No. 1133. A.' B. 0. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar 25 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J . Da
mijonaitis, dalis 11 ; 35 

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Pr. A. L. Graiciunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė ^patartina perskaityti, 2( 

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. 
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chieago, Ei. 1915, pusi. 28... .10 

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę ; ..2( 

No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis į 
11 kieto poperos apdarais 25 

m N o . 1136 Vaikų Žvaigždute, dalis 11, kieto poperos 
apd. , 35ff 

| No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 

į t lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokiu informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. t>opero apd.. ..75 
Drūtais drobės apdarais. /. $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų aaVesuokitė: 
No. 38. Braižineiiai. Tai labai įdomios apy?aknites. 

Kalba lengvi. Parašė Skruzdė. Chica-o, T!I !!H5. ..45 
No. 82. Huckleberry JPinnas^ Mielam laiko, pr^ l į į l į^s . 

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 75 

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuoiis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Verjtė Jonas Kmitas, 520 pusi $1.00 

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas 

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis 10 
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, 15 
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gyvenimo 9.1 15 
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai 15 
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

\\\ Lietuvos istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pnsL.. . . 25 

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys, 10 

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą ve Tautų (Kassių) Kongresui Londone atsibu-
siam, liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12. 

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "ci-

, eilistai,,. Su paveikslais.f 10 
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Bsipletojimo Budai ir 

Kova Su Jonus. ISutaisė Dr. Graiciunas 1 
No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją-paminklė

lis; parengė Tėvas Kapucinas 
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 

Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dali 1-mą kun. 
V« Mironas, Dalį 11 kun. K. Kailauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadskio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272* pusi., .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo įstaty
mo. Parašė kun. 1. Suster. Kieto popero'apdarais. ..25 
Kazimiero dryds. leidinį.., |3 

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 
Ufo. 1099. Krikščioniško Mokslo katekizmas, dalis 1. 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili-
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina .151 ̂  

" 
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DRAUGAS PUB. CO. 
{J1800 W. 46th St, Chieago UI. U 
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CHICAGOJE 
SO. CHICAGO. REIKALAVIMAI. • 

B" •83 

Pirmadienis,, sausio 14 d. šv . Peliksas. 
Antradienis, sausio 15 d. §v. Povilo atsisk. 

W E S T SIDE. 

L. D. S. 38 kp. Susirinkimas. 

*N"edėlioj, 6 d., sausio, Auš
ros Vartų bažnytinėj svet., į-
vyko L. D. S. 38 kp. susirinki 
nias. Apsvarsčius bėgančius: 
kuopos reikalus, išrinkta vai 
dyba 1918 metams, kurion pa 
teko: J . Mikaliunas-pirm., M. 
Stankevičius-pimi. pagelb., S. 
Cilinskis-nut. rast., A. Dūda 
-fin. rast. P . Smilgevičius-ižd. 
i r korespondentu J . Jurevičiui 

Nutar ta parengti vakarą si; 
programa Mc Cormick'o sve
tainėj (jeigu bus galima gau
ti*). Surengimui vakaro išrink
ta komisija iš sekančiu: J . J u 
revičius, J . Mikaiiunas ir M. 
Stankevičius. 

Eegulerius mėnesinius su 
sirinkimųs nutar ta laikyti kas 
antrą nedėlią, 4 vai. po piet. 
Aušros Vartų bažn. svet. Se
kantis susirinkimas bus 10 d. 
vasario. 

Kas norėtų prisirašyti prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos, tegul ^atsilanko viršminė-
ton svetainėn. 

AMŽINA ATILSĮ 

Nuo 191G m. pas mus, West 
Side'je gyvavo Lietuvos Bro
lių ir Sesėm Amerikoje Dra
matiškas Ratelis. Reikia pa
žymėti, kad " r a t e l i s " yra 
"tautiškas". 

laisvę. Nors jau šios kuopos 
vyčiai yra aukavę po kelioli
ka dolierių, bet kuomet vyčių 
susirinkime pakeltas klausi
mas: Ar prisidėsime prie 
"šsrelbėiimo Tevvnės Lietuvos? 
Visi pri tarė ir sumetė trylika 
iolieriii. Nors nedidelė auka, 

bet vis geriau kaip nieko. Ži
nomas daiktas, kad vyčiai au
koti nebijo. Dieve, duok, kad 
vi i įiek duotų ir, ta i jau Lietu 
voje butų visur auksu nuauk-
suota. 

Snsirinkiman atsilankė ir 
klierikai Pr . M. Turas ir L. 
Brygmanas. Po susirinkimo 
pirmiau prakalbėjo L. Bryg
manas; plačiai aiškino aukavi-
mą įvairiems tikslams, ypa
tingai Tėvynės labui. Prisi
minė pavyzdžiui tuos pačius 
lenkus. J ie sudeda dideles pi
nigu sumas. 

Po jo prakalbėjo Pr. M.Yu-
ras. Aiškino apie svarbą vie
nybės bei meilės ir skatino vy
čius, kad kuodaugiausiai pasi-
rodvtu veikimu ir dirbtu tėvv-
nes naudai vienybėje ir suti
kime. Baigdamas visus atsi
sveikino, nes išvažiavo į semi
nariją. 

Prieš tai, 31 d. gruod/io, 
1917 m., buvo surengtas šei
myniškas vakaras pasitikti 
Naujus Metus. Prie to prisi
dėjo Moterų Sąjungos kuopa 
ir L. Darbininku Sąjungos 
kuopa. Tas vakaras buvo vie
nas iš puikiausių. Sąjungietės 
pagamino vakarienę, o vyčiai 
prirengė progvamą, sukvies-
dami visą eilę kalbėtojų ir ki
tokiu •įvairumu. Ir taip buvo 

programas* kokio 

Nuo pradžios savo susitvė-
rimo, tas ' ' r a t e l i s ' ' labai smar
kiai sukosi, net visi West Ši-
de's lietuviai stebėjosi. 

Bet paskutiniais laikais tas 
" r a t e l i s ' ' įvažiavo dumbly-j gausus 
nan (socializmo) ir, apsivėlęs North Sidiečiai nekuomet dar 
tuo " g r y z u " , nabagas vi>ai[ nebuvo >urengę, kad visas lai
mėtojo sukties. 

Amžiną jam atilsį 
Šiaulių Juozas, betojų, kad visi svečiai sulau

kus net pirmos valandos dar 

BRIGHTON PARK. 

kokį šlamštą. Paklausus, ko
dėl neskaitai gero katalikiš
ko laikraščio, išgirsi atsaky
mą, jog čia nieko bloga nėra, 
bereikalo kunigai peikia ši
tuos laikraščius. Teisybė, jųs 
per tai nieko bloga nematote, 

kas besiklausantiems svečiams i k a d i ų s s u t a i s § i a m š t a i s jau 
taip buvo malonus žodžiai kai- j 0<<at a p s į p r a t ę ir jums tas nė

ra bei su. Je i žmogus įpranta 
į kokj blogą darbą, jam tas 
; ubas nėra baisus. 

Kitose lietuvių kolonijose 
lietuviai rengia bazarus, kad 
palaikius savo bažnyčią, kad 
kiek sumažinus parapijos 
skolas. Gi pas mus, So. Cliica-
goje, lietuviai viską priešingai 
daro: jie rengia bazarą del 
palaikymo bedievybės. Naujų 
Metų vakare vietos laisvama
niai buvo surengę bazarą su 
šokiais, kur buvo ir svaigina
mąj į gėrimų. Daiktai, kokie 
buvo suaukota bazarui, ta i vis 
dovanos lietuvių moterų kata-, 
likių, kurios su visokio plau
ko laisvamaniais i r socijalis-
tais taip yra apsipratusios, 
kad nei kunigo, nei kitų gerų 
žmonių perspėjimai joms aiej 
ko negelbsti. Daugumas iš 
jų, sako, jog tame nesama nie
ko bloga ir nesama jokio pa
vojaus. Bet jeigu pažvelgsime 
prieš 10 metų tam atgal, kol 
dar laišvamanybė t a rp vietos 
lietuvių nebuvo įsigalėjusi, 
tad pamatysime labai didelį 
skirtumą, nes tada kas šven
tadienis visada būdavo žmo
nių pilna bažnyčia, gi per di
džiąsias šventes, kaip per Ka
lėdas, Velykas ir 40 valandų 
atlaidus, žmonių netilpdavo 
bažnyčioje. 

Bet pažiūrėkime šiuose lai
kuose, kas pas mus dedas: 
kas sekmadienis ir per didžią
sias metų šventes bažnytėlė 
visada pustuštė, o girtybė ir 
kitos nedorybės ta rp vietos 
lietuvių labai prasiplatinu
sios. 

Nemažai atrasime tokių ka
talikiškų namų, kur ant stalo 
vietoj gero katalikiško laik
raščio pamatysi padėtą " K e 
leivį, i » š a k ę " ar kitą 

REIKALINGOS 
Gerų katalikiškų šeimynų dukte-

rįs, kurios norėtų pastoti seserinis 
Saldžiausios Širdies Jėzaus, kurių 
darbas dirbti Išganymui dūšių. Ku
rios turėtų tokf pašaukimą malo
nės atsišaukti šiuo antrašu: 

KARMELITŲ SESERIS, 
Ogden and GrasselU Arės., 

, EAST CHICAGO, TND. 
(4—20) . 

DR. J. J. VIZGIRDAS f 
LIETUVIS GTDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2627 So. Broadway 
•* ST. LOUIS, MO. 

Telefonas— Bell Sidney 401 
Kinloch Victor 598 

Gyvenimo vieta: 
3237 PULASKI STREET 

Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto 

* Iki 12 — 4 po piety iki 8 vak 
j Nedėliomis 10 išryto iki 12 piet 

DR. P. ŽILVITIS I 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHTRITIGAS 

Gyvenimą vieta 
3203 SO. HALSTED STREET % 

Tcl. Drover 7170 g 

OFISAS: 
2350 So. Leavitt St. 

VAL.: 4—8 vakare, nedėilo-
mis 10—12 ryte. 

. Tel. Canal 4046, Chieago, 111. 

NUSIPIRK MOSTIES 
.Tai BUSI GRA2USI Ją ifidir-

•a Mentholatum (Jo. Prieš eisiant 
<ult iitepk veid$ mosčia per k* 
s vakariu, o padarys veidą tyrv 

r skaisčiu baltu.. Toji mosti> 
•urna plėraus raudonus, juodus ar 

ba šlakus ir prašalina visokim 
puogua nuo veide. Kaina dėžu 
ės 50c ir $1.00. Pinigus galit 
uųsti ir stampomia. 

J. RIMKUS, 
>. O. B<~ 36. Holbrook. Ma*» 

PASIDĖK SAVO PINIGUS Į 
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoie 

4 ANK 
Moka t laupomu 

Pinigų 
TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ 

Sausio 6 d., L. Vyčių 36 
kp. rengė didelį v a k a r e su 
gražiu programų. Buvo išgar
sinta, kad los " V a l k a t a " . Bet 
kadangi diena pasitaikė labi;i 
bloga, tai publikos neskait
lingai atsilankė. Del maža I 
publikos atsilankymo negali 
ma buvo veikalas statvti. Ta 

benorėjo skirstytis iš svetai
nės. 

Svečiu, kur-kas daugiau su
silaukėme, nekaip buvome ti
kėjęsi. Daugeliui pri truko 
\i tos prie stalų laike vakarie-

, o dv LLrelis gavo grysti rm-
j iro nuo svetainės durų ir lauk-
! ti Xa.ijų Metų sau vieni na

muose. Gaila, kad negalėjome 
sužinoti iškalno, kiek bus šve

dą turėjo šokius ir įvairiu-
~ . , * ± v , . .,. , į ėm, per tai negalima tinkamai žaislus. Ant šokiu vėliaus bu-1 v r *\v. 

• • • i ' v .»»• • i pn imt i ir pavaisinti. 
vo prisirinkę gana skaitlingr. jaunimo. Laike šokių buvo 
pardavinėjama gėlės. Už dau
giausia gėlių buvo paskirtos 
dovanos. 

Pirmą dovanų gavo p-iė 
O. Evinskaitė: saldainių dėžu
tę, antrą dovaną gavo p-iė 
L. Blodžius: "Žv i rb l į " ant vi
sų metų. 

L. Vyčių 36 kuopa statys 
" V a l k a t a ' ' kiek vėliaus, taigi 
kas turėjo nusipirkęs tikietus, 
tada galės . panaudoti,—jie 
bus geri . ' Tėmykite, kada bus 
statoma "Valka ta . L. Vvčiu 
36 kp. paskelbs apie tai. 

J . V. 
I 

NORTH SIDE. 

Baigiantis programai taipgi 
neužmiršta ir brangi mušu tė
vynė Lietuva, nes ant jos au
kuro tapo sumesta $59, kurie 
skiriami Kalėdinin fondan del 
išgavimo Lietuvai politiškos 
laisvės, kurias mes visi trok
štame kaip žuvis vandens. 

Programas užsibaigė dvy
liktai valandai baigiantis. Po. 
to dar pažaista lietuviški žai
dimai, kaip ta i : "Aguonėlė 
" S u k t i n i s " "Klumpakoj is 
"Nor iu miego" ir kiti. Bai
giantis pirmai valandai sugie
dojo visi, akompanuojant var
gonininkui p. T. Brazaičiui, 

' i 
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L. Vyčių susirinkimas. 
L. Vyčių 5 kp. susirinkimas 

įvyko 2 d. sausio, 1918 m. &į 
susirinkimą reikia pažymėti 
tuo, kad prisidėjo aukomis 
Kalėdinin fondan, kuris ski
riamas yra iškovoti Lietuvai 

"Lietuva, tėvyne mūsų7 ir 
i skirstėsi visi namolei dalinda

miesi gausiais linkėjimais su 
Naujais Metais. 

Tas vakaras negreitai išeis 
iš atminties tų, kurie buvo at
silankę.. Malonu butų, kad 
panašus vakarai dažnai atsi
kartotų mušu brolių tarpe. 

P . STASYS. 

Deltb matydami, kokl į 
ski Vudą daro draugavimas 
su bedieviais ir stiprinimas ji} 
pozicijų, laikas jau butų susi
prasti ir atsižadėti visokių 
laisvamaniškų sąjungų, kliubij 
ir jų laikraščių, kad paskui 
po laiko nereiktų gailėties. 
Nes pradžia kiekvieno blogo 
darbo yra saldi, bet galas jos 
kartus. Žemaitis. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS-

"GARSAS" 
" G A R S A S " eina kas 

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

"GARSAS ' • yra v ie ra 
geriausių i r svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

" G A R S U I " sandarbi-
ninkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

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

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

Pirmininkas, kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
eago, UI. 

Pirm. pagelb. kun. J . J 
Kaulakis, 324 Wharton St., 
Philadeiphia, Pa. „ / 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Chieago, 
01. 

Iždininkas, kun. S. J . Ce-
panonis, 318 So. Fourth St., 
llomestead, Pa. 

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

Po Valdžios Priežiūra 
SUViENYTŲ VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI 

208 South La Salle Street 
Seniausiai gyvuoja. . Saugi Taupinimui. 

C V*' 
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Dr. A. R. Blumenthal 0 . D. 
Aldu Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 i i ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 iki 12. 

4849 So. Ashland Ave. Kam p. 47 St. 
Telefonas Tardą 4317. 

Phono Canal 1678 

dEOLANIS & JUSZKA 
2342 S**. Leavitt 5t. 

CHICAGO, ILL. 

Vienatinės lietuviška Plum-
berio — krautuvė vakarų da
ly j . Mes taipgi taisome gazo 
suvedžiojimus, sūrų darbą ir 
karšto vandens boilerius. 

Visas darbas gvarantuoja-
mas. 

Ą 
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USŲ DARBAI 

8pausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
t t ; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedus m u m s 
savo blle kokj 
•pandos d a r b ą 
o • s t g a t l ė s t t 

i 

tf. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 m«uu 

Gyvenimas Ir Ofisas 
% &14f 8. Morkau Bt. kertė S3 st. 

Chtcag-o, 111. 
SPECIALISTAS 

Moterišku. VyrfSkn ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Liga,. 

i | OFISO VALANDOS: 
S Iki 9 ryto, nuo 12 tkl 2 po piet 
'•Ą ir nuo 8 iki 8:S0 vak. Nedėllo 
?\ mis vakarais ofisas uždarytąjį 

T#»!«nhon#» 7 » r d » ««7 
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DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W . 4 6 t h S t , Chieago, Illinois 
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"TIKYBA ir DORA" 
LAIKRAŠTIS LELT>ŽL\MAS KUNIGŲ MARIJONŲ CHICAGOJE. 

EINA D C KARTU l MANESL , 

* ; 

A R E S I G I R D Ė J A S ? 
Kad žmojyus pali pasipražinti sau 
veidą ir [gyti Ilgus plaukus. Prfsiųsk 
štampą Ir gausi visas Informacijas. 
DISTRIBUTOR for WTLBERT CO. , 
42 Vine Street, Montcllo, Mass. j 

m 
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Krišo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iŠ kataii 
t u visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus \ visokius 

« ažklausimur* iš tikėjimo ir doros srities. 
C KuUKA M E T A M S : $3 00; vieno numerio — 5e 

igentomt Q7 matine p? enumeratą duodame 30c. až 
pavienius numerius p»> 2 c 
ad resas : 

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 
BR00KLYN, N. Y. 

LAUNDRY1ABLET5 
^ land 15* ^at Grocers 

TdL Dro>er 1042 

Dr C. 1. VezeBs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo t ryto iki 9 vak 
Ked^Iiomla pagal sutarimą. 

4718 So. Ashland A*©, 
ard 47-toa fntr^s 

iiiiiiniiiiniiiiiiiuiiHiiiiiiruiiiiiiziiiiiiiu 
1 J O S E P H C. W O L O N i 
E LIETUVIS ADVOKATAS 
- Kamb. 3 24 National Life Bldg. I 
lį 29 So. LaSalle St., S 
į Vakarais 1566 Mil\vnukee Ave. i~ 
E Central 6 390 E 
S Rasidence Humbuld 97 E 
£ CHICAGO, ILL. f 
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"TįKYBA IR DORA" 
1631 W . N o r t h A v e . C h i e a g o , 111 

O - n o r srauti vinną DTimeri, tar i atsiųsti lc . krasca 
ženklelį. 

Vi*mr%f&*x^4;^^mrstt*%^*j<x*n&^n<r*Smri^^ 
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Stocks Ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co. 
108 So. La SaUe et., uždėta 1000 m. 

AKIŲ AUSTŲ NOSIES IR 
GERKLĖS. 

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytoją 

Akynial pritaikomi 

2 0 m e t ų a n t S t a t e G a t . 
fetal keletas apsireiškimų silpnų 

Akių. 
Ar tavo akys ašaroja ar dega? 

Ar tau galva skauda? 
Ar tau akyse maišosi? 

Pasikalbėk su manim. Greitas 
Palengvinimas. 
Antros lubos arti Fair Krautuvės, 

DR, F. O. CARTER. 
120 SO. STATE ST., 

VALANDOS; nuo 9—7r Nedėlio
mis nuo 10 Iki 12. 

Čia yra dusų Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau ptnigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi presoriy 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At-

1 eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime Ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mierą «— bile 
stąilės arba dydžio, iŠ 
bile madų knygos. 

MASTER DERIGNING SCHOOL 
J. F. K a-nieką, Perdėtinls 

118 N. La Salle gatve. Kambarys 
416-417. Prieš Oltj Hali. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
" D R A U G į " 

*T"he"^5 

Telefonas: McKINLEY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 3 5-tos gatvės. 

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių 
parduoda tą, pačia kava 
po 30c. 

JL ^Jr %*^ 

W!ESTAS 

51c 
G«r>analo« «mot«. 
not geros* 
nls, negi 

ar ja* jr»-
*t ff«Ut» 

Rie5u5ių SvieBtas 
Labai geras po 

30c 
C0C0A 

14c 
Ocrteoala Bankas. 
tulygin* m 
bent kokia, 
1-2 ra. 

Paiku Stilius 
Silutu ^ g 

WEST S i D I 
1878 Miliva 'k. • ra. 
2064 Mi|wauke« »T; 
1064 liilwaueee av. 
1610 W 5da.ii«oo it , 
2880 w Maditan i t . 

1644 19 ChicaaoaT. 
1886 Blaa Islaod av. 
2612 W. North ST. 
1217 S. aalatedUt, 
1882 S. Balfted it . 
1818 W. 12th it. 

iio»:w.a»u it. 
SOUTH SID1 

8082 Wentivortb ra 
UT.S. HaltMd rt. 
47M J . Aahlaad ra. 

406 W. DNlilOD 16. 
7 » W. Hortfc ra" 
£646 Linooto av. 
8244 Lincoln av. 
8416 N. CUrk Si . 

i 
d 
I' 
U 


