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\ Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dekime aukas Tautos 
Fondan! 
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PERTRAUKTA TAIKOS DE
RYBOS BREST-LITOVSKE 
Vokiečiai nesutinka su rusų 

reikalavimais 
„ — 

ATSISAKO NET PALIUOSUOTI 
DEPORTUOTUS LIETUVIUS 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
15, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

VON HERTLING KAL
BĖS RYTOJ. 

Jis atsakys į Wilsono 
taikos sąlygas. 

True translation filed with the post- | True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
15, 1918, as reąuired by the ar t n* 
October 6, 1917. 

REGIS NIEKAIS PASI 
BAIGS ATSKIRA 

TAIKA. 

Ginklų sudėjimas prailgin
tas ligi vasario 18. 

LONDONAS, sausio 15.— 
Gauta žinia, jogei tarpe ru
sų ir centralių valstybių 
ginklų sudėjimo sutartis 
prailginta ligi vasario 18 
dienos. Kaip šiandie rusų 
delegatai apleidžia Brest-
-Litovską ir iškeliauja Pet-
rogradan. 

Rusų delegatai konferen
cijoje Brest-Litovske parei
kalavo, kad teutonai pa-
liuosuotų iš kalėjimo vims 
čekus ir "įrltus, uždarytu ka 
lėjiman už prisidėjimą prie 
taikos propagandos. 

Be to rusų delegatai pa
reikalavo, k-°d vokiečiai iš 
deportacijos paliuosuotų 
tuoj aus visus lenkus ir lie
tuvius ?r juos pristatytų i 
gimtinius jų kraštus. Mini-
steris Trockis pažymėjo, jo
gei tų deportuotų žmonių 
sugrąžinimas i Lenkiją ir 
Lietuvą būtinai esąs reika
lingas taikos derybų metu 

master at Chicago, III., on January 
lo, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. 

OFICIERIŲ SKEEDY. 
NĖS SEVASTOPOLYJ. 

Londonas, sausio 13.—Iš 
Odessos į "IHmfeB" praneš
ta, jogei Sevastopolyj juri
ninkai atlikę oficierių sker
dynes. Į dvi dieni 62 karės 
laivyno oficierių nužudyta; 
Tai panašiai įvykę, kaip ki-
tuomet yra buvę Kronštad-

Nužudyti ofieieriai, sako
ma, prigulėję prie komiteto 
1912 m. Tais metais buvo 
sukilę Juodųjų jūrių karė-
laivyno jurininkai. Minėtas 
komitetas sukilėlius sugau 
dęs ir teisęs. Pasekmėje uu 
palabinta dane jurininku. 
Taigi dabar tiems užsiliku 
šiems nuo caro valdžios (»fi 
cieriams ir užmokėta abel-

1 na skerdvne. 

Haaga, sausio 14. — Vo
kietijos laikraštis "Zeitung 
am Mi t tag" praneša, jo
gei vokiečių parlamento 
(Reichstago) vyriausiojo 
komiteto susirinkimas 
įvyks ne antradienį, bet 
trečiadienį. Tą dieną kan-
clieris von Hertling kalbės. 
Jisai atsakys prezidentui 
Wilaonui į taikos sąlygų 
paskelbimą. Komitetas per-
diskusuos generalį politiš
ką stovį. 

True translation filed with the poat-
master at Chicago, 111., on January 
15, 101 S, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

AMERIKONAI NEPRI. 
IMA SAVO TARPAN 

RUSŲ OFICIERIŲ. 

True translation filed with the post-
master at ChicAgo, 111., on January 
15, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

IŠ TAIKOS KONFEREN
CIJOS IR APIE TAIKĄ. 

Turkai pradėję veikimą 
prieš rusus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
15, 1918, as reąuired by tho act of 
October C, 1917. 

DIDELIS GAISRAS 
INDIANAPOIilSE. 

Spėjama, jog tai bus šnipų 
darbas. 

Teisinamasi, kad jie esą 
nepiliečiai. 

True tran.slnt'An filed with the post-
roaster at Chicapo, UI., on January 
15„ 1918, as rocjuired by tho act of 
Octohor 6. 1917. 

30LŠEVIKAI PAĖMŽ 
UKRAINŲ PULKĄ. 

Londonas, sausio 14. 
Anot gautu žinių, vidujinė; 
Rusijoj seka naminė karė. 
Iš Charkovo pranešama, jo-

Su Amerikoniška Armija 
Prancūzijoje, sausio 14. — 
Rusijos oficierių Prancūzi
joje pasisiūlymas įstoti 
Suv. Valstijų armijon šian
die atmestas. Tą pasiūlymą 
pa'dave asmeniškai vyres
nysis rusų oficieris pačiam 
generolui Pershingui. Jis 
pasakė, jogei kaip jis, taip 
ir daugelis kitų rusų oficie
rių norėtų įstoti veikian-
cion amerikoniškon arini 
jon instruktoriais, perkal
bėt ojais, lakūnais ir kito
kiais speeijalistais. 

Tcčiau pasiūlymas atme- kablegrame į minėtą laik-
stas pasiremiant tuo, jogei raštį šiandie pasakyta: 

Londonas, sausio 14. — 
Vokiečių atstovų pastangos 
Brest Litovske pravesti ru
sams savo įmperijalistines 
taikos sąlygas nepasiseka ir 
todėl taikos konferencijai 
grasia iširimas. 

Turkai, kurių pasiūlytas 
sąlygas bolševikai atmetė, 
sakoma, pertraukę ginklų 
sudėjimo sutartį Armėnijos 
fronte ir ėmę veikti prieš 
rusus. Laukiama tenai mu-
v • 

sių. 
Iš Kubaniaus pranešama,. 

jogei turkai išsodinę savo I nėsa žuvę žmonių. 
20,000 kariuomenės iš Juo- Į Vietos vyresnybė ir poli

cija spėja, kad tasai gais
ras pakilo visai netikėtai ir 
•todėl galimas daiktas, jog 
tai bus darbas svetimžemių 
priešininkų. Tasai spėjimas 
tuo labiau yra artimas toi-
sybei, kadangi sunaikintam 
didžiuliam buste buvo net 
23 atskirios įvairios dirbtu-

Indianapolis, Ind., sausio 
14. — Čionai pakilo gaisras 
del nežinomų priežasčių iv 
sudegė didelis bustas " In -
dustrial Buildiiig," kelios 
mažesnės krautuvės ir ke
liolika rezidencijų. Nuosto
lių padaryta apie du milijo
nu dolierių. Tai ketvirtas 
toks didelis milijoninis 
gaisras trisdešimties metų 
laikotarpiu. 

Gaisrininkai šiandie ardo 
griuvėsius, ypa? didžiulio 
busto, ir ieško, ar kariais 
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ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

J I S DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

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

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

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitą karę! te 
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dujų jūrių ties Trebizondu. 
Be to dar pranešama, jogei 
turkų transportus lydėjusi 
viena nardančioji laivė, pa
keliui nuskandinusi rusų 
transportinį laivą su žmo
nėmis. 

Šitokie turkų pasielgimai 
reiškia, jogei jie sulaužę 
ginklų sudėjimo sutartį, 
padarytą su rusais. 

Petrograde^buvo "f̂ pHĮįy,- Į 
dęs nepatvirtintas gandas, 
kad taikos derybos iš 
Brest-Litovsko busią pcn 
keltos Varšavon. 

Artinasi nesutikimai. 
"Daily Ne\vs" korespon

dentas iš Petrogrado tvirti
na, jogei taikos derybos ru
sų su vokiečiais bus per
trauktos. Korespondento 

i . 

Londonas, sausio 15. — 
Daily News" korespon

dentas iš Petrogrado pra
neša, jogei vokiečių karės 

vfc, lomose vyriausybė tu- j vyresnybe aštriai uždraudė 
rėjusi karės užsakymus. J s a v o haremams broliuoties 

Gaiisro metu siautė dide-
« * • * 

lis šaltis, kas apsunkitio 
gaisrininkus kovoti £>rieš 
baisų gaivalą. Gaisrinin
kams grūmojo pavojus nuo 
griūvančių busto sienų. 

Daugelis šeimynų aplin
kinius namus apleido, ne-
šindamos į atvangesnes vie
tas. 

nepiliečiai nepriimami ka
reiviauti amerikoniškon ar
mijon. 

Pirmiau Suv. Valstijos 
nes~ tiems žmonėms prisieis gei kuomet bolševikai tenai b n v o n i a i l į u s įQ S paimti sa-
spręsti apie tolesni savo ša- j atidarė ugrų iš kulkasvai- v o n u o ž į U ron visą rusų ar-
lių likimą. 

Vokiečiams toks reikala-
džin prieš ukrainų 2-rą pul
ką, pastarasis be pasiprie-

" Paskutinio taikos dery
bų Brest-Litovske pertrau
kimo kas valanda laukiama. 
Yra žinoma, jogei vokiečių 
militaristai nenori atsisa
kyti nuo savo pirmiau pa-

atsirandančią Pran- j statytų sąlygų. Jei tomis 

vimas labai nepatiko. J ie j šinimo pasidavė su 7,000 
pažymėjo, kad rusai tokių I šautuvu ir 13 kulkasvai-
niekų nekalbėtų, nes, girdi, 
tie dalykai yra "vidujiniai 
šalies politikos klausimai.,, 

Todėl vokiečiai ir atsisakė 
svarstyti tuos klausimus. 

uu-ją, 
euzijoje. Tą armiją norėta 
paskirstyti į darbo batalijo
mis. 

Tečiau sumanvmas nu-džių. 
Bolševikai privertė dvyli- p u o I ė N i e k a i s n u " ė j u s šitam 

ką Charkovo kapitalistų s u r a a t a u i ) armijon dabar 
tuojaus sudėti milijoną mb- n e p r į į m a m į n e i „jgy o f i c i e . 
lių ir padalinti bedarbiams ^ į 

Tuomet Trockis pakilo ir j žmonėms. 
pranešė, jogei rusai neatsi-. Už Jekaterinoslavą seka | 
žadės savo reikalavimų ir mūšiai. Tasai miestas perei-
tuo derybos pertraukta. I na iš ranku i rankas. Kazo-

DIDELIS GAISRAS. 

sąlygomis spaudžia savo at
stovus, veikiančius taikos 
konferencijoje. Tatai gali
mas daiktas, kad konferen
cija veikiai bus pertraukta. 

Atšauktas iš Petrogrado 
Britanijos ambasadorius 
Bucbanan sako, jogei ne
svarbu koks likimas laukia 
tas taikos derybas, bet yra 

— Kansas City, Mo., sau
sio 15. — Vietos kuro ad
ministratorius uždraudė an
glis gabenti į saliunus, šo
kių svetaines ir judomųjų 
paveikslų teatrėlius, kol ne
praeis anglių stokos krizių 

True translation filed with the post- 1 True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January master at Chicago, 111., on January 

j 15, 1918, as reąuired by the act of 15, 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917. October 6, 1917. 

VOKIEČIAI PRIEŠINGI MAIŠTAI AUSTRŲ IR 
BROLIAVIMUISI VOKIEČIŲ. 

SU RUSAIS. Londonas, sstusio 13.—Iš 
Petrogrado gauta žinia, jo
gei tenai išklausinėtas vie
nas austrų kariuomenės de-
zerteris. J is pasakė, jogei 
austrų kariuomenė ties 
Tarnopoliu, Galicijos fron
te sukėlusi maištus. Tarpe 

ir turėti artimus ryšius su i sukilusių ir ištikimų karei-
lilsais kareiviais. Tas reiš-i: vfti pakilęs mušis. Abejose 
Ida, kud rusų bolševikai į Pu sėse daugelis kareivių 
tarp vokiečių kareivių pla- ! užmušta, 
tina priešvaldiškas agitaci-: 25 tūkstančiai sukilusių 
• a s vokiečių Kaune, Lietuvoj, 

A i i* -i • - - i ^ ^ ; . , ; buvo paėmė miestą savo Pušų bolševikai išleidžia; i-
vokiškoj kalboj laikraštį ir -
dalina jį vokiečių karei- TTT . . T . „ 

Vr -U- i. i t I —T\ ashmgton, sausio lo. 
Yiams. vvresnvbe tą laik- ,*I j - A I 

- Emma Goldman ir Mo-

žinoma, jogei Rusija yra 
Grand Rapids, Mich., sau- j pabaigusi savo rolę kaipo 

Šitą penktadienį Petro- Į Kalėdines iš Charkovo su 
grade bus atidarytas steif- j kazokn būriais patraukęs į 
giamasis parlamentarinis j šiaurius, 
susirinkimas. Bolševikų vy-

kai ten stipriai laikosi. Gen. | s i o i 5 ._č iona i nežinia kaip į veikianti šalis šioje karėje. 

riausybe į sostinės pakraš- j mąjį susirinkimą ir anan 
čius iš Kronštadto paršauj pastatys savo šalininkus, 
kė keturis karės laivus, ku- j Sausio 21 d. Petrograde 
rie del visako prižiuręs, kad j įvyksta darbininkų ir ka-
penktadienį Petrograde ne-! reivių kongresas. Yra proga 
pakiltų betvarkė. 

Pranešta, jogei premje 
šito kongreso atstovus pa
statyti steigiamąjin susirin-

ras Lenin suskaldys steigia-; kiman. 

pakilęs gaisras sunaikino 
penkių augštų bustą, atsi
randantį bizniavoj miesto 
dalyj. Gaisro paliesti ir ki
ti pašaliniai namai. Nuo
stoliai apskaitomi ligi 150 
tūkstančių dol. 

— Washington, sausio 15. 
— Mirė kongresmanas Pea-
body Gardner iš Massacbu-
setts valstijos. 

Buchanan sustojo Stock-
holme keliaudamas iš Pet-
rogrado Londonan. J i s apie 
Rusiją i r bolševikus taip 
pažymėjo, anot gautos čia 
depešos: 

1 < Bolševikų vyriausybė 
Rusijoje yra užėmusi tokią 
poziciją, jogei gyvuoja ma
ža galimybė ją nuversti, 
nors jinai negali atstovauti 
visos Rusijos. 

— Augusta, Mo., sausio 
15. — Yra sumanymas šitoj 
valstijoj uždaryti visus ka
lėjimus ekonominiu žvilg
sniu. Žinoma, tuomet, kali
niai butų paleisti. 

"Stengiamasis susirinki
mas jau paruoštas, bet, ma
no nuomone, jis neturės jo
kio balao šalies valdyme. 
Pirmą vietą visuomet uzur
puos bolševikų sovietai. 
Trockis karštai darbuojasi 
už atskiria taiką, bet tuo 
pačiu laiku jis asmeniškai 
kovoja prieš vokiečius. 

Austrijos spauda dabar 
užima jau kitokią poziciją 
Rusijos žvilgsniu. Sako, 
Rusija susiskaldys į dauge
lį atskiriu respublikų ir te
nai kils pavojus, panašus 
Balkanų pusiausaliui. Juk 
Balkanų tautų nesutikimai 
yra pagimdę ir dabartinę 
karę. 

raštį konfiskuoja. Jame ^ ^ ^ 
smulkmeniškai apvaSoma x a n

]
d e r . . Berkman pralošė 

taikos derybų Brest-Litov-; » P ^ ^ aukščiausiam tei
sk* bėgis i'r dedama kitokie j s m p - T u r e s o l t l ^ 3 ' ™ " -
priešvaldiški straipsniai. _': !L j "._ 

__ v. . , . . v. , — Londonas, sausio lo.— 
Nežiūrint to, vokiečių ka- ^. . i 1U • 
. . . , ,. \ , . : Čionai skelbiama, jogei ai-reiviai naktimis dasigauna 

rusų pusėn ir parsigabena 
laikraštį ir kitokios revoliu-
cijinės literatūros. 

Truo translation filed with the post-
master at Chlcagro, 111., on January 

v15, 1918, a« reąuired by the act of 
October «, 191V 

LENINAS SUGRĮŽO 
PETROGRADAN. 

rių susirinkimas jau baigią-
sis. Niekas nįeko nežino, ką 
jie tenai tariasi. 

UŽDARYTA GYVULIU 
SKERDYKLOS. 

Londonas, sausio 15. — 
Gauta žinia, jogei rusų bol
ševikų premjeras Lenin su
grįžo Petrogradan ir tuo
jaus ėmėsi darbo, surišto 
su taikos dervbomis. "Dai-
ly Mai l" korespondentas 
sako, jogei trumpoj ateityj 
patsai Lenin dalyvaus tai
kos konferencijoje vietoje 
Trockio, kurs esąs perdaug 
nuolaidus vokiečiams. 

Del anglių trukumo va
kar uždaryta Armouro ir 
Swifto gyvulių skerdyklų 
įstaigos. Keliolika tūkstan
čių darbininkų pasiųsta va
lyti geležinkelių bėgius. 

Kuomet bėgiai bus nuva
lyti ir kuomet bus pristaty
ta anglių, įstaigose išnaujo 
prasidės darbai. 

ORO STOVIS. 

— Lexington, Ky., sausio 
15.—Kentucky valstijos le-
gislatura pravedė prohibi-
cijos bilių. Praeitą savaitę 
tas padaryta Mississippi 
valstijoj. 

Praeitą sekmadienį Chi-
cagos gyventojai žymiai ap
valė gatves nuo' sniego. Va
kar šaltis buvo atslūgęs. 

Bet valdiškas oro biuras 
praneša, jogei šiandie Cbi-
cagą palies nauja pūga su 
šalčiu. Sakoma, yra viltis, 
kad jinai prasilenks, bet 
vargiai. Todėl žmonės turi 
but prisirengę. 

VISUR PO KOLONIJAS TUOJAUS TEQUL ORGANIZUOJASI "LIUOSYBES KOMITETAI," 
LIETUVOS LAISVEI IR NEPRIGULMYBEI IŠKOVOTI. 

• § • • • • ^ n o ^ H 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
'mtmtmm > i l M — » » » ^ » » » » » » l .M 

no nei nezaležninkų vardo. 
Šitas vardas jiems yra per
daug dar padorus. J ie 
verti ne to vardo, bet kuo-
didžiaųsio mūsų tautos pa-
smerkimo. Nes katra tauta 
gali toleruoti tokius niekšu >, 
katrie apsimeta M kunigais " 
ir mulkina mūsų nesusipra
tusius žmones. Tingi tie 
mulkintojai doros keliu sau 
pelnyti duoną, tatai apsime
timais jieško sau lengvesni o 
pragyvenimo. Nes argi rei
kia lengvesnio gyveninio, 
kaip kokiam .tamsuoliui ap
simesti "kunigu ' ' ir paskui 
lyginai kokiai monkei bez-
džionauti. 

rp95^«trA-,JwW"'J"^" 

Ką manome daryti? 

i * 

TEMYKITE! 
- • 

Šiais 1918 metais jau bene 
bus išrištas Lietuvos klausi
mas: ar ji po šios karės bus 
laisva, neprigulminga šalis ar 
vergaus po senovės sveti
miems. Tą klausimą rišime 
— mes, lietuviai, patys. Kiti 
tik patvirtins tą, ką mes patys 
padarysime. 

Ką užpelnysime, tą ir gau
sime. 

Kiek išgalėsime, tiek ir 
paimsime. 

Ką paimsime, tą ir turėsi
me. 

Ką prasnausime — tas žlugs 
metų tūkstančiams. 

Taigi šalin nerangumas! 
Intempkime pajėgas? 

Šiais 1918 metais mes 
turime užtikrinti savo Tėvy
nei gyvybę ir laisvę! 

SOCIJALISTŲ TEISINGUMAS. 

\ e sena i socijalistų " Ke
leivio " redakcija gavo iš 
vieno savo sėbro iškarpę, iš 
amerikoniško laikraščio 
"The D e T u e Leader" (iš 
De Pue, 111.) kur plačiai ap
rašoma apie pasikorimą lie
tuvio Motiejaus Slavicko i i 
Spring Valley, 111. Tą ap
rašyme ' * Keleivis'• plačia*! 
atpasakojo ir užbaigė štai 
kaip: 

"Savo laiške mūsų kores
pondentas paaiškina, kad 
abudu aprašyti čionai vy
rai, kaip apvogtasai, taip 
ir vagis, yra karšti katali
kai ir dideli rudžio garbin
to j a i / ' 

Užvardijo gi šitą ilgą ra
šinį "Kele iv is" štai kaip: 

"Lietuvis katalikas 
pasikorė." 

"Pavogė $1,040 ir uždary
tas kalėjime pasidarė sau 
galą.' y 

Norėdami sužinoti teisv-
be, ant kiek velionis 81avie
kas buvo "karš tas katali
ka s , " mes užklausėme savo 
korespondento iš Spring 
•Valley, 111., kuris atsiuntė 
mums tikrų žinių apie vė

tai to reikalavo. Apsive
dęs su ja vien tik del jos 
barškučių, kurių našle Mo-
tekienė gana apsčiai turėjo. 
Nuo vinčiaus laikų (1913 
metų) Slavickas bažnyčioje 
nebesirodydavo.' ' 

Taip tai atrodo anas 
"karš tas katal ikas." Soci-
jalistai tarpe savo- simpati-
kų daug atras tokių "karš 
tų katalikų," kaip velionis 
Slavickas. Be kamgi jie 
primetinėja katalikams 
tuos nelaiminguosius? Juk 
tai jų tvariniai, jų aukos, jų 
darbo vaisiai. Juk negra
žu yra atsižadėti saviškių ir 
kitiems juos primesti. 

Suprantame, kodėl taip 
socijalistai daro. Mat pas-
kutiiiiaušiais laikais laikra
ščiai pilni žinių apie soeija-
ibtų nusižudymą. Nedyvai, 
kad jie žudosi, Kam gi ir 
vargti, jeigu neturima prieš 
akis svarbesnio tikslo ir pa
guodos nebesurandama. 
Štai jie ir bėga nuo gyveni
mo. 

Tikintieji žmones to ne
daro (nebent silpnapročiai, 
ar pamišėliai). Tikintieji 
žino, kodėl, ir moka kaip 
grumties su gyvenimo var
gais. I r grumiasi, ir per
gali, nes , juos sustiprina 
Dievas — tikėjimas. 

Kada mes nurodėme fak
tus apie socijalistų žudymą-
si, jie sumanė atsigauti, 
nurodvdami neva kataliko 
nusižudvma. Tikro fakto 
nesugriebė, tai nors prasi
manymais nori atsigriebti. 
Bet su prasimanymais toli 
nenuvažiuosi. -Teisybė vis 
paims viršų. 

KUOMET GI JIE SUSIPRAS. 

Laisvamanių laikraščio 
"Ate i t i s " redakcijoje rašo
mas nezaležninkų nesenai 
iškepto "vyskupo" Micke
vičiaus šlamštas nepasiten
kina, kad mūsų katalikiško
ji spauda jį pavadina ne
zaležninkų organu, gi su-
mulkintus žmones darbinin
kus — nezaležninkais. Tie 

lionį. Štai ką'apie jį rašo: tautos atmatos turi preten-
•• Motiejus Slavickas bu

vo visame Springo Valley 
žinomas, kaipo pabaigtas 
girtuoklis ir gatvių valkata. 
Bažnyčion jisai netik nei
davo, bet iš Katalikų Baž
nyčios apeigų juokus krės
davo. Prie katalikų para
pijos luekur nepriklausė. 
Išpažinties nėjo. Ėmė vin-
čių bažnyčioje tik dėlto, 
kad jo moterė Uršulė (Mo-

siją, kad jie butų vadinanti 
taip, kaip ir visi žmonės, 
būtent, katalikais, tik ne
priklausančiais piie Rymo 
popežiaus. 

Daugelį kartų mes pažy
mėjome, kad kaip Mickevi
čius, taip Strazdai, Mika
lauskai, Bužynskai ir kiti 
jiems panašus darbo žino-) eiausiu susiseilėjusiu saiiu-

tekienė) — katalikė griež- mų suvedžiotojai neužsipel- nininku. Ne* kaip anie? taįp 

Lietnvių tautos tikru 
kunigų pašaukimas yra 
sunkus. Jiems rupi ne tik 
lietuvių dvasios reikalai, 
bet ir tautos likimas. Kas-gi 
šiandie rūpinsis tautos at
eitimi, Lietuvos laisve ir 
neprigulmybe, jei ne mūsų 
garbingoji kunigija. Didžiu
ma lietuvių svietiškos in
teligentijos, kaip žinoma, 
tarnauja jei ne laisvamany-
bei su bedievybe, tai pa
čiam socijalizmui. « J ie pa
niekina mūsų liaudį, užsi
suka nuo jos ir neklauso jos 
balso ir troškimų, nesirūpi
na tautos reikalais. 

Tik mūsų kunigija su 
maža inteligentijos dalimi 
su liaudimi kalbasi, su ja 
drauge gyvena, dalinasi 
vargais ir įspūdžiais. Mūsų 
kunigija liaudies nepameta 
ir nepalieka jos vienos tam
sioje nežinystėje. Jei mūsų 
liaudis kenčia nepalaimas, 
su j a , podraug kenčia i r ku
nigija. Liaudis pasijunta 
laiminga, smagu tuomet ir 
kunigijai. 

Žodžiu tariant, garbingo
ji kunigija mūsų liaudį švie
čia, sunkmečiais ją ramina, 
su ja podraug kenčia, kuo
met tautos atmatos visomis 
pusėmis tik tyko tai liau
džiai — žmonėms darbinin
kams, apdumti akis. 

# 

Lietuvių liaudis perdaug 
gerbia savo kunigiją, kad 
ta pati liaudis turėtų ko
kius nors apsimetėlius mul
kintojus vadinti kunigo 
vardu. Tatai visi Mickevi
čiai, Straizdai i r kiti tegu 
žino, kad jie šiandie yra at
sidūrę didžiausioje tautos 
paniekoje ir pasmerkime. 

Bet nors mūsų visuome
nė, tuos atmatas ir laiko di
džiausiam pasibjaurėjime, 
visgi jš daugumos žmonių 
susiranda tokių neišmanė
lių, katrie tų mulkintojų 
klauso ii' duoda jiems už
laikymą, be to dar vadi
na "kunigais" , nes atlie
ka pas juos neva "dvasiš
k u s " reikalus. I r kodėl tie 
žm6nės vis dar ligšiol ne
gali ar nenori suprasti, kad 
tokiu savo pasielgimu už
traukia ant savęs Augščiau-
siojo rūstybę, velka save 
amžinon prapultim Argi jie 
nežino, kad atlikinėdami 
pas tuos mulkintojus savo 
"dvas iškus" reikalus, atlie
ka baisią švenvagystę. Pas 
tokį Mackevičių arba Straz
dą ir kitus nenaudėlius tu
rėti bent kokius "dvasiš
kus"- reikalus, tai reiškia, 
aršiau, negą, tokius pat 
reikalus turėti su papras-

True translation filed with the T?oet-
master at Chicagro, 111., on January 
15, 1918, as reąuiced by the act of 
October 6, 1917. 

Ši karė rado lietuvius ga
na silpnais; nežiūrint to, 
lietuviai vis-gi įstengė pa
rodyti pasauliui savo gyvy
bę, individuališkumą ir įsa-
vo jėgas, kad galės patįs 
valdyties. Įstengė prikel
ti ir pravesti Lietuvos ne
priklausomybės Mausimą. 

Prūsų lietuviai ir lietu
viai Didžiosios, užimtos vo
kiečių, Lietuvos turėjo dėti 
dideles pastangas, kad įti-
krinti vokiečius iškelt Lie
tuvos klausimą iš vienos 
pusės, o iš antros pusės, 
kad nepriimt vokiškos mo
kyklos, sušaukt seimą, iš
rinkt tarybą ir tt... 

Rusijoje lietuviai-tremti-
niai išpradžių reikalavo tik 
savyvaldos Lietuvai, bet, 

sius iš anglų atžvilgio, tei
sybė, Lietuvos bei Lat
vijos vardo nepami
nėjo, paminėjo tik Len
kiją, bet pasakė, kad 
"del ramybės Vakarų Eu-* 
ropos yra reikalingas atsta
tymas Lenkijos, kuri užver
tų savyje visus grynai len-' 
kiškus elementus, kurie 
prie jos nori prigulėti ." 
Mes, lietuviai, del Lloycl 
George'o paskelbimo nusi
minėme, kad ten nebuvo pa
sakyta apie mūsų likimą, 
bet nepabugome. Prie Len
kijos lietuviai nenori ir ne
norės prigulėti, taigi, bent 
iš tos pusės esame saugus. 

Sausio 8 d. prezidentas 
Wilsonas paskelbė t karės 
tikslus Amerikos žvilgsniu. 
Kalboje prieš kongresą ger
biamasai prezidentas vardu 
Amerikos tautos, kaip pa-
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PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausi* draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

, Dabartinės gyvenimo aphnkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką, ir iki 65 centų 

; Pilnai tikėkite, kad gausite visada ta, senai išbandytą 
Ryduole tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apąaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. . . 
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kacl 
butu ant pakelio ženklas „INKARAS* ir žodis 

^ LOXOL," o taipgi mūšy pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių, 

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

74-SO Waahington Street, New York 

'karei bėgant, veik ir jie, | p r a s t a i ir šį-kart, iškilmin-
dar prie senosios valdžios j g a į pranešė, • kad Amerika 
pastatė klausimą Lietuvos j visados stoja "už principus 
nepriklausomybės, 'j »bula j teisybės visoms tautoms i r 
Centro Komiteto organiza-j gentėms, butų jos stiprios 
cija ir tuoj pirmose dienose 
revoliucijos pasirodžiusi 
Tautos Taryba padarė ant 
rusų visuomenės didelį įs
pūdį ir jie pradėjo skaity
tis su lietuviais, kaipo su 
tauta. 

Lietuvių Ko nu t. Stoek-
liolme ir Šveicarijoj uoliai 
dirbo. Konferencijos užsie
nio lietuvių Berne ir Laii-
sannoj pastatė, reikalingu
mą Lietuvos neprigulmy-
bės. Lietuvos neprigulmy-
bės reikalavimus paskel
bė ir pastarose dienose, 
kiek žinia, visų Europos lie
tuvių atstovų suvažiavimas 
Stockbolme ir pati Lietuvos 
Taryba Lietuvoje. 

Lietuvių ir Lietuvos klau
simas ant Europos konti
nento šiandien yra abelnai 
žinomas ir svarstomas. I r 
rusai, kuriems per suvirs 
šimtą metų Lietuva prigu
lėjo, ir vokiečiai, kurie da
bar turi Lietuvą užėmę, de
rasi Brest-Litovske už Lie
tuvą, Lenkiją ir Kuršą, ty. 
uz Latviją. Trįs klausi
mai, trįs valstijos. Dabar
tinė rusų-bolševikų valdžia 
stovi už visų trijų tautų pat 
-apsisprendimo principą 
prieš vokiečių imperijalis-
tus, kurie norėtų dar šiaip 
bei taip Lenkiją prijungti 
prie Austrijos, o Lietuvą ir 
Latviją prie Vokietijos, bet 
Vokietijos socijalistų frak
cijos 7 dieną šio mėnesio iš
sireiškė taip-gi už lietuvių, 
lenkų ir latvių apsisprendi
mo teisę. i 

Kitaip stovi mūsų klausi
mas už Europos kontinento, 
kur, matyt, mes esame men
kiau pažįstami. 

Anglų premjeras Lloyd 
George, paskelbdamas 5 d. 
sausio prieš darbininkų u-
nijų susirinkimą karės tHfr 

ir tasai turi vienodą ga
lybę duoti kam nors palai
minimą ir atlikinėti kito-

ar silpnos, ir už jų teises 
laisvai ir saugiai gyvuoti 
lygybėj šalę viena kitos." 

Taikos programe VI pun
kte gerb. prezidentas stoja 
už tai,, kad visi vokiečių už-
iintb Rusijos- kraštai (su
prask Lenkija, Lietuva ir 
Kuršas) butų evakuoti, bet 
apie jų tolesnį likimą nieko 
nepasako. # 

Toliau gerb. prezidentas 
išsireiškia už liuosybę vo
kiečių užimtų kraštų —Bel
gijos, Alsace-Lorraino, Bu-
munijos, Serbijos, Monte-
negro, stoja už suteikiiųą 
absoliučiai liuosų autonomi
jų tautoms, buvusioms po 

Ant ko jie mes atsakomy
bę? O reikšmė Amerikos 
prezidento paskelbimo juk 
yra didelė! -Nuo Kuosos A-
merikos lietuviai tikėjosi 
gausią didžiausią paramą į-
gijimui laisvės, o dabar ran
da mažiausią pritarimą. 
Kieno tai kaltė? 

Nepaskelbirnas lietuvių 
bei latvių-vardo tarpe pri
valančių atgauti laisvę tau
tų, mums yra didelis smū
gis, bet sakau, jis mus per
daug nebaugina. Ko mes 
labiausia pradedame neri
mauti, tai yra gerb. prezi
dento neaiškus išsitarimas 
apie lenkų valstiją, "kuriai 
privalėtų būti užlįkrintas 
liuosas priėjimas prie jū
rių." 

Ką tas reiškia? Beabejo, 
kada yra kariaujama už vi
sų pasaulio tautų liuosybės 
principus, tas negali reikš
ti tvėrimą lenkų imperi
jos ir priskyrimą prie jų 
tautų, kurios jokiu būdu 
prie jų nenori prigulėti, nei 
jungtis. Bet ką-gi tas rei
škia ? 

Lietuviai nerimauja. Ei
na apie jų likimą ir jų, kai
po tautos gyvybę. Eina a~-
pie lietuvių sunkų laike vi
sos šios karės darbavimąsi, 

KLAIDINGA ŽINIA. 

turkais, apie liuosą suteiki- k u r i c č i a keliamąjį klausi-

kias "bažnytines y> ]>arei-
gas. 

Kuonaet-gi susipras tie 
nelaimingieji mūsų žmo-
nes, kurie tarnauja tiems 
didžiausiems šventvagiams 
mulkintojams? 

Kuomet i 

mą autonomijų Austrijos 
slaviškosioms tautoms: 
bet apie lietuvių ir latvių 
iikimą nekalba. 

Punkte X H I visatinos 
taikos programo gerb. pre
zidentas specijaliai kalba a-
pie tai, kad " turė tų but su
tveria neprigulminga lenkų 
valstija, kuri užimtų terito
rijas, apgyventais neužgin-
činamai lenkų, kuriai butų 
užtikrintas liuosas ir sau
gus priėjimas prie jūrių, o 
kurios politiškoji ir ekono
minė nepriklausomybė ir 
teritorijos čielybė bū t į gva-
rantuota tarptautiniais 
paktais ." 

Amerikos lietuviai; kada, 
kaip išsireiškiau, Europoj 
mūsų tėvynės klausimas y-
ra jau aiškiai pastatytas ir 
abiejų šalių, rusų ir vokie
čių, suprastas, tik neišriš
tas, tai neaiškiausiu, pasi
rodo, jis stovi už Europos 
kontinento sienų, šalyse di
džiausio demokratizmo ir 
užtarymo tautų liuosybės, o 
neaiškių neaiškiausia — A-
merikoje. 
Kieno tai kaitė? Mūsų pa

čių. Kur rausų platus in
formacijų biurai, kur bule-
tinai ir rimta atstovybė? 
Kur surinktieji parašai? 
Kur vienybė ir rimta, pla
ti sulyg momento veikmė? 

t^amislykime: ką pasakys 
Europos lietuviai, jei ši A-
merikos prezidento taikos 
dekleracija jau pusiau išri
šta Lietuvos ir Latvijos 
klausimą vei užtemdys? 

mą Europoje išrišo ir užbai
gė jau pradžioje 1915 metų, 
o kurs dabar vėl yra prade
damas kelti liuosoje Ame
rikoje. Pagalios, eina apie 
Amerikos lietuvių prieš 
Europos lietuvius atsako
mybę. 

Paskelbimas karės tikslų 
dabar aiškiai eina tarp ka
riaujančiųjų valstijų taikos 
derybose. Mes, Amerikos 
lietuviai, kaipo šios šalies 
piliečiai ir kaipo lietuvių 
tautos ir kilmės žmonės, tu
rime tiesą aiškiai sužinoti, 
ką mano ir prie ko kreipia 
mūsų senosios tėvynės ir 
mūsų brolių likimą šios ša
lies politikai? Pirmių 
pirmiausia Amerikos lietu
vių reprezentantai, geriau
sia atstovai nuo didžiųjų 
draugijų, turėtų matyti šia 
me dalyke gerbiamąjį pre
zidentą Wilsoną. 

Hun. Jonas Žilinskis. 
Red. prierašas. • Kun. Jo

no Žilinsko atsiliepimas yra 
didelės svarbos. Aišku, kad 
ką nors, ii" tai trumpu lai
ku turime daryti, į a d ga
vus iš šios šalies valdžios 
mūsų tautos liuosybės pri
pažinimą. Girdėjome, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
trumpu laiku paims inicija-
tyvą svarbiems mūsų žings
niams šiame reikale. 

Kol kas galime pasakyti 
šit ką. Mūsų Ifcuras Wa-
sliingtone veikia visa kas 
tik galima. Tik gaila, kad 
mažoka garsinasi 

" D r a u g a s " No. 4 šių me
tų redakcijos pastabose 
paduoda lietuviams malo
nią žiną, kad United States 
Express Co. gavus specijalį 
leidimą siųsti pinigus į už
imtą Lietuvą ir kitas kolo
nijas. Žinia imta iš "Ame
rican Leader ." Tas yra ne
tiesa. Aš tą žinelę paste
bėjau viršminėtam žurnalo 
pora savaičių atgal ir norė
damas pasidalinti su visuo
mene taip gera žinia užtcle-
fonavaų United States Ex-
press Co. į oentralį ofisą 
Xew Yorke, ir ten gavau 
atsakymą, kad jie siuntimu 
pinigų nebeužsiimdinėja 
jau pusketvirtų metų. Apie 
tą specijalę teisę jiems buvo . 
nuostabu i r užgirsti. Bet 
kada patėmijau per "Drau
gą" paleidžiant šią žinią į 
visuomenę, prisiėjo dalyką 
nuodugniai ištirti. Taigi 
pasiekiau "American Lea-
de r" redaktorių ir gavau 
atsiprašantį pasiaiškinimą, 
kad tai klaida buvus spau
stuvės. T^oji specijalė tei
sė suteikta ne United States 
Express Co., bet American 
Express Co. Užtelef'onavus 
į American Express Co. ga
vau patikrinantį atsakymą, 
kad jie gali nusiųsti pini
gus į rusų vokiečiais užim
tas teritorijas. 

M. Mulevičius. 

Žmogus gali mokinti kitą 
kalbėti, bet niekas negali 
mokinti kitą tylėti. 

Svaigalų gėrimas pir
miausiai aptemdo, rjaskui 
apsvaigina ir apmarina, ant 
galo prakeikia. 

Liežuvis yra menkas kū
no sąnarys, gi atlieka dide
lius daiktus. 

Neturintis vilties yra var
gingiausias žmogus. 

lietuviams. Kada nors iš
eis eikštėn, kiek daug pa
daryta mūsų Biuro Lietu
vos reikalams. Iš augš-
čiausios šios šalies valdžios 
sužinota tikrosios priežas
tys, kodėl jo dekleraeijoj 
nebuvo paminėta Lietuva, 
Latviją. (Nebuvo paminėta 
nei Airija, airiai, del to da
bar kelia didžiausį trukš-
mą). Vis tos v nelemtos ap
linkybės, atsižiūrėjimai. Ži
noma, mūsų energija turės 
pergalėti tas neprielankias 
aplinkybes. . 

Prezidentas žniųs apie 
Lietuvą ir už jaučiąs, netru
kus turėsiąs progą iškelti 
ir mūsų klausimą. 

/ 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co. 
108 So. La Salle st., aidėta 1900 m. 
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Lietuviai Amerikoje 
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NEW PHILA'PHIA, PA. 
Parapijos reikalai. 
Ne visiems rožėmis kai

šytais takučia is vaikščiot, 
kuriais kiekvienas norėtų 
pasidžiaugt. Tečiau kar ta i s 
t a rp rožių užsiveisia i r 
dilgelių, kur ios tą gražiau
sią žiedą i r kvapą stengia
si pana ik in t i nuo žemės 
pavi ršaus . 

Tų dilgelių nest inga i r 
vietos l ietuvių ta rpe . Čionai 
gyvuoja l ietuvių parap i ja 
va rdu Saldžiausios V. J ė 
zaus Širdies. I lgus metus 
čionai gyvavo nesudrumsta 
ramybė. Lie tuvia i katal ikai 
duka r t savo parapi jos baž
nyčią a t s ta tė , gi t rečiu kar
tu a tnauj ino i r padidino. 
Yra klebonija su gražiais 
daržais i r aptvėr imais . Pa
rapi ja t u r i nuosavias kapi
nes. Yisa parapi jos tu r tų J gauja tų šulaisvamanėjusiu 
vertė siekia 80 tūkstančiu katal ikų i r mėgino sutruk-

bėjo skundas : Girdi, ku
nigas, kaipo kunigas, y ra 
geras, bet kaipo gagpa-
doriug — labai blogas. 

Bet i r tasai skundas nu
ėjo niekais, gi melas p a 
aiškėjo visoj savo šviesoj. 
Kunigas klebonas patSmi-
jęs, kad jo vargonininkas 
drauge su tais šiaudiniais 
katal ikais — parapijonais 
sėbrauja, tuojaus jį pa-
liuosavo i r jo vietoje paėmė 
kitą. Taip įvykus, visas 
t rukšmas pr ieš kleboną su
vers ta ne už kitką, kaip 
t ik už vieną vargonininko 
prašafinimą. Girdi , jei ne 
tas , t a i i r klebonas j a u bu
tų geTas i r pačioje parapi jo
je žydėtų tvarka . 

P i r m poros savaičių, kuo
met naujas vargonininkas 
užėjo an t viškų groti var
gonais, susirinko ten visa 
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dolierių. Gi skolos, Įdek te 
ko sužinot, y ra t ik apie 11 
tūkstančių. 

Rodos, re ikėtų t ik džiam;-
ties i r dėkavot Dievui iv 
savo darbšt iems vadovams, 
gerb. klebonui kun. Matu -
laičiui i r jo p i rmtakunams . 

Tečiau laikui bėgant čio
nai įs igyvenus la i svamani" 
susivienijimo kuopai ir 
p a t r a u k u s po savo sparnu 
nesusipratėl ius , imta kasti 
duobė po \ i e to* lietuvių ka- i vargonais. 

dyt i grojimą. Apie ta i pra
nešta klebonui. Klebonas 
atėjęs paprašė visus ap
leisti viskas i r susisėsti į 
suolus. Kadangi ne visi pa
klausė klebono, t a i veikiai 
turėjo paklausyt i miestelio 
viršininko. Šis atėjęs vi
sus nuo viškų nuginė 
žemyn, l iepdamas sėsties 
į suolus ir išklausyti šv. 
Mišių. P o šito naujas var
gonininkas galėjo j au groti 

tal ikų k« ;omis. Laisvama
niu susi* enijin:.- « i y n : \ * 
labai dažnai i r daug rašo 
apie l ietuvių dorą, išreiškia 
viešą neapykan ta link lie
tuviško socijalizmo. Bet 
tai daro t ik viešai. Gi pas
lapčia kuoart imiausia sėb-
raujas i su socijalistais i r 
bendrai veikia savo tau-

Bet t rukšmadar ia i tuo 
nepasiganėdino. Kuomet 
po sumos i šs ta ty ta Šven
čiausias Sakramentas ir 
imta giedoti " T a n t u m er
g o " , j ie pradėjo bažnyčioje 
t ryp t i kojomis. J u k i r pus
laukiniai žmonės panašiai 
nebūtų galėję pasielgti. Bet 
t a ip pasielgė sulaisvamanė-

tos pragaiš t ingumui . Vie- j ę katal ikai , 
tos laisvamaniai , pa t r aukė Ka ip kokie gyvuliai pa
savo pusėn kelis nesusipra- ] niekino savo Su tvė rė ja i r 
tėlius, paskui susijungę su 
socijalistais, pirmiausia 
puolėsi a takuot i dabart inį 
parapi jos kleboną. Mat , j ie 
mano t a i p : kuomet įveiks 
pat į vadovą, tuomet katal i
kai lengviau pasiduos jų 
intekmei . ^ » 

Ta ta i savo t ikslo atsie-
kimui j ie sugalvojo įskųs
t i kleboną J o Malonybei 
vyskupui . Klebonui pr ime
tė tokius da ik tus , kokių ne
dr įs tų p ras i t a r t i nei maži 
vaikai . I r š tai ką: kad kun. 

Atpirkėją. 
Broliai i r seserys! Čia 

aš paminėdamas tą l iūdna 
ir baisų atsi t ikimą drebu iš 
baimės. Nes argi V. Dievas 
gali ilgai kęsti tokius pa
niekinimus f! 

Vis tai pasekmės iš susi-
dėjimo katal ikų su lais
vamaniais. Tai pasekmės iš 
skai tymo laisvamaniškų 
šlamštų, iš prigulėjimo pr ie 
laisvamanių draugijų l ir 
organizacijų. 

Apsaugok mus Viešpatie 
Matula i t i s visas laikas nuo \ nuo tokių sugyvulėjusių 
pradžios savo atėj imo į New , žmonių. 
Phi ladelphią nei vieno vai
ko nepr i ruošęs prie pirmo
sios Komuni jos : kad kuni
gas kas savai tė kelias die
nas nebūna namie ; kad 
parapi jos iždas nuolat ma-
zeja. 

Suįvg laisvamanių i r 
šiaudinių ka ta l ikų atrodo, 
kad buk J o Malonybė vys
kupas ųieko nežinąs ap*e 
bažnyčios t u r t ų stovį, apie 
vaikų mokinimą i r apie ku 
nigo išvažiavimus. Kadan
gi šitie visi kunigui pr ime
t imai buvo melagingi, J o 
Mjalonybė vyskupas skun
dą sugrąžino a tgal skunde-
jau*s. 

Šitie tokiuo stoviu ne
pasiganėdino. J i e išnauj.) 
vyskupui pasiuntė skundą 

Svieto Padauža. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

mb*ų fraimMS, o kiek tai sun
kių atsidūsėjimų girdisi v i š 
ikrutinžc, kada visi jaučia, jo-
gei vokietis mūsų klebonas 
Ikun. Scamidtas tą sustabdė, 
prirūdydamas visiems, kad 
tai yra tokis popiežiaus surė
dymas, ir nevalia laike mišių 
giedoti lietuviškų giesmių. 
Taip ir praleidom Šv. Kalė
das su tylėjimu; vos t i k , po 
trečiųjų mišių išeinant žmo
nėms iš bažųyčios užgiedojo 
uSveikas Jėzau Mažiausis." 

Ar gi visur taip yr į? Čio
nai turiu ištarti širdingą ačių 
gerbiamąjai *' Draugo' ' Re
dakcijai už taip teisingą pa
stabą kuri tilpo No. 
300; nes tai yra gryna, 
teisinga ir dideliai pamoki
nanti mumis. Nes jau pas 
mus yra ištikro sunki ranka 
slopinanti mūsų dvasią ir 
traukianti mus prie ištautėji-
mo, nes mūsų lietuviškoje ba
žnyčioje jau yra investa kas 
nedėlią angliškas pamokslas. 
Tai gal dar tik pirmas atsiti-

asac ' t . ! * • ' * » i m 

prakalbos sekė teatro lošimas. 
Dalyvavo lošime>S. Vaškele-
vieius, kaipo Grafas; P . Jakai
tis, Stasys Bajoras; J. Žemai
taitis, tarnas Liudvikas; V. 
Čekanauskas, Juozas ūkinin
kas; J . Levanavičiutė, Agnieš
ka jo žmona; O. Vasįliauskiu-
tė, Marytė, jų duktė; A. Vis
minas, Kozbas užveizda; J. 
Liutkevičius, Vladas bernas, 
J . Yankauskas, Ignas; M. 
Venskus, Pranas; Andriejienė 
kampininkė, E. Baniutė; 
V. Bacevičius Matijošius 
kaimynas. Panelė Ona 
Vasiliauskiutė ypatingai at
sižymėjo svarbiausioje ir 
gražiausoje rolėje. Panelė E-
milija Baniutė gabiai savo už
davinį atliko. Ponas A. Vis
minas neapsakomai gabiai iš
pildė. 

Po pirmu aktu teatro kalbė-. 
jo Pranciškus Jakaitis; po an
tru, paskambino ir palinks 
mino svečius Pranciška Mi-
gauskaitė. 

Po šeštu aktu teatro duetas 

Red. prierašas: Auką 5 
dol gavoaae ir pasiuntėme 
Kalėdinio fondo sekretoriui 
p. K. Pakštui. / 

GEAND RAPIDS, MICH. 
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kimas tarpe Amerikos lietu- j A I b e r t o Vasiliausko ant smui-
V1U* I ko ir Onos Vasiliauskiutės ant 

Aš jau senai galvojau nu
siminime, kodėl mūsų kolo
nija taip smunka ištautėjime ? f ^ o s himnu. 
Vienok neturėjau gana drąsos 
išeiti priešais dvasiški ją, nors 
kad ir vokišką. Bet dabar 
pasitikiu, kad bus kam pa
gelbėti — todėl išreiškiu liud 
ną likimą mūsų kolonijos. 

Aš. 

piano labai patiko publikai. 
Vakaras buvo užbaigtas Tau-

Girios Nympha. 

W E S T V I L L E , ILL. 

Moterių Sąjungos kuopos 
lošimas. 

Vietos Moterių Sąjungos 
kuopa sausio 6 d. buvo pa
rengusi vakairą. Sulošta 
" G u d r i n a š l ė " i r " B v i ku-
m u t i . " Tai įvyko Šv. Pe t 
ro svetainėje, t ies Hamil ton 
Ave. 

Buvo gražus vakaras . At
ėjo daugelis žmonių. Gro
jo lietuviai muzikantai . 

Nore vietos Moterių Są
jungos- kuopa yra jauna , 
bet uoliai darbuojasi i r no
r i darbuoties. Tik vargas, 
kad ne tur i gerų vadovių. 

Dieve, duok kuopai bujo
t i nar ių skait l iumi i r toles-
niai darbuoties Bažnyčios i r 
Tėvynės naudai . 

Be ki tko buvo i r dekle-
maeijų i r dainų. Viskas 
kuopuikiausiai nusisekė. 
Buvo tiesiog visais žvilgs
niais pavyzdingas i r pagir
t inas vakaras . 

M. E . 
— ~ 

ROCHESTER, N. Y. 

Liūdnas apsireiškimas. 
Kalėdos, Kalėdos. Kiekvie

nas lietuvis katalikas laukė 
Kalėdų ir džiaugėsi ir pripil
do jo širdį džiaugsmu išgir
dus balsus giedojimo pasvei-j 
kinant mažutėlį Jėzų "Svei
kas Jėzau mažiausis.*' 

Pas mus to nebuvo. Nors 
iš anksto ir rengėsi vietinis 
Šv. Kazimiero choras, lavino
si Kalėdų giesmelių, vienok 
piisiartitinus Kalėdoms vis
kas praėjo tylėjimu. O 
kaip gi griaudu yra 
girdėti, kada ant užgiedo 
jimo kunigo "Gloria in Exs-
celsis Deo," nesigirdi pasvei
kinimo Mažutėlio Jėzaus; o 

Vakarėlis; aufcos. 

Petras Sabestinas ir Anta
nas Ulozas prieš Naujus Me
tus surengė jaunimui pasilin
ksminimo vakarėlį. Atsi
sveikinant su senaisiais me
tais pažaista lietuviškos žais 
mės — Aguonėlė, Noria mie
go. Bijūnėlis, Vamzdelis, 
Klumpakojis ir kiti. 

Pasilinksminimo metu pri
siminta Lietuvos vargai. Juo
zapas Šūkis ir p-lė Elena Šul-
čiutė sumanė aukų parinkti. 
Antanas Ulozas pasakė grau
dingą kalbelę apie Lietuvos 
vargus. Visi aukojimui pri
tarė ir aukojo: 

Po $1.00: Ant. Ulozas. Juoz. 
Šūkis, Kaz. Slavas, EI. Šulcai
tė, Petras Sabestinas; 55c. 
Juozapas Dirsas (šeiminin
kas); po 50c.: Bėra. Ulozas, 
J. Stašaitis, M. Kanapickas, 
Pr. Kučinskas (kareivis); po 
25c: Ona Kazakevicaitė, Ona 
Bardilauskaitė, Elena Abra-
mavičaitė, K. Raugalas, Ka
zimiera Stasaitė, A. Sieči-
kauskas, J . Siečikauskas; 
smulkių aukų 20c. Viso su
rinkta $10.50. 

Aukos pasiųsta vietos 
Tautos Fondo skyriaus 
kasieriui .K. Andruškevičiui. 

Širdingai ačių jaunimui už 
tas aukas. 

P. Sabestinas, 
A. Ulozas. 

i£oterų dr-jos susisirinki 
mas. 

Moterių draugija vardu 
Švenčiausios Marijos Ro-
žancavos turėjo metinį su
sirinkimą s&usio 6 die
ną. Susirinkirr o metu ne
pamirš ta i r Kai Minis fon
das, k u r s mums yra la
bai reikalingas. Kadangi 
dr-ja nėra pe rdaug tur t in
ga, t a i minėtan fondan pa
aukojo nors 5 dol. Tiek da
vė, kiek j iuai tuo t a rpu iš
sigalėjo. Kuomet Dievas 
duos, draugija -geriau sus
t iprės nar ių skaitl iumi ir 
finansais, tuomet bus gali
ma i r daugiau paaukot i 
tautos ir Tėvvnės reika-

w 

lams. Tasai praki lnus daik
tas, ka ip kad Kalėdinis fon
das, tu r i but visų remia
mas. 

Auką, 5 dol., pasiunčia
mo " D r a u g o " redakcijai i r 
prašome induoti minėtam 
fondui. 

Draugi jos valdyba: 
Morta Mičiuliene, 

Marijona Rakauckienė. 

WORCESTER, MASS. 

Moksleivių vakaras. 

Vietos moksleivių 14 kuo
pa statė* scenoje puikų vei
kalą sausio 3 diena vakare 
parapijos svetainėje. Su
lošta "Gra fas kaimiečio 
v 

be rnu . " 
Nors buvo šaltas oras, te

čiau publikos susirinko 
daug i r lošimas puikiai nu
sisekė. Lošimu i r vakaru 
visi buvo patenkint i . 

Vakaro pelnas skiriamas 
nukentėjusiems del karės 
l ietuviams šelpti i r Kolegi
jos fondui. 

Aišku, vietos moksleiviai 
visokiomis priemonėmis 
darbuojasi prisidėti prie 
steigiamos Lietuviškos Ko
legijos i r palengvinti* ba
daujančiai Lietuvai. 

Kuogeriausio pasisekimo 
jums, gerbiamieji mokslei
viai, jūsų naudinguose su
manymuose, mūsų tau ta i y-
ra labai reikalingi apšvies
ti sunųs i r dukterys . 

La i gyvuoja mušu moks
leiviai! V. M. 'C. 

§Mf9ES$<§s£vv 

j AUKSUOTI ROŽANČIAI 
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WORCESTER MASS. 

prašvma. Šį k a i t a tai 
atliko " t p e c i į a l ė " delegaci-, kaip liūdna, yru matyti, kada 

Dabar j au k i ta ip -kam- ' ne* griaudi ašara ifoivtrfia !i 

Sausio 3 čią atsibuvo Mok
sleivių 14 tos kuopos vakaras. 
Ponas A. Visminas neseniai 
atvažiavęs iš Clevelando vedė 
programą kadangi dvasiškas 
vadovas kun. J . Čaplikas ne
pribuvo. Panelė Ona Vasi
liauskiutė kalbėjo apie kuopos 
stovį nuo pat pradžios sutvė : 

rimo. Svarbiausia dalis jn'o-
gTanio buvo teatrai "Grafas 
kaimiečio bernu.' 

Tuojaus po p. V Bacevičiaus 

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gaM iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

(To. 1437. Karoliai i va Iri Ų spa!-
vų. Reikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis v storai auk
suoti kaina su prisiuntimų 75c 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti 
ant 5 metų. Kaina su prisiun-
tliuu tik $1.26 

No. 1439. Galima gauti įvairių 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dclet giminių. Su pri-
siuntimu $2.90 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti isperkant Money Order, registruotame laiške, arba 
vieucentinials krasos ženkleliais. Adresuokite: įtvuotame 

«i*h:%.«jf 

DRAUGAS PUBfJSfflNG €0. 
1800 W. 46th Street Chieago, UJ. 
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Sekančios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne 
VfeWt« savo prieteliams patariame skaityti ir platin

ti mūsų išleistas knygasT 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu

merį ir vardą. Pinigus reikia įiųstj iškalno isperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Slokslo £: . Sekimas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimoree Kon-
cilįjaus, 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 

• 

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per save mo*kinties, poperos apd 35 

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami-
i Jonaitis, drobės apdar 25 

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

• • 

/ 

• • 
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No. 1187. Blogi Kudiku Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, 20 

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, UI. 19/L5, pusi. 28.. ..10 

No. 1^19. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin- JĮ 
ti šį knygelę ^0į 

No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalia 1, 
kieto poperos apdarais 25 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
a P d , . . . 

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

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

formacijų adresuokite: 
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios tpamkititaft. 

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Gfcic^jo, II!. 1015. ..45 
No. 82. Huckleberry FinaalMMielam laiko p™V14r-

mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir kuygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 75 

Jffo. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu = 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Vertė 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 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 
snaudusiems, 112 pusi y. — .25 

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

•^No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir iš
davė 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-
cilistai". Su paveikslais.. * 10 

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budaį ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. (jraiciunas 1 

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas 5 

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bonckovskis. Vertė Dalį 1-mą kun. 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J . Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais popero3 apdarais, viso 272 pusi.. .$L00J| 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. JParašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25 
Kazimiero dryos. leidinį 3 

Ą\ No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores KonciU-
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. W. B. Serafinas^ 
ĮTąlpina tinimpnnr ktatisftfius i r 'afšatimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina. ..15 i i Į 
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" D R A U G Ą S" Antradienis, sausio 15 d., 
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Antradienis, sausio 15 d. Šv. Povilo atsisk. 
Trečiadienis, sausio 16 d. Sr, Priscila. 

TOWN OF LAKE. 

L. V. 13 kp. susirinkimas. 
9 sausio, š. m., Davis Sq. 

parko salėje vietos L. Vyeig 
13 kuopa turėjo metinį susi
rinkimą. Ši kartą atsilankė 
gana skaitlingas būrelis jauni
mo. Imta svarstvti 

•r 

niai savo kuopos reikalai. 
Tarp kitko plačiai apkalbėta 
savo rengiamas vakaras, ku-

BRIGHTON PARK. 

Lnbd. Sa-gos 8 kp. susirin
kimas atsibus šį vakare 7:30 
vai. vak. sausio 15 d., 1918 
m., Nekalto Prasid. Š. M. P. 
svet. Visi nariai esate kvie 
ėiami į šį susirinkimą, nes yra 

nuodug- j daug svarbių reikalų apsvar-
tyli. Bus renkami darbininkai 
vakarai, kuris atsibus 27 
dieną sausio. Taingi ir nauji 

(F0l^ŪfCT0MAOrS_SĄKO 
L4M1K&K, MJU> TITR1 SKJliVl. 
Viena iŠ šių lentelių yra labai gera 

po valgymui del suvirškinimo. Pa- ' 
mėginkite vieną. Parduodama pa* 

WAUKEGAN, ILL. 

TOWN OF LAKE. 

ris įvyks 17 kovo, gavėnios nariai esate kviečiami, 
laiku. • J. P., kuopos rast. 

Kas indomesnio, kad vy
čiai minėtoje dienoje stato 
scenoje didžiulį veikalą, pen
kių veiksmą tragediją, "Ham- čia Spaudos draugija veikia, 
lėtas ' ' — Danijos Karalaitis, j Sekmadienyje, 13 d. sausio, 
Regis tai pirmą kartą Chicago j š. m., &v. Kryžiaus parap. sve-
je šis istoriškas veikalas pą-' tainėje vietos Spaudos drau-
sirodys mušą scenoje. Jį vai
dins L. Vyčiu 13 kp. artistai. 
Paskui raginta visi lankyti 

gijos skyrius turėjo susirinki
mą. &į kartą nariu susirinko 
neperdaugiausia. Bet dalyva-

vakarinius kursus^ mušą kuo- j susieji kibo į idėjos darbą su 
pos įsteigtus, visiems veltui. gerais norai: intempdami sa-
Dieve, padėk mąs parapijom s o energiją. Jie pirmiausiai nu 
jaunuoliams skinti sau per tarė surengti gavėnios laiku 
mokslą šviesos ir doros kelia. 

Reikia paminėti šių metu 
veiklią kuopos valdybą, kuri 
stengiasi kaip įmanydr 

dideles, indomias agitatyviš-
kas prakalbas, kuriosna žada 
kviesti kalbėtojais gerb. kun. 
F. Kemešį ir Al. M. RaČkų. 

pakelti šios organizacijos tik-1 Paskui tarėsi įsteigti milžiniš-
slą, ir vesti visus solidarišku-, ka parapijinį knygyną. Tą 
man. 

Valdvbon ineina: 
Kun. N. Pakalnis — dv. 

vad., V. Straševičius — pir
mininkas, J. Parkauskis — 
pageli)., Jadvyga Vasiliaus
kaitė — prot. rast., Pr. Birgio-
la- — fin. rast., M. Šiaučiuve-
nas — ižd., M. Mikšaitė ir O. 
Laurinskaitė iždo srlobėios. ' 

prakilnu darbą varyti pirmyn 
išrinko keletą žmonių. Dieve 
padėk jiems mūsų parapijoje 
inkunyti minėtą šviesos šalti
ni, iš kurio galėtų semti mu-
su žmonės iš jo ištekančius 
šviesius spindulius. 

Taipgi turiu priminti, kad 
iš T. Fondo atstovas prabilo į 
narius, primindamas musiš-

Apart valdybos, dar yra žais- kia nelaisvę Tėvynėje. Sako, 

šv . Bal t ramiejaus draugijos 
vakaras . 

Sausio 6 d., š. m., Šv. 
Baltramiejaus draugija tu
rėjo surengusi labai gražu 
vakarą. Vaidinta tr iveiks-
mis t ragediškas vaizdelis iš 
dabart inės karės laukų. 

Ma tan t reikalingumą i r 
didelį visuomenės troškimą 
pamaty t i scenoje ka ikur ias 
karės baisenybes, Šv. Balt
ramiejaus draugijos kaiku-
r ie gabesni nar ia i padėjo 
daug laiko, nesigailėdami 
darbo i r energijos, kad už
ganą padar ius visuomenės 
norams. J i e iš laikraščių 
i r laišku surankiojo įvai
r iausius karės laukuose į-
vvkusius a ts i t ik imus i r ši-
tuos sudorojo scenoje. Vi
sa tai pagal iau sausio 6 d. 
parodė mūsų publikai. 
,Tš lošėjų pirmą vietą užė* 
mė ir geriausiai pasižymė
jo L. Zupkaitė. J ina i j au 
daug kar tų lošiusi i r ta ta i 
šiuo ka r tu parodė savo ne
papras tus gabumus motinos 
rolėje. Savo jausmingais , 
natūral iais nūdavimais tie
siog žavėte žavėjo publiką. 

Gyvai lošė taipgi O. Ši-
muliniutė. 

I š vyrų geriausia atliko 
A. Semaška, vyriausiojo sū
naus rolėje. 

Puikia i lošė i r J . Š vi to
rius, tėvo rolėje. 

m s O C K - 1 J U — - . » 
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Užsisakykite "Pažangą," 
NUO S a u s i o m ė n e s i o 1918 m e t ų " D r a u 

g o " B e n d r o v ė p r a d e d a l e i s t i m ė n e s i n į 
l i t e r a t ū r o s , m o k s l o , p o l i t i k o s i r v i s u o m e 
n ė s ž u r n a l ą — -

"PAŽANGĄ" 
"Pažanga" eis tuo pačiu formatu, kaip ir ligšiol, tik gal 
kiek padidinta. Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir 
publicistai. 

"Pažanga" metams kaštuos tik $2.00. 
Atskiri numeriai po 20 centu. 
Agentams nuleidžiama 25 nuoš. 

Pirmas numeris jau spaudoje. Išeis apie pabaigą sausio, 
kiti eis reguleriai pirmoje pusėje kiekvieno mėnesio. 

• 

Pasiskubinkite užsisakyti. 
ADRESAS: 

I I I 

Agentai prašomi pasidarbuoti. 

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

fflE 

• 
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Svaigalų mylėtojai tuon i 
labai nepatenkint i . Aima
nuoja, kad eidami d a r b i n 
negali paragaut i tų nuodu. 

Kiekvienas prot ingas 
žmogus teeiau pasakys, jo-
gei administrator ius išmin
t ingai pasielgė. Ką gir
tuokliai tuomet giedos, kuo
met visai bus panaikint i sa-
l iunai? A. J . P . 

Telefonas: McKINLEY 5764 

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

Kampas W. 3 5-tos gatvės. 

DARBAI I 

~\ 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; 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. 

I I M I . I I I I I H .1 I .111 • — » 

Pavedus m u r o a 
savo blle koki 
spaudos d a r b ą 
a e a i g a l 1 ė s i t 

\ DRAUGAS PUB. CO. 
• 1800 W. 46th St., Chicago, Illinois 

fgEr~"rTr-"̂  i'f^iasgBiiM *RT 
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TAUTOS IŽDO VAL
DYBA 

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

Pirm. pagelb. kun. J . J. 
Kaulakis, 324 Wharton StM 

Philadelphia, Pa. 
Raštininkas, L. Simutis, 

3230 Auburn Ave., Chicago, 
UI. 

miu vedėja — Z. 
te. 

Iždininkas, kun. S. J . Če-
Taipgi gražiai savo roles panoms, 318 So. Fourth St., 

atl iko F . Alekna, A. Bak-! Homestead, Pa. . 

Dr. A. R. Blumenthal 0. D. 
Akta HperialLstas 
Patarimą* Dykai 

Offlio Adynoa nuo 9 1S ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelioma 9 lkl 12. 

4649 So. Ashland Ave. Karap. 47 St. 
Telefonas Tardą 4817. 

f 
j Phorie Canal 1678 

JEOLANIS & JUSZKA 
2342 So. Leavitt 5t. 

CHICAGO, ILL. 

Vienatines lietuviška Plum-
berio — krautuvė vakaru da-
lyj. Mes taipgi taisome grazo 
suvedžiojimus, sūrų darbą, ir 
karSto vandens boilerius. 

į 

•! >'• darbuojasi, kaip j gį^ s . Misiūnas ir V. Švito-'; Iždo globėjas, luin. ,T. Jak 
ii • d : m u.--ii veikėjai, ir Lį i is kareiviu rolėse. ' i'itys, 4:21 Clevdand Ave., Ha 

Ši jaunutė panelė, nors jie stengiasi žut but, kad tik žodžiu tar iant , losimas rrison, N. J . , 
šioje šalyje yra užauginta, bet Liet butu rieprigulminga. k u „ „ . f l r i a u s i a i 1 ) a s i s e k ė i r į , 
myli Lietuva. Jinai pirmutinė i kad tik mušt, broliai ir sesutės s . l s i ^ l l k u s i u s p a d n r g g i l u j . 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
DARBININKAS'9 

eina utarninkais, ketvergais ir su 

r i 
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Visas darbas garantuoja
mas. 

•«*-

"DARBININKAS' 
balomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau-
J ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbinįnkų. 

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

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

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

"DARBININKAS" nuolatai Jšloidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, Nturiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skailykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje melams 

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

Adresas: 
pusmečiui 

1 

1 Dr. G. M. GLASER I 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadrcay, Se. 

po susirinkimų žaidžia, (lai- \ nebūtų pavergtais kitų tautų. 
nuo ja, veda lietuviškas žais
mes jaunimo tarpe. Tas viskas 

Spaudos draugijos nariai, tr>i 
užjauzdami, aukojo i Liei. 

keitė kelia lietuvystės dvasią. [Laisvei Kalėdini fondą: . 
Žodžiu sakant, mūsų kuopoje'. Kun. N. Pakalnis . . . . $25.00 
yra daug atsižymėjusių narių, 
kurie gali šį-tą. veikte dailės 
bei apšvietos srityse. 

Teauga, tegyvuoja mūsų 
jaunimas! Jisai tėvynės at
eitis. 

Vytė. 

UŽMUŠTA MERGELĖ PUO
LANT LAIPTAIS AUKLEI. 

Praeito šeštadienio vakare 
p. Miirnie Bayes nešdama aug-
štyn Harriet Katz paslydo le
du apšalusiais laiptais ir su
trenkė 9 mėn. mergelę. Paskui 
auklė užnešus į viršij pa
guldė mergelę į jos lovelę, 
nei nepažiūrėjus ar smarkiai 
ją sukūlė. Sekmadienio rytą 
auklė atsikėlus rado mergele 
nebegyvą. 

Užmuštos mergelės motina 

T)om. Eiulriekaitė 1.00 
Jonas Purtokas 1.0 
Xatalija Sokaitė 1.00 
Smulkių aukų .30 
Viso labo suaukota iš muši) 

\ i raugi jos $28.60. • 
Pinigai inteikta vietos T. 

Fondo sekretorių, V. Stanci
kui del pasiuntimo i centrą. 

Už jųjų gailestingumą bei 
užjautimą saviškių šiame mo
mente, težydi jiems nevystan
ti garbė. 

Petronėlės Žentas. 

MERGELĖ BEŽAIZDAMA 
BRIEŽIUKAIS APSIDE

GINO. 

Šešių metų mergelė Fan
nie Wolf, 1946 W. Division 
gt., bežaizdama su Driežiu
kais, viena namuose palikta, 

p. Francis Kotz, trįs mene- užsidegė drabužėlius ir 
šiai atgal, paprašė p. Minnie 
Bayes auklėti jos dukrelę, da
bar nežinia kur yra. 

Sekmadienio rytą du vyru, 
Eugene Tierney ir John 
Carroll, inėjo kiniečio Daro 
Dew valgyklon, 1807 W. Van 
Buren gt. Jiems bevalgant in 

taip skaudžiai apdegė, kad 
į dieną po apdegimo ligoninė
je mirė. 

Tai vis pasekmė motinų 
neatsargumo, paliekant ma
žiukus namuose be priežiūros. 

E pi ui Į. Visi nuoširdžiai dė
kojo lošėjams. Reikalavo, 
kr A reikalas kuomet nors 

naujo butų pakar to tas . 
L >šėjai apsiėmė. I r ta i 
ai ":s pasi ta ikius ar t imiau-
s/al progai. 

P . Jas iukaie iukė jaus
li: ingai padeki . " S l m s k , 
paukšteli" 

Vyrų kvar te tas — A. Pu -
įv.s, S. Gadęikis, A. Kibar-
tas i r A. Oiapas, dailiai pa
dainavo u Svetimoj ša lyj . ' J 

O. Šimuliniutė padekle-
Jiiavo uMalda už Tėvyn^ . , , 

S. Misiūnas, V. Švitorius 
ir A. Samaškiute labai juo-

I kingai atl iko nebylių žais
mę — triologą. 

Programą užbaigė vyrų 
kvar te tas , sudainuodamas 
4 'Žalioj, vėsioj R a g u v o j " i r 
"Kele iv io dainą. ' ' 

Vakaro surengime dau
giausia pasidarbavo S.-Ga-
deikis. 

P o programos sekė šo
kiai. 

Svenos Mylėtoja. 

R E I K A L A V I M A I . 

REIKALINGOS 
Gerų katalikiškŲ šeimynų dukte-

rfs, kurios nor^tij pastoti seserims 
Saldžiausios širdies Jėzaus, kuriu 
darbas dirbti Išganymui dusių. Ku
rios turėtu toki pasaukimą malo
nės atsišaukti šiuo antrašu: 

KARMELITŲ SESERIS, 
Ogden and Grasselli Avės., 
EAST CHICAGO, IND. 

(4—20) . 
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F . B. B R A D C H U L I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO. ILL. 

. . Prafctikuoja 26 rnuiai 
Gyvbuimaa !r Ofisai 

S14tf 8. Morgan St. kertė 81 t t 
Cbicago. IU. ^ 

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišku tr Vaiki) 

'.". Taipgi Chronišką tilgų, 
§ OFISO FALAIfDOS: 
į lkl 9 ryto, nuo 12 lkl 2 po plet 
•Ą ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nodėllo-
;•* mlM vakarais ofisas uždaryta* 

T«)epaon« Yard« «8? 

• 
1^ į aSS. 
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" TIK YBA ir DORA'' 

Į LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS I I I M G Ų MARIJONŲ CHICAGOJE. 
EINA DU KARTU I MJfeNESL „ 

L 
Gyv.: 3112 South Halsted Street 

Telefonas: YARDS 2390 

AR ESI GIBDĖJĘS? 

NAUJAS L A I K R A Š T I S ; 

"GARSAS" 
1 

• K • • - - • • • - s 

Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir |gyti ilgus plaukus. Prisiųsk 

f I štampą ir gausi visas Informacijas 
' DISTRIBUTOR for WTLBERT CO 

43 Vine Street, Montello, Mass. 
J| 
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1 JOSEPH C. WOLON i 
= LIETUVIS ADVOKATAS = 
= Kam b. 824 National Life Bldg. I 
į= 29 So. LaSalle S t , į 
~ Vakarais 1566 Milwaukee Ave. E? 
= C e n t r a l 6 3 9 0 — 
ri Rasidence Humbuld 97 E 
E CHICAGO, ILL. įį 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

< < GARSAS" eina kas 

HARTFORD, CONN. 

PRANEŠIMAS NORTH SIDE LTE-
TUVLAMS. 

Pranešu visiems'dienraščlo "Drau-
i go" skaitytojams, kad virš minėta 

ejo Kiti trjs vyrai ir ctel nezi- j įaikrastj gali te pas manę gauti . Ku-

nomų priežasčių užsipuolė aut ^ „ " T $?2£. ZJTZt K S 
dviejų minėtn ir peršovė juos. 
Tą atlikę visi trįs pabėgo. 

Sužeisti nugabenta pavieto 
ligoninėn. 

atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dieninj taip savaitini "Draugą". 

Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, Jeigu kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aš viską 
pataisysiu. 

A. NAUSĖDAS, 
1658 Wa baus i a ave., Chicago* m . 

Išmintingai pasielgė. 
Kuro administrator ius 

eia sutrumpino, saliunų at i
darymo valandas. Tai pa
rėdyta del su taupymo ku
ro i r šviesos. Dabar sa-
liunai a t idaromi rytmeeia 
8 v&L, uždaromi vakare 10 
vai. 

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

"GARSAS" yra vieru 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

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

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

I 

: * * 

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

Dia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trirnerių, ranko
vių., kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
—• $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mierą — blle 
stailės arba dydžio, iš 
blle madų knygos. 

MASTEB DESIGNDTG SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtlnls 

118 N. La Šalie gatve. Kambarys 
416-417. Prieš Citj Hali. 

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 
kų visuomenės gyveninio, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. 
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c 
Agentams ož metinę prenumerata duodame 30c, už 
pav ie tus numerius po 2c 
Adresas: 

"TIKYBA IR DORA" 
1631 W . N o r t h Ave . C h i c a g o , UI 

Kas nori gauti vieną w;merį, turi atsiųsti l c krasos 
ženklelį. 

v; Best A 
3 

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių 
parduoda tą pačią kavą 
po 30c. 

SVIESTAS 

51c 
Geriaaaloa ^«r«v. 
not flrerso-
nla, neri 

ar jo* e* 
kterant' 

Rie?u5iq Sviestas 
Labai sreras po 

<^^ 

Geriau*!* Baniraa. 
•ant k.-.'*c.t, l / I r t 

1-2 •¥. I f\į 

Paikis Stalms 
Šviestis Al* 

WBST aiDB 
18751 Kilvaikf • av. 
2054 Miiwaakaa ar; 
1054 Mi!waoeee av. 
l610WMail»on i t . 

~ w Madiaan i t . 

1M4 W Cbtea«oav. 
1886 Bloe leland aT. 
2612 W. North a». 
1217 S. Halatedist, 
1882 S. HBUted l t . 
1818 W. ISth i t . 

1101 W ISnd it. 
80UTH SIDE 

8H2 W«Btuortb av 
S4Z7 8 . BaUtad i t . 
CT2i S. Ashlaa* av. 

mmammmm 

9 8 1 tl 31 K * 
«08 W. DlTi«*oa rt. 
720 w. North af 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln I T . 
8418 H. Clark 81. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
" D R A U G į " 

J 
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