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KAINA 0 CENTAI 
P R I C E C E N T S 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 17 D„ 1918 
Entered as Second Class Matter Marcb SI, 1916, at Chicago, Illinois under the Act of March S, 1879. METAI- VOL. I I I . No. 14 

DEL ANGLIŲ STOKOS SULAIKOMA ISDIRBYSTES 
KAŽKAS NORĖJO NUGA

LABINTI LENINĄ 
LIETUVOS LIKIMAS PAVES

TAS HINDENBURGM 
TEUTONAI MEILINASI IR 

PRIE SERBŲ 
Tme transiation fiied with tho Post- kalėiimo arba abidvi baus-
master at Chicago. 111.. on Jamiai v « 
17, 191 S, us rcųuired by the act of JUl. 
October 6. 1917. _ . , . , 

Šituo parėdymu yra pa-
P E R P E N K I A S DIENAS l i e s t i . 

SUSTOS DARBAI 
DIRBTUVĖSE. 

Norima sutaupyti anglių 
kuriu trūksta. 

Laikraščiai, visokie ofi
sai, teatrai, visokios dirb
tuvės ir krautuves. 

Ta^s pirmadieniais visoms 
spaustuvėms leidžiama an-

„ ^ - u gU v a r į .0 į i įį^ tiek, kad 
WASHINGTOH, sausio b u t ų g a l i m a i š l e i s t i l a i k r a s _ 

17. - Suv. Valstijų kuro t i a r b a k o k i u s būtinus 
sdministratonus Garfie'ci d a r b u s d J r b t i s p a ustuvėje . 
paskelbė parėdymą, suiy^ K a t r i 3 laikraščiai nėra iš 
kurio nuo rytojaus sekau- leidžiami svarbesnėmis ki-
čioms penkioms dienoms vi- j t o m i s dalies šventėmis, ne-
soj ša.yj, rytuose nuo Mis- turėtu but išleidžiami ir nu-
sissippi, sulaikoma visos iš- j ge r t a i s pirmadieniais, 
dirbystės, kad sutaupyti* S a v o parėdymą kuro ad-
an^lių. ! ministratorius taip paaišlri-

Pradėjus nuo Mississippi' n a : 

ligi Atlantiko ir nuo Kana- Pastaromis savaitėmis oro 
dos ligi uila;os kiekviena stovis sutrukdė anglių išve-
dirbtuve, arba kitokia ko- žiojimą pa visą šalį. Kadan-
kia išdirbystė, nežiūrint nei gj karės metas, tatai visur 
amunicijos gaminimo įstai- įr anglies d a u ž a u r^ikalau-
gų, turi but uždaryta pra-! j a ma, ypač visose valstijose 
dėjus rytoj per penkias die-j rytuose nuo Mississippi. l i 
nas, ty. SAUSIO 18, 19, 20, dirbysčių sulaikymo metu 
21 ir 22 dienomis ir paskui bus galima visur anglių pri-
kas kiekvienas pirmadienis ] statyti. PRIVATINIAMS 
per dešimtį savaičių ligi ko-i NAMAMS VISUR TURI 
vo2f /d . j BUT PRISTATOMA AN-

Yakaruose nuo Mississip- \ GLIŲ PAKAKTINAI, 
pij Minnesota h* Louisiana TAIP K A I P IR VISUO 
taipnat uidaroma visos dir- j MET. 
btuvės. 

Galės veikti tik Įstaigos, j Acme, Ky. — šeši maine-
gaminančios maistą, maisto Į r į a į sunkiai sužeista eks-
krautuvės, anglekasyklos ir pliodaVis dujoms Acme 
kitos įstaigos, kurios būti- By-Produet Co. mainose. 
nai yra reikalingos ir bus 

True transiation ftled with the nost-
master at Chicago, 111., on January 
17, 1918. as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

NORĖJO NUŽUDYTI 
LENINĄ. 

Petr/ogradas, sausio 17.— 
Praeito pirmadienio vakare 
uždarytam automobiliuke 
važiavo bolševikų premje
ras Nikolai Lenin į vieną 
svetainę pasakyti kalbą j 
8,000 raudonosios gvardijos 
kareivių, kurie turėjo iške 
liauti kares frontan. 

Bevažiuojant minių tar
pu pasigirdo iš minių ketu
ri šūviai { automobilių. 13 
keturių šūvių tik viena ku-
lipka sužeidė ranką švedui 
socijalistui, kurs važiavo su 
Leninu. 

Gatvėje buvo tamsu. 
Daugelis intariamų suareš
tuota. N 

True transiation flled with the post-
master at Chicago, ni. , on January 
17, 1918, as reąuired by the act of 
October «. 1917. 
HJNDENBURGJAS--DIK -

TATORIUS RYTŲ 
FRONTE. 

True transiation, filed with the poąt-
master at Chicago, 111., on January 
17, 1918, as reąuired by the act pjf' 
October 6, 1917. 

BOLŠEVIKAI PALIUO 
SAVO STTARESTUO 

TUS RUMUNUS. 

Londonas, sausio "17. — 
Reuterio depeša iš Petre-

|grado praneša, jogei bolše
vikų vyriausybė paliuosavo 
suareštuotuosius Rumuni-

s1 jos pasiuntinį M. Diamandi 
ir kitus pasiuntinystės na-

> 

True transiation filed with the post-
master at Chičagė, 111., on January 
17, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

REZIGNAVO VENGRI
JOS KABINETAS. 

-

rius-diplomatus. 

True transiation flled with the post-
master at Chicago, 111., on January 
17, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

DIPLOMATŲ KORPU 
ŠAS PAREIKALAVO 

PALIUOSUOTl 
RUMUNUS. , 

Londonas, sausio 17. — į 
"Exehange Telegraph" de-
p\ša iš Amsterdamą sako, 
sulyg vokiečių laikraščių 
pranešimų, jogei Berlyne4 

politi kinių ir militarinių 
partijų atstovų konferenci
jos pasibaigusios be jokiu 
pasekmių. 

jMilitaristansJB daUgiaueia 
apeiria pasisavinti užka
riautas teritorijas. Prieš 
militaristų partiją nieko ne
gali padarytį ne pats kanc
leris von Hertling, kadangi 
von Hindenburgui rytu 
fronte pavesta visa laisvė. 
Dar pirm rusų teritorijų 
užėmimo jam buvo duota 
pilna laisvė kas patinkama 
daryti BU tomis teritorijo
mis. 

Londonas, sausio 17.—Iš 
Budapešto per Copenhagcn 
"Exchange Telegraph' ' ga
vo žinią, jogei rezignavo 
Vengrijos ministerių kabi
netas, kuris buvo priešingas 
paremti militarinę Austri
jos programą. -

Manoma, jogei imperato
rius Karolis prašys premje
rą Dr. Wekeiie pasilikti sa
vo vietoje ir sudaryti nau
ją kabinetą. 

• — = : 

A. f A. 
KOTRINA KRUŠIENE 

(KBD. M. Kniso, Dievo Apveizdos parap, klebino, molini) 
/ 

• 

/ 

Petrogradas, sausio 17.— 
Svetimų šalių diplomatui- t i k o s į e r v b u Tedim-: 

True tr.anslfttion flled with the poat-
niaater at Chicago, 111., on January 
17. 1918. as reaulred hy the act of 
October 6, 1917. 

Amsterdam, sausio 17. — 
Vokietijos spauda kritikuo-

Mire Sausio 16 d., 6 vai. ryte. 
Laidotuves bus Pėtnyčioj, sausio 
18 d., lt) vai. ryte. Išlydėjimas į 
Dievo Apveizdos bažnyčią iš kle
bonijos bus 9 vai. ryte. Po pa
maldų bus išlydėta į Šv. Kazimie
ro kapines. 

——— 

nUf ik i r tOS k a r ė S i r l a i V V n O True transiation filed with the post u u o J master at Chicago. 111., on J a n u a r 
sekretorių. 

Pradėjus pirmadieniu, 
sausio 28 d. per dešimti sa
vaičių be sekmadienio bus 
priverstina kita legalė šven
tė—kiekvienas pirmadienis. 

January 
17, 1913, as required by the act of 
O r t o v ^ r <5. 1917. / 

BULGARAI GERINASI 
P R I E SERBŲ. 

Londonas, sausio 17. 
Reuterio korespondentas iš 

Visais pirmadieniais turės \ serbų stovyklos praneša, 
but uždarytes visos krautu-1 jogei bulgarai ieško progos 
vės, visokie ofisai, bankai, j brioliauties su serbais. Vo-

True transiation filed with the posfc-
master at Chicago, 111., oh January 
17, 1?18, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

TAIKOS DERYBOS 
ATNAUJINTOS. 

— 

teatrai ir kitokios viešosios 
vietos ir ištaigos. 

Kuro administratorius 
tvirtina, jogei tuo būdu bus 
galima sutaupyti 30 milijo
nų tonų anglių ir leisti ge
ležinkeliams susitvarkyti. 

Už nepildymą parėdymo 
skiriama bausmė: arba $5,-
000 pabaudos, arba metai 

kiečiai į serbų linijas pa
siuntė atsišaukimus, ku-
riuose serbai gundomi atsi
mesti nuo talkininkų ir pa
daryti atskiria taikę, su 
centralėmis valstybėmis., 

Korespondentas pažymi, 
jogei jis patyręs iš tikru 
šaltinių, kad Austrija-Ven
grija nesenai privatiniu ke-

Amsterdam, sausio 16.— 
Anot ."Berlin Volks Zei-
tung ," taikos derybos 
Brest-Litovske atnaujinta 
pirmadienį po pietij, 

• • • • 

— Londonas, sausio 17.— 
Norvegijoje kares metu 
maistas pabrango 114 nuo
šimčiais, gi -Suv. Valstijose 
46 nuoš.' 

liu serbams pasiūlijusi su
grąžinti visą Serbiją ir pri
dėti dar Bosniją ir Gerzo-
goViną 8\i išėjimu į jūres, bi 
tik jie padarytų atskiria 
taiką, 'ty. atsimestų ndo tal
kininku. 

korpusas, kurio priešakyje 
buvo Amerikos ambasado
rius David ^JEja j ic is , pra
eitą pirmadienį, 4 vai. po 
pietų, nusidavė į Smolny 
institutą ir" tenai prieš bol
ševikų premjerą Leniną pa
dėjo protestą prieš suareš
tavimą Ruįp«nijos pasiun
tinio Konstantino Diaman
di ir kitų rumunų pasiunti
nybės narių. - , \ 

Paskui buvo pranešta, 
kad ministeris busiąs pa-
liuosuotas.. Tai pranešė M. 
Zalkind, užsienių reikalų 
ministerio Trockio asisten
tas, liaudies komisarų mi
tinge jau po to, kuomet Le
ninui buvo induotas protes
tas. 

Svetimų šalių diplomatai 
Smolny institute pirmiau; 
sia susidūrė su premjero 
Lenino asmeniška gvardi
ja — kareivių, darbininkų 
ir jurininkij. Diplomatai su 
didžiausiu atsargumu nuly
dėti į premjero privatinį 
kambarį. Ambasadorius 
Francis ejo pirmiausiai. 
Leninas su diplomatais kal
bėjosi prancūziškai. Konfe
rencija tęsėsi apie 40 minu
čių prie uždarytų durių. 
Diplomatai apleido Smolny 
institutą be galutinio nu
sprendimo. 

Leninas, sakoma, pasisa
kęs diplomatams, jogei ru
munų pasiuntinio suarešta
vimas esąs priešingas tarp
tautiniams įstatymams. Bet 
jis liepęs suareštuoti tik dei 
protesto prieš rumunus, 
kurie Rumunijos pasienyj 

nepaprastą lėtumą Brest-
-Litovske. Už visokius 
trukdvmus kaltinami rusai. 
Šitie, girdi, reikalaują ir 
deportuotų žmonių paleidi
mo, ir užimtų teritorijų ap
leidimo ir kitko. Karės ne-
laisvių susimairiymo rei ka
le Petrograde V(ikra«Hi vo
kiečių prekybos komisija. 

Daugelis vokiečių laik
raščių tvirtina, jogei Vo
kietija jokiuo būdu negali 
apleisti visų Rusijos užimtų 
teritorijų pirm to, kol ne
įvyks galutina taika visuo
se frontuose. 

. 

True transiation filed with the pant
ui aster at Chicago, 111., on January 
17, 1918, as reąuired by the act of 
October €. 1917, 

RUSAI APIE WILSONO 
TAIKOS SĄLYGAS. 

Vieni laikraščiai peikia, 
kiti giria. 

-

vikų kareivius. Lenin pa
sakęs dar, jogei jis asme
niškai negalįs ir neturįs tei- j 
ses paliuosuoti rumunų pa
siuntinį ir jo palydovus. 
Tas priguli nuo liaudies 
komisarų. J is pažadėjo įą 

klausimą induoti komisą -
rams. 

Diplomatų korpuso pro, 
testas buvo toksai: 

Žemiau pasirašusieji visi 
diplomatiniai atstovai, re
prezentuojantieji Rusijoje 
šias šalis: Suv. Valstijas, 
Japoniją, Prancūziją, Šve
diją, Norvegiją, Šveicarija, 
Ij)aniją, Siamą, Kiniją, Ser
biją, Portugaliją, Argenti
ną, Graikiją, Braziliją, Per
siją, Ispaniją, Olandiją, Ita
liją ir D. Britaniją, reika
lauja, kad Rusijos vyriau
sybe tuoj aus paliuosuotų 
Rumunijos pasiuntinį ir ki
tus tos pasiuntinystės na
rius. 

Pasiuntinį Dramandi ru
munų pasiuntinybėje areš
tavo randonoji gvardija va
karienės metu, sekmadienio 
vakare. Raudonajai gvardi
jai vadovavo oficieris. J is 

Retrogradas, sausio 16.—j 
Bolševikų premjeras gana 
nuolankiai priėmė, prezi
dento ,Wilsono andai pa-
s.kelbtifc sąlygas, sulyg ku
rių turetfi baigties šita ka 
rė. Lenių tuojaus telegra
fu apie tai pranešė' ministe-
riui Trockiui į Brest-Litov-
ską_ Leninas tik tuo buvo 
nepatenkintas, kad prezi
dentas Wilsonas užsigulda
mas prieš Vokietiją nieko 
nepasakė prieš Britaniją. 

Petrogrado laikraščiai 
prezidento Wilsono dekle-
raciją atspauzdino' ir pla
čiai aptarėm Bolševikų spau- ™^— 
da ir tolesniai komentuoja ! pagelbėti tik išplaukusių 

Ttue transiation filed with the poft-
master at Chicago, 111., on January 
17, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 
ANGLIJA SIUNČIA AN

GLIS Į NEW YORKĄ. 

Washington, sausio 17. — 
Čia gauta žinia, kad Angli
ja nusprendžiusi pasiųsti 
antdių į New Yorką, kur 
yfa labai didelė stoka to 

• r 

kuro. Dalvkas ve kame., 
e 

Daugelis Anglijos garlai
viu stovi New Yorko uos 
S u a r ę s ihcOfišTga: Ji« 
gali išplaukti, nes netuii 
reikalingo kuro? kurį kažin 
kada pristatys Suv. Valsti-
jii vvriausvbė. 

Anglijos vyriausyD^ tatai 
nusprendžiusi miglių pai 

i į 

siųsti į New Yorką ir dau
gelį laivų su anglimis lai* 
kyti pakeliu j . 

Šios1 šalies vyriausybe t e : 

čiau t\drtina, jogei laivams 
anglių esama užtektinai. Gi 
Anglija savo anglimis nori 

ties pasiuntinybewpąreika-
suima ir išginkluoją bol^e- j lavo, kad butų įleistas vi

dun. Inejęs pasiuntinybės 
vidun jis pranešė pasiunti
niui, jogei jis esąs areštuo
tas. Paskui suareštuota įr 
kiti pasiuntinio palydovai. 
Visi paimta Petropavlov
sko tvirtovėn. 

tą dekleraciją. 7 
Kareivių ir darbininkų 

sovietų centro organas "Iz-
viestija , , Suv. Valstijų pre-

0 

zidento programoje mato 
bolševikų sovietų taikos po
litikos laimėjimą, taippat 
pirmąjį talkininkų atsaky
mą bolševikams, idant tal-
kininkii valstybės, imtų da-
Ivvumą taikos konferenci-
.* . joje. . 

uDielo paroda, ' ' socija-
listų revoliucijonierių orga
nas, atranda, jogei Wilso-
nas nuo pirmiaus paskelbto 
savo pranešimo karės rei
kale žymiai atsimainęs, pa
daręs didelį pažangumą, 
kadangi pastaroji deklera
ciją yra galima priimti už 
papėdę taikos deryboms. 
Taikos derybos jau seniau 
butų buvusios pradėtos, ra
šo "Dielo Naroda," jei ne 
bolševikai, kurie su savo 
politika tik Vokietijos mili-
tarizmą stiprina. 

Bolšeyikų oficijalis orga
nas "jPravda" mano, jogei 

laivų jų kelionėje. 

KIAUŠINIAI 51 CENTAS 

Chicagos Sviesto ir Kiau^ 
sinių Taryba nusprendė^; 
kad visi iš šaldytuvų kiau* ; 
šinai krautuvninkams buS 
parduodami po 44 centui 
tuzinui. Tatai suvartotojaį 
neturės daugiau mokėti^ 
kaip tik 51 centą tuzinuC 
Šita / kaina nustatyta Ijįjm 
gegužes 1 d., š. m»r su m a n 
sto administratoriaus žiniai 

^ s 

— Rymas, sausio 17. — 
Šventojo Tėvo parėdyme , 
išnaujo uždrausta katalfe 
kams praktikuoti modeiS-
niškus šokius. 

Amerikos piniguočių inte
resai privertė TVilsoną ko
ketuoti prieš bolševikus, 
kas, žinoma, nekenkia ame
rikoniškam ambasadoriui 
dalvvauti kontr-revolinci- J 
jos suokalbiuose prieš bol
ševikus. 

KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ! DARYKITE TUOJAU SAVO KOLONIJOSE SUSIRINKIMUS, 
VISŲ MINTĮ, KAD ŠĮMET ŠV. KAZIMIERO DIENĄ REIKĖS LINKSMAI PAŽYMĖTI. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
K 

TEMYKITE! 
Lai nelieka nei vienos ma

žiausios mūsų kolonijos, kuri 
neapvaikščiotų šiemet kuoič-
kdlmingiausiai šv. Kazimiero 
dienos. 

Tą šventę apvaikščiosime 
visi: ir parapijos, ir draugi
jos, ir pavieniai hetuviai. 

# 

Kalkime visur ir visiems 
štai kokią mintį: šių metų Šv. 
Kazimiero dieną kiekviena 
lietuviška draugija ir kiekvie
nas atskiras lietuvis turės pa 
daryti ką nors naudinga Lie
tuvos liuosybei. 

Ta draugija, kuri pras-
naus tą dieną ir nepadarys 
joje nieko gera Lietuvai, ka
žin ar be turės dorišką tei
sę vadinties lietuviška drau
gija. 

Tas lietuvis ar lietuvė, ku
ris neišpildys tą dieną savo 
dalelės del Lietuvos laisvės, 
lai žino, kad jis atsižada gel
bėti savo Tėvynę jos sunkiau
sioje valandoje. 

ŽMONIŲ MULKINTOJAI. 

Savo skaitytojams norime 
parodyti dar vieną iš dau
gelio žmonių mulkintoju. 
Tai nezaležninkų neva ku
nigas S. K. Bužinskas, su
sukęs sau lizdelį Ohicagoje, 
ant To\vn of Lake. 

Nesenai adv. Bradehuiis 
"Drauge" paskelbė, kad 
jo, Buzinsko, kirkužė jau 
parduota ir kad jisai iš ten 
netrukus turės kraustyties. 
Matyt p. Bužinskas senai 
tai nujautė, kad ieškojo sau 
patogios vietos kitame mie
ste. Bu ta, nuvažiuot a jo ir 
į Binghamton, N. Y. Pe
reitą rudenį p. 'Bužinskas 
ražo laišką pas savo pažįs-
taną Binghamtonietį p. 
Steponą Marozą, pasipira-
dama& jam n iczaležninky ri
tės reikalais. Tas laiškas 
atsidūrė k 'Draugo" redak
cijoje. 

Buzinsko esama visiško 
bemokslio, nelankiusio' jc£ 
kių mokyklų, tik iš .savęs 
tiek pramokusio plunksna 
vedžioti. Rašo drebančia 
ranka, raštas kreivas, kiek
viename žodyje po keletą 
klaidų. Bet Bužinskas, 
kaip ir visi, kurie virsta 
žmonių apgaudinėtojais, tu
ri daug gudrumo. Jisai mo
ka pataikinti ant žmogaus 
silpnumų, kad paskui jį sa
vo bizniui pavergti. 

Štai jo laiškas žodis į žo
dį, raidė į* raide. 

uRev. S. K. Bužynskas. 
4 oetober, 1917. 

Godotinas Staphonai Maro-
zau! 

Dekavoju jumis ir jusu 
šožeduotinei moterei, už ju
su Katalikiška Dievobai
minga meile, aš pamačiau 

'jog jus asate tikrai Dievo 
milenti, nes jus, priėmėte 
pakelevinga kunigėli tai 
jus-, priėmėte poti Jezu 
Ohristu ing namus jusu, už 
ko toreste gausu užmokes
ti nog Dievo. 

Aš daba eso klebonu 
Švvento Petro apaštalo baž-
nyeioe Chicago Ilk 

Meldžiu kad tureste lai
ka atvažiuote pas mane* y 
svečius. Asmo svventitas 
antra karta C. H. Wiskopo 
Oorforos, ir f oriu nog jo 
bažnyčia, inias asam 3. ku
nigai to bažnyčio aš aso 
klebonu. Kai daba pafc ju 
mis Š\v. Wanagas srajoja? 
ar nepesza dar jusu f jego 
t verste k ra ja va bažnyčia 
uuaket man žyne bes j usnis 
kunigas krajavas ar aš ar 
kitas, meldžiu atrašikete 
man gromata so godone ku
nigas S. K. Bužynskas." 

Kas tų mūsų žmonelių 
neapgaudinėja. Lietuvoje 
įvairus 'Vengriai,' čigonai, 
žydeliai iškrapštydavo pini
gus iš žmonių kišenių su į-
vairių-įvairiausiais bizniais, 
burtais ir vaistais. Cia A-
merikoje tai atlieka visokio 
plauko agentai, ~cic:Uikai, 
nezaležninkai. Šių pastarų-
jų "amatas" lengviausias. 
Jei tik mokės užgauti tiky
bines žmonių stygas — duo-
na jau užtikrinta. Jisai 
mokės nuduoti tikrų kraja-
vą kunigą, žmonės gi tik ta
da paabejos apie jo kuni
gystę, kada jisai girtas par
grius prie šventvagiško al
toriaus, bcpiidy damas savo 
komedijas. 

Gal bent keletas desėtkų 
metų turės dar praeiti, kol 
išnyks panašus apgaudinė
tojai, kaip: Mickus, Straz
das, Bužinskas, Mikalaus
kas ir kiti. Reikia, kad bent 
dvi kartos žmonių pareitų 
per gerą visuotiną apšvieti
mą. Prie to einame, to susi
lauksime. 

STEBĖTINA ŠALIS. 
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LIŪTAS BIJOSI PELĖS. 

i Dažnai 

Norints prisiegčiau, kad 
pasakysiu teisybę, N tai te-
čiau apie, Yucataną teisy
bės nepasakysiu, kadangi 
tai negalimas daiktas — 
taip rašo Robert lĮabor-
man, kurs ilgą laiką gyve

no paminėt o j Meksikos pro
vincijoj. 

' • iueatan yra geriausia 
pasaulyj šalis," rašo Ha-
berman, *!bet podraug ir 
aršiausia; viskas ten prigu
li nuo to, kuo esi. Jei esi 

' i I 

kapitalistas, pripratęs iš
naudoti darbininkus, tai su
tiksi su manimi, jogeį Yu-
catan yra nepakenčiama ša-' 
lis. Bet jei esi darbiniu-* 
kas, tai gal tavo ištarme 
bus kitokia. 

"Yucatane kadangi kapi
talistai neišnaudoja darbi
ninkų, bet darbininkai iš
naudoja kapitalistus. Pa
prastas darbininkais tenai, 
dienoje uždirba nuo penkių 
ligi dešimties dolierrų. 

w Yucatane kiekviena,; 
darbininkas gali pamesti 
darbą, jei tas darbas jam 
nepatinka. Bet nei viena:; 
darbininkas negali but nuo 
darbo prašalintas. Bet jai 
kariais pasitaikytų ko k; 
darbininką prašalinti įiuo 
darbo, tai prašalintasai 
gautų už kokį mėnesį arba 
daugiau iškalno užmokėti 
ir veltui kelionę į kitą ko
kią provinciją sulyg savo 
noro. 

"Bet kad gauti darbą, vi-
supirmu' reikią prigulėti 
prie darbininkų unijos. 

4 * Prasčiokai žmones Yu
catane yfa laimingiausi, ko
kius tik teko sutikti savo 
gyvenime. Bet kapitalis
tai -^tai amžini susiraukė-
liai. 

44Darbininkai, paprastai, 
patįs pasiskina darbo va
landas. Tatai didžiules 
kaitros metu dieną jie ne
dirba. Tuomet nusisamdo 
automobilius (moka du do-
lieriu Valandoje) Ir važinė
jasi su žmonomis ir vaikais 
prinei palomis miesto Meri-
da gatvėmis. Dažninusiai 
važinėjasi darbininld^kuose 
drabužiuose. « 

"Yucatano gyventojai la
bai myli vaikus. Ameriko
nišką socijalistų agitatoriai 
kaip kada apsilanko pas 
darbininkus. Socijalistų iš
vedžiojimų ir pasakojimų 
jie klausos taip ilgai, kol 
socijalistai neprisimena 
gimdymų kontrolės. Kaip 
tik apie tą kontrolę nugirs
ta, tuomet selauk socijalis-
T ai i 

4 * Apie gimdymų kontro
lę tie žmonės nenori nei 
klausyti, nei girdėti." 

ūsu knygynai - skaityklos *-! 
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Atgavus lietuviams spaudą Lietuvoje, po ilgo 
.dvasios badavimo, vos bepaskaitydami iš maldakny
gės mišių maldas ir litanijas, nepasitenkinome tuo, 
kad, galėjome be pavojaus iš žiaurių žandarų pusės 
melsiics savo prigimtoje kalboje. 

Apart įvairių apšvietos įstaigį jaunuomenei, h 
grybai po lietaus ėmė dygti visuose Lietuvos kampuo
se knygynėliai-skaityklos; beveik kiekvienam bažnyt
kaimyje įsteigta tas m6kslo židinys, iš kurių tūkstan
čiai ištroškusių dvasios maisto sodiečių stiprino 'per 
ilgus metus nualintas savo dvasios spėkas. Šimtai 
tūkstančių naudingų knygų ir laikraščių pasklydo po 
plačiąją Lietuvą. . I r jeigu cicilikizmas taip stebėti
nai mažai atrado sau pasekėjų tuose laikuose Lietuvo
je, {ai ypatingai nuopelnas mūsų katalikų inteligen
tijos", o ypač kunigijos; jie suskubo parūpinti minioms 
naudingų pasiskaitymų. Kas kita su Amerikos lietu
vių knygynais. 

Kaip Lietuvos Jaiyjgynai apsaugojo didžiąją dalį 
-mūsų visuomenės nuo ištvirkimo, taip priešingai *A~ 
merikos knygynai ir uoliai platinami nedori laikraš
čiai nugramzdino tūkstančius lietuvių išeivių doros su- ki 
puvimo balon. ' - . p; 

Iš to viso aišku, kad kuomet Lietuvos katalikų 
inteligentija dirbo- išsijuosus su didžiausiu pasišventi
mu, platindama doras knygas ir laikraščius, — ameri
kiečiai gi buvo užsiėmę kuo.kitu; čia nebuvo sutarti
no organizuoto katalikų veikimo, iš ko susilaukėme 
liudilų pasekmių. 

Gyvenimas ėjo savo keliu; lietuviai darbininkai, 
sekdamį pavyzdį likusių brolių tėvynėje, ėmė steigti 
panašius knygynus-skaityklaš'. Tą darbą atliko p:i-
šelpinės draugijos su pagelba saliuniiilnkų. Todėl ir 

PihSi tikėkite, kad gausite visada tą fenai i š b a n d ę 
evduole tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi-
duokite%pgautPsukfastuotais vaistais, parduodamais 

šfaP^nan ętfkr; i ągyduole gausite visuomet tokiame 

butų ant pakelio zenk^a* „ĮNKAKA^ ir zoais 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavarde. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog is mus. Patariame 
Pirkt buteliuką m 65 centus, nes jame yra gyduohųj 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 
F. AD, RICHTER & CO. _ 

74-SO VVaahington Street, New York 
D mtiut.mi^raiiriffTBMBa 
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Tuomet 

mes jų ų pačįų pražūčiai) knygynuose. -Tas buvo ke
letas metų atgal, tas pats randasi su mažais skirtu.-
nįais įr šiandieną. 

Katakinai! Ar ne laikas po tiek jau nuveikto 
darbo pradėti -ir tą spraga kamšyti^ 

<! KoMut) būdu tą padaryki? 
yisų-pirmu paliaukime į rėmę knygynus, 

me užlaikoma ir platinama tvirkinančioji literatūra. 
Kiekvienoje parapijoje įsteigkime viemą bendrą 

didelį knygyną. 
1 Pavadinkime jį p&rapijoa knygynu, 

kiekvienas doras katalikas J į rems, nes būdamas geru 
parapijos nariu žiūrės į jį, kaipo į parapijos nuosa
vybę; b e ^ o nematys pavojaus, kad laisvamaniai su 
socijalistais kudmet nors galėti^ tą knygyną užgrobti į 
savo rankas, kaip . kad ' atsitinka su pašelpimų drau
gijų knygynais. Vietoje L. V,., LDS., Blaivininkų, Šv. 
Kazimiero, Mateušo, Jono, Baltramiejaus, ir kitokių 
turėtume vieiią gerą knygyną. Kaip idėjinių draugi
jų kuopos, taip ir pašelpinės draugijos parodytų daug 
rimtumo, pavesdamos savo knygynėlius (žinoma, ršski-
rus šlamštus) bendram parapijos knygynui. Juk kny
gos supirktos tam, kad jas skaityti. Tuo tarpu kai-

patys knygynai nė kur1 kitur Jbuvo steigiami, kaip sa- j kurių, ypač pašelpimų draugijų, knygomis naudojasi 
liūnuose. Turinys ir abelna knygyno dvasia prigulė- keletas, ar keliolika skaitytojų^ i r tai vien tik draugi-
jo dažniau nuo vieno kito asmens ^ ž i u r ų . i Užteko j jos nariai. Taip yra todėl, kzh tie knygynai randasi 
vienam kitam socijalistui, ar laisvamaniui įsiskverb- kur noVs gale saliuno baro, kur doras žmogus drovi-
ti, kad ir katalikiškon draugijon, ir pareikalauti, kad 
Vardan bcpariyviškumo jų draugijos knygyne turėtų 
rastis ir "pirmeiviškoji" literr.Jura, — ir kaip bema
tant "Šakės-Kardai," H Dilgei ė s / ' u Keleiviai" Džian 
Bamtibs spyčiai ir kitokios mūsų literatūros išmatos 
tampa patalpfntos katalikų užlaikomuose (ant nelai-

/ 

alpintos katalikų užlaik< 

si ir lcoją kelti, arba šiaip ko Idoje neparankioje vie
toje. Beveik kiekvienoje parapijoje randasi svetainės, ka-
me yra parankiausia* vieta viržminėtam knygynui, o ypač, 
kad, kaip teko patirti, mūsų gerb. klebonai į šį dalyką la
bai prielankiai žiuri ir žada su visomis išgalėmis remti. 
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pasijuokiauna, 
kuomet ne viefia moteris 
užsilipa ant kėdės, ant sta
lo ir net iš kambario''galva
trūkčiais bėga, jei 'pa-

,mato mažytę peliukę. 
Bet reikia žinoti, jogei ne 

tik_ vienos moterįs bijosi 
mažos peliukės. Jos bijo
si net didžiulės laukinės 
žvėrvs. 

A'ienan narvan, kuriam 
buvo* du Hutu, įmesta peliu
kė. Abudu liūtu su* di-
džiausią baime pašoko, ėmė 
kriokti ir kuone lipti 
ant geležinių narvo virbalų. 
Kuomet panašiu būdu ti
gras supažindintas su peliu
ke, tasai žvėris visupirmu 
baisiai sukriokė, paskui pe
liukę apuoste ir pasitraukė 
šalin š^ajrruo4amas. Ma
tyt, žvėris nenorėjo per* 

Keletas metų' a t̂gai Chi
cago j e įsikūrė Labdaringoji 
Sąjunga. Vyriausiu Sąjun
gos rupesniu yra pastatyti 
lietuviams našlaičiams prie
glaudą. Tam tikslui per 
ketvertą metų buvo sulink
ta apie N$8,000.00, kurie ir 
yra įmokėti už žemę. Bet 
už tą piičią žemę dar lieka 
išmokėti apie $10,000.00, o 
pas kasininką tėra kelios 
šimtinės. Jei taip ir toliau 
krutėsime ir kasmet tik po
rą tūkstančių iškrutėtume, 
tai našlaičių prįeglaudos 
gal-tik po dešimties metų 
susilauktume. 

O tuo tarpu reikalas 
nelaukia. Mūsų našlaičiai 
vargsta ir žųsta svetimtau
čių prieglaudose ir laukia, 
kada jiems lietuvių visuo-

~ " 

ką prieglaudą. 
Chieagiečiai suprato, kad 

tokie milžinišfd sumanymai 
neįvykdomi dešimtukiuiais 

nipkeseiais, ar eentinėmis 
aukomis. Vėlgi jie žino, 
kad per puskapį su viršum 
metų gyvenimo čia, Ameri
koje, daugelis chieagiečių 
jau pajuto kišanėse be
skambant šiek tiek graše-
lių. Daugelis žmonių pi
nigų nuplaukė sU besąžinin-
gais bankininkais, dar dau
giau buvo sunešta ant au 
kuro Jo Baisenvbės Die-
vaičio Alkoholio. Bet jei
gu neapsižiurintieji žmonės 
sukiša įr pražudo pinigus 
nereikalingose vietose, tai 
klausimas, kodėl dori, pasi
turintieji žmonės negalėtų 
padaryti stambesnių aukų 
tam šventam reikalui — na-
' šiai čių prieglaudos inkuri-
mui? Juk čia indėtos au
kos paties Praamžiaus kny-

tikra'rųšis narių, vadinamų 
garbės nariais, .arba amži
nais nariais. Jie įųeša 
$100.00, arba ant syk, arba 
per du metu po $50.00, ar
ba net per 5 T po $2^.00. 
(Pageidaujama, kad tįe pi
nigai butų įmokami per 
vienus metus). 

yt 

menė parengs savo lietuvis- gose bus įrašytos ir nepra
žus' ten nei procentai, nei 
kapitalas. 

Buvo atsiminta, jog pa
gal konstitucijos yra tam 

daug Ne del kiekvieno skau
smo eik pas gydytoją, ne 
del kiekvieno barnio eik pas 
advokatą, nei kiekviename 
ištroškime — prie ąsočio. 

pasitikėti peliuke. Ir 
kuomet paskui peliukė į jį 
ėmė artintios,, tigras kaip 
padūkęs ėmė* šokinėti har-
vd pasieniais, mėginda
mas pasprusti laulC i 

Drambliai pamatę pele Vargas trukšmingiems 
ėmė cypti ir .traukėsi at- \ namams, kur tylėjimas ym 
buli atgal tiek, kiek^ jiems be ^meilės; kur barniai ir 
leido jų pririšimas. keiksmai tęsiasi dieną ii* 

Teeiau tarp dramblių at-įhaktį. 
sirado vienas k\ išmintinge-; . ^—; _ 

darių nutaria, kad tų stam
biųjų aukotojų pavardės 
butų paskelbiamos laikraš
čiuose, kad tam tyčia išlei
stame albume tilptų jų pa
veikslai, kad jų vardai bu: 
tų iškalti busimoje prie
glaudoje ant sienos. % Bea-
bejo visi tie nutarimai bus 
įvykinti. 

Ižpradžių tais amžinais 
nariais užsirašė po/keletą 
žmonių įvairiose Chicagos 
parapijose. 
^ K i e k gyviau pradėta vei
kti pereitų metų pabaigoje. 

Šv. Jurgio parapijos kuo
pa užsimanė surasti parapi
joje iki Naujų Metų 10 
naujų amžinų naru/. Sura
do net 17. Apveizdos Die-

e-

vo parapijos kuopa stojo į 
lenktynes ir pralenkė net ir 
Šv. Jurgio parapijos kuo
pą, Lenktinėsna' stojo ir 
kuopa trečios didžiosios 
(bene didžiausios) Ohieagos 
parapijos —' Šv. Kryžiaus. 
Mažesnių parapijų kuopos 
ir £i sukruto Ieškoti naujų 
amžinų narių. Anos lenki 

klius dvasiškus vadovus. 
Visos turi nemaža pasitu-
rinčių: žmonių. Visose au-
gštai pakilęs žmonių susi
pratimas, draugijinis gyve
nimas, viešas veikimas. Tad 
ir yra indomu, kuriai iš jų 
teks pirmenybė — parody
me savo žmonių susiprati-

Dar pradžioje Sąjungos] mo ir .labdariugumo. 
veikimo buvo pirmųjų lab-^ Lenktynių pabaiga 1 d. 

balandžio mėnesio šių 1918 
«ietųf Čia paduodame są
rašą, amžinų narių Šv. Jur
gio parapijos. (Jucte visus 
dabar numeruosime iš ei
lės., Šv. Jiirgip parapijoje 

ne-snia. Kuomet priešais jį Aįksu ; kelia broli; 
paleista dvi peliuki, tasai Hp. kanvg, auksas su;;tlo 
nepr^itraukė, bet sn tojjf;-seiįiyų^*, auksas per-/. !i^ 
abįdvį prįmy'nė ir taip vis
kas pasibaigė. 

tynės tarpe trijų didžiųjų 
Chicago s lietuviškų parapi-

domios. Tos parapijos y-
ra didžiausios netik Cliica-

di-augU^, auksas sukeUa ka- Uoje, liet ir visoje inusų iš-
red. Jcivijoje. Vfcofi jos turi vei-

jų kuopų yra it^tikrųjų in- Kitame numeryje paduo-

darbuojasi dabar šie kuni
gai: kun. J. Vaičiūnas, kun. 
I. Albavičius, kun. F. Ke
mėšis) , t i 
h Dekanas kun. M. Kriau-

čiuuas, įsirašė 1914 ra. 
2. P. Mažeika įsir. " 
3. A. Steponavičius 

įsirašė .1916 m. 
Po šimtinę pridėjo 1917 m.; 

4. A. Steponavičius, 
5. Dom. Adomavičiūtė, 
6. B. Kučinskaitė; 
7. Kun. J. Vaičiūnas, 
8. Kun. F. Kemėšis, 
9. Ona Gurinskienė, y 

19. K. Laucius, 
11. P. Preikšiute, 
12. J. Stulga, 
13. J. Sereikis, 
14. 0..švehiįukė, 
15. E. Urbaieiutė, 

A6: R. Vanagaitė", 
17. M. Gedvilienė, . 
1 . K. Paldauskaitė, 
18, Ona Karpa\ičienė, 
20. Mvk. Kriaučiūnas. 

i 
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sime sąrašą amzmų narių 
Apveizdos Dievo parapijos 
labdarybės kuopos. 

Našlaitis. 

. 

• 
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PASKUTINIS PRANEŠI-
MAS-PASISKUBINKIT! 

Mes šiuose sausio men. išpardavimuose duosime jums labai didelį paleng
vinimą nuo dabartinių augštų kainų pragyvenimo, žadėdami jums daug tavoro 
negirdėtomis žemomis kainomis. Puikus moterų ir vaikų Kotų ir Siutų ir Sijo
nų. Čia yra geriausia proga pirkti moterių gatavai pasiutus drabužius. 
flrpOMB Valymo pardavime dresių — materijolas yra šilko poplino, 
UluuIŲ vilnoni, premeniška išvaizdą, gražios formos ir spalvos, ateik 
ankščiau ir išsirink sau tinkamą, kiekvienas po 

Kotai Juodi stori mašastiniai su kalnieriais. Kotai jaunesniems -- la
bai geri drabužiai, šlakuoti vyšniavi jųsų pasirinkimui po 

Vaikų Aksominiai kotai, juodi ir kitų spalvų -- drabu
žiai, kaikurieyra mašastu pamušti -- su diržais, ypa

tinga kaina Valymo pardavime kiekvienas po 
Vaikų Kotai 

98 
i drabužiai, siutai ir akso-

minės jupos po $18.75 
Valymo pardavime aksominių dresių, masatinis kalnie-

riu%, gražaus modelio šilko ir vilnonių žieminių siutų, velour, 
plušinių - r su kaileliais su dideliais piušiniais kalnieriais, 
Busella drabužiai, siutai vilnoni mėlyni ar juodi, dideli kal-
nieriai mašastiniai. ypačiai del pažangesnių moterių po 

$18,75 

Dalimi Šilko Dreses 
$1.99 

Visokių, Balto ir spalvuoto šilko dresių, truputį su-
purvyta, prie šių taipgi keletas spalvuotų. Šilkinių ir popli-
nių dresių, Šviesios spalvos pd. 

Moterų Dreses ir Kotai $11.75 

$1.99 

Dreses padirbtos iš vilnonių poplino, šilko ir keletas 
mašastinių, labai gražių, formos, didumo ir spalvos. Kotai 
yra juodo ir spauvuoto audeklo, dideli kalnieriai, su dir
žais, su baronėliais apvedžioti, surauktais pečiais, apvedžioti 
su guzikais, pardavimo kaina tik 

$11.75 
Kotai Androkai ir Dreses Po 

$3.66 
Tia yra gera proga siutai vaikams iv mergaitėms, iš gelumbes ir corduvoy. 

Andarakai yra šilkiniai, poplino ir vilnoni — nelabai daug tokiu formų. Čia 
pat yra moterims nėščioms dreses, spalvuotos id dryžos, tmimos, specialiai ap-
kainuotos del šio Valymo išpardavimo tik po 

*L 
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BHEBOYGAN, W I S . 

Sulaukt i Nauj iems 1918 
otaros Shobovgano Mote

li n gęs 14 kuopa su
rengė i^Tažii šeiminisk^ va-
karvlį su įvairia programa 
it blaiviomis užkandomis. 
Žmonių nedaug susirinko, 
nes mėgėjai alučio, nesiri-
k ėdami nieko užnuodv-
to alkoholiu gauti , k u r ki
t u r nuėjo, o liirkst antie j i 
prie laisvamanijos papras
tai boikotuoja tokius vaka
ru-. (Jai būt i i r kitokios 
priežastys, kad mažai žmo
nių ats i lankė. Bet kas atė-
jo, nepasigailėjo; nes pama
tė gražiu dalyku. 

Buvo sulošta komedi ja : 
" D v i k ū m u l i , " kur i gerai 
pasisekė. Pe r s t a t ė ją gerb. 
Valantienė i r Mari jona Šal
čiuvienė. Ypat ingai gra
žiai padeklemavo net t r is 
eiles gana ilgas mergelė ko
kiu & metu, Marvtė Šalčiu-
t ė. K i t a s eiles pasakė ga
na gerai Mari jona J a kine-
viėienė " S u f r a g i e t ė " i r 
\ tagda Iena Bravinskiut e. 
i)ar Veron. Buividžiutė ir 
Magd. Brusokienė sulošė 
•*£iaueiaus mokslas . ' ' 

Bet labiausiai vakarėlį 
pagražino tai p raka lba ger
biamo kum Prof. P r . Bučio 
apie gars ingas įvairių tau tų 
moterįs , p rade įus nuo žy
dą: Deboros, Jud i tos , Es te
ros; vokiečių Elzbietos; p ra 
neuzų Blankos ir l ietusių 

f Vvtaut ienės tarnai tės , kuri 
išgelbėjo Vytautą iš kalėji
mo i r nuo mirties. Pagy
rė gerb. kalbėtojas vokiečių 
moteris, kad jos lavino tau
toje stiprumą, darbštumą, 
užtat t a t au ta tapo ta ip sti
pri i r galinga; o prancūzų 
moteris už dailės lavinimą. 
Ragino ant galo lietuves 
moteris, kad auklė tų savo 
tautoje vieną i r antrą, idant 
tokiuo būdu mūsų tau ta 
taptų st ipri i r daili. Susi
rinkusieji ilgai plojo ran
komis, dėkavodami už pra
kalbą. Pasku i moterįs vai
šino svečius šaltakoše, ka
va, saldainiais i r t t . J a u 
nimas l inksmai žaidė viso 
kius l ietuviškus žaislus. Vi
są vakaro tvarką vedė k u o j 

pos pirmininkė gerb. Ona 
Čižauskiutė. Bet nebuvo 
vieno dalyko, be ko bemaž-
ko nei vienas lietuvių vaka
ras neapsieina, tai dainų. 
Buvo kuomet ta i gražus 
choras Sheboygane, bet vie
niems išvažiavus į k i tus 
miestus, kit iems apsirgus 
laisvamanijos liga, o dar la-
biaus, netekus lietuvio var-

o-žinoma, ta liga negreit iš
gydoma yra, ypač pas tuos, 
pas kuriuos j i giliai įleido 
savo šaknis. 

Bet šiais paskutiniais lai
kais ir sheboyganiečiai lie
tuviai pradėjo atgyti . To
dėl l inkėtina, kad su tais 
Naujais Metais visi tos ko
lonijos lietuviai atsigautų, 
susiprastų i r savo veikimą 
t ikra i krikščionišką daug-
daug sykių padaugintų!!! 

Ten buvęs. 

OMAHA, NEBE. 

lizmo ir laisvamanijos liga;,>iies išaiškino .soeijaiizmo. Baigiant skyriaus »svarsty- Sykiu su pasiųstais į centrą 
principus ir visus jų duo- mus ant stalo pasirodė krūva ir išlaidomis yra $3,455.70 
tus klausimus. Bet klausi
mu davime neatsiliko nei 
laisvamaniai — gal jie ma
nė tuo n ii mokytais pasiro
dyti . Bet iį jų, tai yra 
laisvamanių ir socijalistų 
auotų klausimų, paaiškėjo, 
kau jie i:«:i tiek nežino, kiek Jonas Daukšys 
katalikiškos šeimynos" 10 St. Misiūnas 

pinigėlių, skiriamų Kalėdinin 
fondaif. Aukojo: 
Šv. Jurgio dr-ja' 
Šv. Cecilijos choras 
L. D. S. 14 kp. 
Mot. Sąjungos kuopa 
'Mikas Virpšas 

Čia įvyko "gruodžio 30, 31 
ir sausio 1 dienose prakal
bos. Kalbėjo Loyolos uni
versiteto s tudentas A. l lač-

• 

kus. P i rmą dieną kalbėjo 
apie civilizaciją ir jes pra
džią, i r apie socijalistų teo
riją ir jos principus. Ant
rą dieną moksliškai prirodi
nėjo Dievo buvimą i r sielos 
nemirtingumą. An t ru at
vejų kalbėjo fcpie kapitaliz
mą ir darbininkų būvio pa
gerinimą. Trečią dieną 
kalbėjo apie vergiją ir jos 
panaikinimą; an t ru atveju 
apie socijalistišką lygybę ir 
soeijalistišką laisvę. 

Prakalbos publikai labai 
patiko, ką liudija garsus 

metų vaikas. Bet aš jų nc-
peikiu — jie dar vert i pa-
girimo, kad ką nežino tai ir 
klausia. , Je igu tokios pra
kalbos tankiau atsibūtų, tai 
i r jie pramoktų. I . ,P . 

NEWARK, N. J. i 

Ignas Daukšys 

kėjo i r dabar t ik ta i keli 
giesmininkai beliko. La
bai gaila. Žodžiu sakant , 
l ietuvių kolonija Sheboyga
ne buvo visiškai pakrikusi , 
kad net nei savo Jourigo lie
tuvio neturėjo kelius mėne
sius. P r i e to kaip girdėti , 
y ra nemaž apsirgusių cici-

Liudvinaitis, prot. rast.; B. 
gonininko, visiškai sumen- delnų plojimas — balsavi- Vaškevičiuje, fm.̂  rast.; St. 

mas prai lgint i prakalbas ir 
a tsakymus, kasdien pribu-
nant daugiau publikos. O-
maho's lietuviai p i rmas to
kias prakalbas turėjo, bet 

T. F. skyriaus susirinkimas; 
apyskaita. 

Praeito gruodžio 30 dieną 
Tautos Fondo 1 skyrius turėjo 
metinį susirinkimą Šv. Jurgio 
dr-jos svetainėje pinnininkau-
jant Kazimieriui Vaškevičiui. 
Susirinkimas labai gerai pa
vyko, nes daug kas naujo ap
kalbėta ir nutarta. Daugiau
siai buvo tartasi apie spartes
nį aukų rinkimą. 

Be kitko šiems metams iš
rinkta nauja valdyba, Kurion 
ineina: \ 

K. Vaškevičius, pirm.; J. 

Pranis. ižd.; J. Kuisis ir A. 
Kaminskas, iždo. globėju; P. 
Kindaravičius, maršalka. 

Kolektoriais šiems metams 
nuskirta: J. Leicmonas, P. 

i r negreit jas užmirš.. Jo s Kinderavičius, S. Pranis, A. 
buvo visiems naudingos — 
ir katal ikams, ir socijalis-
tams. Ypač pastariesiems, 

Radzevičius, K. Kruminas. 
Mėnesinių mokesčių sumo

kėta $10.95. 

$23.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
f).00 
5.00 
5.00 

Viso $60.00 
Kaip draugijoms, taip pa

vieniams labai ačią už gausias 
aukas į Kalėdinį laisvės fon
dą. 

Be to dar P. J . Lapenas pri
davė auką į Tautos Fondą 
$3.50. Šituos pinigus suaukojo 
Kūčios vakare Lapeno šeimy-
na. Aukojo taip: P. J . Lapenas 
50c., Elz. Lapeniutė 50c, O. 
Bilžiutė 50c, A. Lapeniutė 50c 
P. Lapeniutė 50c, St. Klapa-
tauskas 50c, F. Vaičunas 50c 

Tai labai pavyzdinga lietu
vio šeimyna, kuri nepamirš
ta savo Tėvynės reikalų. 

Toliaus aukų surinkta: 
Per P. K. Pakšto prakalbas 

larkr. 18 d., 1917 m. įplaukė' 
rišo $265.17. \ ! 

Sv. Rožančiaus dr-ja aukojo 
$10.00. 

Šv. Uršulės dr-ja $10.00. 
Išviso ^ewarke surinkta ka

lėdinin fondan $348.67. 
Tikimės, jogei bus dar dau

giau. 

T. F. 1 skyriaus atskaita. 

Nuo lapkr. 3 d., 1914 m. ligi 
Vas. 17, 1917 viso surinkta 
aukų $3,786.66. 

Tuo laikotarpiu išsiųsta 
centran 3,151.54. 

Naminių išlaidų buvo 304.16 

Balansas vas. 17, 1917 330.96 
Nuo vas 17, 1917, ligi gruo-

į džio 30, 1917. viso inėjo 
$1,175.80 , 

Viso pasidaro su praeitų 
metų balansu 1,506.76 

Nuo vas. 17, 1917, ligi gr. 
30, 1917 pasiųsta į centrą, 
$1,435.45 

Išlaidų tuo laikotarpiu bu
vo $36.85. 

Viso.su pasiųstais į centrą 
ir išlaidomis yra $1,472. 30. 

r i S. 

VARPAS V A t t P A I 
ATMTNOAI V A R P A I 

ĮJriShftnnc Beti Poun;lry Oi 
Bal t imore . l id . C. S. A. 

IttSfiBOfi 

Geo. Žagunas 
1910 (Janai port- A ve. 

Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St. 

\VEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 PJace 
A. KaulaMs 

2222 Leavitt St.. 
J. Bagdžiunas 

T, , OA Acf 2334 Oakley A ve, 
Balansas pas iždininką 34.46 Į 
Taigi nuo karės pradžios li

gi gruodžio- 30 d., 1917 m. 
Newarko Tautos Fondo 1 sky-
nus surinko aukų $4,962.46. 

Toksai newarkiečių pasidar
bavimas Lietuvos laisvei ir 

• 
gelbėjimui. 

J . J. Liudvinaitis, 
• jašt . 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 
Juoz. Martinkus 

4549 Hermitage Ave. 
47th ir Halsted St. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ. 

BRIDOEPORTAS. 
A. J. Augustinas 

922 W. 33 St. " 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St. 
A. Malinauskas 

3246 S. Halsted St. 
J. Budrik 

3343 S. Halsted St. 
Kampas 31 ir Halsted St. 
Kampas 35 ir Halsted St. 

. 18-TOS GATVĖS. 
A. Darais 

726 W. 18th St. 
P. J. Malley 

633 W. 18th St 
Mik. Tananevičnu 

670 W. 18th S t 

NORTH SIDE. 
A. Nausieda 

1658 Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis 

1617 N. Robey St. 

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

BRIGHTON PARK. 
Pr. JureviČia 

4440 S. Maplewood Ave. 
Pr. Macijauskaitė 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

3817 Rockwell St 
D. Giacas , 

3159 W. 38 Place 

• ATLANTIC 
Teo. Dappas 

4610 Pifth Ave. 
A. Janauskas 

4565 Wentworth Ave. 

Stoeks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Oo. 
108 So. La SaUe st, uždėta i»00 m. 

v. 
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Girdėjau daug gražia .dainelių. 
Bepilstant vakare tyloje 
Bet jos Bevirkde maa akebtj, 
Nedarė pėdsako sieloj. * 

Tik viena-viena daįnužėlė 
Širdelę palietė meiliai 
Į r neįueįorhis skaudžiai pergėlė 
Krutinę ilgėsią dygliai 

Graudi įi buvo, kaip gegutės 
Slaptinga rauda tylumoj, 
Graži, kaip tremoliai lakštutės 
Žaliam gojely' sutemo-j. 

I r plyto sklydo įi per giria 
I r glostė medžių šakeles, 
Jos pušįs klausėsi apmirę 
I r tyliai bėre raseles. 

Tik senos eglės siaubė-gaudė, 
Lvg kalmvs laike maldos, 
Tik vakarai slapčia nuraudę 
Taip nežėrejo niekados l 

g i 

i 

< 

\ 

I r kilo žavinti dainelė 
Į gelmę niūksančia dangaus, 
Skaisti ji buvo, kaip ugnelė, 
O greita, kaip mintis žmogaus. 

Ja i kelią nušvietė aušrinė 
Skaidriais liepsningais spinduliais, 
O sesės-žvaigždės susipynę 
Lydėjo daina pašaliais. 

Toli už žvaigždžių ji pranyko^ 
ftutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sieloj paliko 
Skaudi ilgėjimo žaizda, 

I r nors jau daug praslinko laiko — 
Užmiršt daineles negaliu, 
Išsilges myliu be saiko * 
Ir vis dangun akis keliu. 

I r skruostus ašaros man vilgo, 
I r žavi nuostabus sapnai^ 
"Palauk — jie šnabžda, — neužilgo 
Tu jos klausysies amžinai!" 

! V. Stonis. 

Tik ¥irp*a&k>e, giliai t į»(iu|>ujHQf p sepeKo lupos 
švepieno maldos žodžius ir maloiliu žvilgesiu' atsisjjm-

-dineios, nors jau'pablėsusios iš senatvės, akįs ką^tkar-
tv'i:j-;is .pakildavo prie saules. 

Senelis dirbo.... ' • , T . . 
i Žiurėjau, ilgai žiurėjau rymodamas ant tvoros 
^senelį ir į jo darbą ir toks ramus, tylus, kaip sapno 

; s vajonė ra jumas liejosi mano sielon^ • blaškė sunkiai 
hiintis-neramuolės^ 

•Kyko jos kaip durnai. 
Kua ilgiau žiurėjau į aiškų, vidujo sielos raniu-

'mo i r laimėk ątspindujiu^ apšviestą senelio veidą į jo 
atsidavimą darbui, — siela mano blaivėja nyko kaip 

i rukai saulėa spinduliams \ prasiskverbus pro tamsųjį 
i debesį mano sielos neramumas. 

Kyko kaip rukai... 
Liūdesio bangos mitingo, pamažu dingo sielos su

irutė. ^ -
Siela likosi rami... 
— Nulenk galvą prieš šį senelį, nes ištiesų tai 

I laimingas žmogus, — visas jo gyvenimas tai tobula £ j 
savo priedermių pildymas* be ko tuščias yra gyvenimas. 

Šnabždėjo mano sieloj,.. 
I r nulenkiau galvą* supratęs, jog vienintelė lai

mė šiame pasaulyje, tai vidujis sielos ramumas ir ^gry-
na sąžinė. 

Nulenkiau galvą..-. -
Raugėnas. 

Iš žurnalo "Ateitis. •' 

N E V A L I O J O . 
x 

NULENKIAU GAlVį mi 
" 

Taip liūdna, begalo liūdna.-
I r kaip dažnai tasai liūdnumas kankina, kaip 

baisiai jis širdį užgulęs.- *~ ' 
Krūtinė pilna... pilna skausmo begalinio. Norė

čiau jį užgniaužti, užslopinti, kur tai pačioje širdies 
gelmėje užslėpti, užrakinti, bet jis veržiasi srove bai
sia, srove kaip upė plačia, ir mintįs sugrįžę vėl šnabžda 
sielon: — tau liūdna. v 

Liūdna man.... į 
O krutinėję verda audra, vėjai ten blaškosi šiau

rus ir lediniu savo pūstelėjimu šaldo krutinę, šaldo 
jausmus, — jausmus prakilnius, prakilnias mintis. 

Audra siaučia, siaučia mano krutinėję. I r liūdna 
man, vis liūdna labiau.... 

Delko taip maža linksmų valandų $~. 
Linksmvbė ir kančiai dažnai keičiasi — nes tav 

žmogaus dalis, ir kas toje kaitalipnėj nepuola, stiprus 
yra vyras. 

Šnabžda man protas. 
Taip man kalba protas, bet širdis... 

' Jausmai... jausmai giliai įsmegę širdyje drasko 
be atvangos, be pasigailėjimo drasko, skausmais su
spaudžia krutinę. Tie skausmeliai rūpestėliai stengda
miesi prasimušti aikštėn, vien tik naujus skausmus 
gimdo. 

Tik naujus. 
Gyvenimo kelione taip^ sunkų vien skausmai... 
Prieš akis vis gvvenimo kelionė. 

» 

< 
* 

Caras Mikė, 
Rumždanis plikę 
Aimanuodams stena, 

O Mikienė 
* 

Ex-carienė 
Jam barzdą kedena. 

Iš malonės, N 
Kad juos žmonės ' 
Nuo sosto nugriovė, 

O vergiją 
I r karūną 
Muzėjun sukrovė.— 

Mikė trypė 
I r nors cypė, 
Bet negelbsti nieko. \ 

Žmonių valdžią 
Jispaglemžti 
Jaii^fieturi vieko. •*• 

P A M A T Y S M E . I 

r 

> i . F. V. 

DideB karščiai ir šalčiai 
Su v. Valstijose nėra taip 
dideli ir žmogui galima gy
venti visuose šalies kraš
tuose be jokio sveikatai 
kenksmo. Tečiau tas ne
galima pritaikinti prie au
galų ir, žvėrių. Žvėrys ir 
augalai, kurie atlaiko žiemą 
pietuose, turėtų sušalti 
šiauriuose. ' 

Šalčiausios vietos šioj ša
lyj yra abidvi Dakota val-
stiji ir Montana valstiją. 
Gi didžiausi karščiai pasi
taiko Texas'e ir Arizionoj. 
Šiaurinėse valstijose tem
peratūra »žiemos metu daž
nai nupuola ligi 30 arba 40 
laipsnių žemiau 0, o kartais 
net ligi 60 laipsnių, kad tuo 
tarpu pietuose karštis vasa
ros metu pasiekia 100 ir 
daugiau laipsnių. r 

Vienodžiausia temperatū
ra Suv. Valstijose yra išil
gai ' jūrių pakraščių. Arti 
dvi trečios dalys šios šalies 
gyventojų gyvena pajūri
niuose miestuose. Atlanti-
kp pakraščių gyventojai ga
li nusiskųsti prieš kelias 
šaltas žiemos dienas ir^pries 
kelias nepaprastai karštas 
dienas vasaros metu. Te-
eiau Atlantiko pakraščiai, 
pradėjus Maine ir baigus 
Florida, gali but rokuojami 
ai augiausiomis"" gyvenimui 
vietomis visam pasaulyj. 

KODĖL NARDANČIOS 
LAIV$3 TARP SAVĘS 

NEKOVOJA. 
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JŲS 
galite pirkti rublius dabartinė jų že
ma kaina. 

JŲS 
galite dėti juos mano bankoj. 

JŲS 

gausite 3 * ftttošiniii ant JĮ 

JŲS 
galite išsiimti juo.- kada norėsite 
rusiškais rubliais. * . * 

JŲS 
galite gauti kiekviczią kar ta dolerius 
už jųsu rublius pagal j«j kursą mai-
už jus rublius pagal jų kursą mainy-

- « • • * -

Informacijoms rašyk pas: 

IS8DOR i^ERZ ' 
224 West 34 St., New York 

—nt~- r-yr?ftj 

I 

Dar nebuvo girdėta, kad 
kame nors šios kares metu 
dvi priešingu šalių nardan
ti laivi butų pakėlusi kovą. 
Neturi progos tai padaryti. 

"MOKSLEIVIS" t, L 
Amtriko* Lietum* R.-K' M oteicivtu] &'*&%». 

ORGANAS 
Čiąimtvma ssėne&mi* BotiA rnokaleivin Jaifirrflitiii 

Jame telpr, {Įrabianaiij tw< K&lfflvig ra^t*i. J 
KLaina metama $1.00; puoei met. 50 e 

TTIfli sakyk tuoj i a t : Į # 
.Pr. Jnžkaitift. 20 W#>bntv»r S t MoiitiOlo. Masą. 

ffiiifiiiii£iiiiiiiiiiiiiii|i{iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiscnz!ruiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiniiiiiiiitsiiiiis>ti 

Hindenburgas 
Tuoj an t burdo 
Į Ryme. keliausiąs, ' 
K a i p kareivius ry tų fronto 
Talkon susilauksiąs. 

^Be t i talai neketina 
Ryme put ros virt i , 
O sveteliams vietoj puotos 
Nor kailį taisyti . 

Pagyvensme, pamatysme, 
Kas iš to darysis, 
A r vokiečiai a r italai, 
I r ant ku r varysis. F. V. 

KLIMATO SKIRTUMAI, chojanske buvo pažymėta 
žemiausia temperatūra , bu-

Ir vėl skausmai.... 
I r liūdna man... Liūdna begalo... 
Atsivaikštinejęs žaliuojančiais Nemuno atskar

džiais, prisikvėpavęs grynu x pusių sakais kvėpenciu 
oru, vienok sunkia širdimi, dvasios suirutėje grįžau 
namų link. 

Takutis vingiuodamas pro pušis leidosi žemyn 
ir tiesėsi atšlaičių pro pat nedidelius namelius, prisi
dėjusius prie trijų iškerojusių beržų., . 

Ant kiemo, pačioj saules atkaltoje," prie medžių 
krūvos, senelis kirto malkas. \ 

Žvilgterėjęs į jį nejučiomis sustojau ir, pasirė
męs tvoros, domiai sekiau jo darbą. 

Drebančiomis rankomis senelis, vos bepalaiky-
damas kirvį, taip atydžiai kapojo malkas, kad tie ša
kaliukai, nors iš po drebančių išsiritę rankų, buvo gra-. 
žųs, kaip nulieti. ^ 

Augalai ir žvėrys negali 
gyvuoti labiausi augštesnej 
arba žemesnėj temperatū
roj už tą, prie kurios jie y-
ra pripratę. Bet žmogus 
paprastai be jokios nuo
skaudos gali persikelti gy
venti iš labiausia karštų 
vietų į šalčiausias ir atbu
lai. Antai, tyrinėtojai ap
keliauja Aprikos. lyrynus, 
paskui šaltas žemgalių apy
linkes. Pagaliaus išnaujo 
apsigyvena vidutiniam kli-
ųiate ir toji atmaina nepa
kenkia jų sveikatai. 

Šiandie žmonės gyvena 
' beveik kiekvienoj žemes da 
lyį, išėmus žemgalius ir any 
apylinkėse Tečiau kai-ku-
rįps iš tų neapgyventų apy
linkių kartais turi švehies-

\ Dėjo-gi juos i krūvą, galus su galais sutaikyda-; nį klimatą nuo tų, 'kur yra ti savo sveikatai ke^sino, i 
panašiai negaji but su au
galais ir žvėrimis. Papra
tusi prie vieno klimato žvė
ris negali gyventi kitam 
klimate. 

mas, šonus • su šonais suleisdamas, kad lašas vandens t žmonių sod.ybos. 
vargu pro plyšius beprasiskverbtų, ' Šalčiausia* ant ženiės pa-

Atsidėįimas, su kuriuo senelis dirbo, ramus nu- viršiaus vieta, kiek ligšiol 
siaypsojimas, lyg saulė butų bliksterėjus per progied- teko patirti, yra centralinė 
rulį, rodė, jog visą sielą buvo indėjęs savo dai'ban. ' Sifeerija. 1865 metais Vcr-
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tent , ' 90 laipsnių Fabren-
heito žemiau 0 (zero). 

Aūgšeiausia gi tempera-* 
turą, 124 laipsniai Fahren-
heito žemiau 0 buvo pažy 
mėta Algeiijoj, šiaurinėj 
Aprikoį, 1879 metais. Tie 
dvi vieti, kraštutinio šalčio 
ir kraštutinio karščio, tarp 
savęs turi skirtumą 214 
laipsnių, ty. du laipsniu 
daugiau, negu skale (sca-
le) tarp šalimo ir virimo 
punktų. 

Gyvenantieji tose kraštu
tinai karštose ar šaltose 
vietose žmones išimtinai y-
ra sveiki ir susilaukia ilgo 
amžiaus. 

Kuomet žmonės gali per
sikelti iš karštų į šaltas vie
tas ir priešingai ir netyrrė-

Po% vandeniu kiekviena nar- r 
daneioji' laivė yra akla. Jei = 
jos susiremtų, tai išeitų 
taip, kaip dviejų žmonių 
kova tamsiam dideliam 
kambaryj. 

Tiesa, nardaričioji laivė 
turi priemoniškus regėjimo 
ir girdėjimo pajautimus. 
Labai mažam atstume ma 
to. 'Bet girdi daug toliau. 
Be girdėjimo prietaisų nar
dančioje laivėje yra ir ki 
tokių priemonių, paliudi
jančių priešininko prisiar
tinimą. Todėl, sakoma, 
dažnai pasitaiko, jogei kita 
kitai norėtų karšti kailį. 
Bet̂  nesurandama • tinkama 
proga tai padaryti. Kaip 
viena, taipr kita bijosi ar-
tinties. Kuomet nugirsta 
artimais negeistiną pavojų, 
kuogreieiau pasuka į šalį ir 
spruksta savais keliais. 
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MES geriname šį laikrašti sa 
vo skaitytojams. 
TIE, kurie garsinasi mūsų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
j j del mūsų skaitytojų. :: :: 
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus. 

PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
nitmis » • 

Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi-
tuomet pirbtie nuo tų, kurie gar' 
tinasi misų laikraštyje :: :s 

ii * 
Remkime tuos, kurie mus remi*. 

K, 
s 

i 

r 
§ 
am 

S. I 
1 

milll(ilUigunitlliUltlHiMIISUHlllU£a»iiiUIilHlS!itiI!UUIi!tlttttlltf!ikHI!tllintti!IIIHl 

VCJ».-am-~ 

mhmk 
RAUTUVE 

-JI 

4^^m^*ix&s&^b**t^i>r, c-ga-fc.,',.^4£S 

UETUY1SRA 

nunTiini 

UžSaikom© laikto* 
džiua ir lailpodėlluSe 
auksinius žiedus, siiubt 
nius ir deimantinius, 
muaikas, gramofonu.? 
su lietuviškais rekor
dais, koucertinas, ant 
kurių grali groti i r no« 
mokantis visokius fio-
kiusi- armonikas rusiSkaa fr prūsines. Importuotas i r taip j ac 
fmsiškas balaiaikad ir gritaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgri taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, vįsokius muzikaliSkus instrumentus 
ir revolverius. Sav* d^Tba. ^ a r«^ t ao j ame . Mūsų kainos ant vis

ko Žemesnės, ne^uSkl^^;>;^#OT&t'«s už Cfcicagos orderius ga-
lito siųsti per laiširus. ' ' * ; -

N STEPONĄ^P. KAZLAWSKi 
4632 S. ASHLAND AFE., GEiaA^©, IJiL 

TELEPSOSTĘ DRCttTEą 730> 
Katalogą visiems dykai, kas tik p r i bus už 3c. žtampa 
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INDOMOS MOKSLIŠKOS 
AL. M, RAČKAUS 

PRAKALBOS. 
Omaha, Neb. — Pastarai

siais laikais mūsų kolonijos 
laisvamaniai — tautininkai ir 
socijalistai sukruto girties 
milžiniškais savo darbais jų 
spalvos laikraščiuose. Bet 
pažvelgus į jų draugijų ir 
jų vadovų veikimą, tuojau 
pastebime, kad visa tai garsi
na, idant pridengus jų bergž-
dumą. Ir neprasilenkdami siT 
tiesa, galime tarti, kad jie 
veikia prieš Bažnyčią ir prieš 
tautą, tad-gi ir visas jų vei
kimas yra laisvamaniškas ir 
prieš-tautiškas. 

katalikai gi daug nesigi
ria, bet jų veikimas ir darbai 
parodo bendro ir nuo^eklau* 
darbavimosi vaisius. Štai 
gerb. kun. Jurgio F. Jonaičio 
pastangomis tapo pakviestas 
Al." M. Bačkus, Loyolos Uni
versiteto studentas, iŠ Cli'-a-
go, 111., žinomas Amerikos l:o-
tuviams, kaipo gabusis ir gar-

leistuvystė slopina žmonijos Į Toji paskutinė diena ypač 
ntelekfą, pripildo bepročiu.; buvo karščiausia bedieviams. 

Visų prakalbų temų turi
nys buvo logiškai išdėstytas 
ir kiekvienas dalykas plačiai 
apkalbėtas. Kiekvieną dieną 
prakalbos tęsėsi virš keturių 

namus, o kadangi mokslo ir 
civilizacijos pažanga remiasi 
ant protavimo, tai-gi laisvo
sios meilės šalininkai (soci
jalistai) yra stabdyto jai U 
civilizacijos ardytojai, grio
vikai. 

Antroji prakalba buvo 
gruodžio 31 d., 1917 m., ji fį- i 
s«si nuo 8 vai. vakare, iki 
12.15 vai, nakties. Gerb. pre
legentas kalbėjo tą vakarą 
dviejose temose. Pirmosios te
mos turinys buvo šis*-

Ar žmogus yrc Diev) su 
tveitas, ar sulig beždžionolo-
'rų iš beždžionės išsivysto'? . . 

Gerb. Al. M. Kačkiio vaiz
džiai nurodė beždžionologų 
klaidas, pasiremdamas se 
kančiais argumentais: a) Ka
sių skirtumai paeina nuo kli
mato ir maisto; b) Filologijos 
mokslas prirodo, kad visos 
tautos ir kalbos paeina iš vie
nos kalbos t. y. iš vienos šei
mynos. Tai-gi, ta pirmutinio-
ji šeimyna ir buvo neįkąs ki
tas, kaip Adomas ir Jieva. 

Iš Darvino mokslo nepa-

valandų. Žmonės gi noriai 
\ klausėsi ir visi reikalavo, kad 

gerb. Al. M. Raekus dar dau
giau kalbėtų. 

Išrodyta buvo taįp-pat 
daug kitų .socijalizmo teorijos 
klaidų. Ypatiškų užgaulioji
mų vengta. Žmonių ypač Nau
jų Metų, paskutiniame pra
kalbų vakare, buvo daugiau
sia. Socijalistai • ir Jaisvama-
niai į prakalbas atsilankė be
veik visi, kurie kas vakarą po 
kiekvienai prakalbai davė 
daug įvairių klausimų, tarpe 
kurių buvo daug juokingų. 

sus kalbėtojas, kurs žino žmo-, matuotas išvadas visiškai su-
niu gyvenini§sir jo dėsnius ir 
draugijų veiksmus ir tą vis
ką vaizdžiai apipasakoja — 

bėtojas atsakinėjo mokslu pa
remtais faktais. Iš svarbesnių 
klausimų ir atsakymų pami-' 
nėsime vos tris sekančius: 

1) Klausimas. Kas sukėlė šią 
katastrofą Europoje, ar so-. 
cijalizmas ar krikščionybė? 
Juk Katalikų Bažnyčia egzis
tuoja virš devyniolikos šimt
mečių. 

Atsakymas. Iš principo 

ATONIC 
^(L0£V£WSTCMACJ3 Sį&U 

( / . M l I U k . k \ l ) T t t U SKlttV) 
Viena tl i i u lentelių yra labai (erą 

po valgymui d«l •uviHkinimo Pa 
mėginkite viena. Parduodami paa 

a 

gėdos buvo nuraudę, lajsva^ 
maniai gi raukėsi). 

3) Klausimas. O *kas buvo 
Dr. V. Kudirka, tas genijus, 
ar ne laisvamanis t ( Čia gerb. 
Al. M. Baokus prašė daugiau 
duoti pavyzdžių, bet laisva
manis pasakė, kad vieno bus 
gana). <. 

I 
Atsakymas. Brolau, pra

šiau duoti pavyzdžių, bet 
neduodi. Nenusigąsk, gerbia
masis, kad ir Dr. V. Kudirka 
buvo kataliku, mirė susivie
nijęs su Dievu, palaidotag ant 
katalikiškų kapinių ir ant jo 
^apo stovi kryžius. Bažnyčia 

prakalbų. O kadangi Al. M. 
Račkaus prakalbų turinys su

kritikavo ir beždžionolčgų bu
rnas uždarė ant visados, pri-
parodydamas moksliškais ar- Katalikų Bažnyčia yra prie-

atvaizdiną. Jis kalbėjo gumentais apie sielos ir Dįe- šinga neteisėtam kraujo pra-
vakarus. Žmonių kas vakaro > vo buvimą labai aiškiai ir liejimui visuomet. Šią kai"; 
buvo prisikimšę pilnutėlė svo- \ visiems suprantamai. Į sukėlė ne Krikščionija, bet 
tainė. Socijalistai taip-gi ne-1 O antrosios temos turinys ištvirkimas turtuolių, godu-
atsiliko. Visi ėjo — plaukė iš- buvo sekantis: — Kaip page- lystė, Vienu žodžiu sakant, 
girsti indomių — mokslišku rinti darbininkų būvį? Gerb. materijalizmas; pradinė ki-

Icalbėtojas labai kritikavo ka- birkštis šios karės buvo tai 
pitalistų sistemą ir nurodė, tas anarchistas, kurs nužudė 

vo įvairu* labai indomus ir kad kapitalizmo priežastis Austrijos sosto įpėdinį. Kata-
moksliškas, del to tai stengsi- yra tai stoka doros ir be- likai nenori kraujo praliejimo 
mės pažymėti bent svari)es j dievybė. Be Dievo meilės ne- ir trokšta taikos. Katalikų 
nias dalis, kuriomis, be abejo- j gali būti artimo meilės. Bažnyčios galva, popiežius Pi
nos, ir kiti interesuosis. j Socijalizmą pastatė toje J u s X " t a s i s m h ' ė i š ^dgė los , 

Pirmutine prakalba buvo j pačioje šviesoje, kaip ir ka- |*ad * « * • b * 1 * žu<*° j ^ 
gruodžio 30 d. 1917 n , Ta j pitalizmą, nes socijalizmas pa į * * * Popiežius Benediktas 
diena gerb. Al. M. Račkus matan deda bedievybę (mate- X Y ' ^ meldžiasi paįs ir 

katalikams liepia melsties, 
J kad Dievas atitolintų šią ka-

Socijalizmo klaidos buvo ^ S i ' u n č i * aplinkraščius vi 

kalbėjo nuo 4 vai. po pietų, j rijalizmą). 
iki 8:30 vai. vakaro. Jo kalbos ' 
turinys buvo apologetiškai -
socijalis, o svarbiausios dalys 
buvo sekančios: 

1) Ar Krikščionija yra 
tamsos skleidėja, progreso 
stabdytoja ir civilizacijos 
griovėja? 

Gerb. kalbėtojas užreiškė, 
kad ne! Ir del ko gi? Del to, 
kad: a) Katalikų Bažnyčia to
bulino muziką, dailę ir litera-

kuoaiškiausia nurodytos ir s o m s valstijoms; maldauja 
visai sutriuškintos. Po to k a i z ė l i o ' k a r a h ^ P * * * * * * * 
gerb. Al. M. Račkus aiškiai' k a d t a i k i n t u s i - Al* * " t a s Vl~ 
ir visiems suprantamai pri- - 8 a s r e i š k i a ' k a d - K a t a l l k ų 

parodė, kad vien Krikščionis- B a ž n ^ i a t r o k * t a k a r ė s ? l 

koji Demokratija'tegali pa- 2 ) Klausimas. Ar ne dva-
gerinti darbininkų luomo siškija tautiškai nuslopino 
būvį. < i Lietuvą? 

Šių dviejų temų turinys! Atsakymas. Jeigu ne dva-
ypač patiko visiems, net ir siškija, tai Lietuva seniai jau 
socijalistai buvo patenkinti ir b u t l J žlugusi. Atskleiskime la-

turą, ant kurių remiasi V1*° g a i l s i a i plojo rankomis, i P™ lietuvių literatūros is-
Trečioji ir paskutinė gerb. torijos, kuomet Rusija už-

Al. M. Račkaus prakalba at- draudė lietuviams spaudą 
sibuvo šių Naujų Metų sausio (čia Pociau pagvildenta, ką 
1 d., ji tęsėsi nuo 3 vai. po Lietuvių tauta turėjo nuken-
pietų, iki 8:30 vai. vakare. t e t į t a i s Mikais). Kas rašė 
Prakalbos turinys buvo tėrao- knygas-knygelės^kas gaivino 
je: tautiškąjį lietuvių susiprati-

w mą, — ar ne kunigai: Strazde-
Branginkime Laisvę. ] ̂  J u t f e v i s i u B > Vienožins-

Gerb. kalbėtojas nurodė,' ^ YfamįB$ Baranauskas ir 

kvailų, bet buVo ir gan rimtų 
klausimų, į kuriuos gerb. k a l - P * * ^ J * n*»mmtų l g * 

kapines. (Trukšmingas delnų 
plojimas). 

Tai-gi, laisvamaniai, nega
lite niekuoni pasigirti. Mes, 
katalikai, nesigiriame savo 
nuopelnais, bet parodyti fak
tų daugiau galime. 

Įvairių klausimų ir žingei
džių — moksliškų atsakymų, 
daug buvo, į juos gerb. A l 
H<į Račkus moksliškai atsaki
nėjo. Juk viską surašyti ne
galima, o antra perdaug lai
ko užimtų. 

Gerb. Al. M. Račkus, kaip 
iš visko matyti, yra geras 
dalykų žinovas, nuoseklus so-
cijobgas ir psychologas. Prie 
to gi gabusis kalbėtojas. So
cialistams ir laisvamaniams 
davė tiek ftmislo ir suprati
mo, kad, jeigu turėtų sveiką 
protą, liktų gerais ir naudin
gais žmonėmis. Vienok-gi, ga
lima sau manyti, kad jie kaso
si į pakaušį, kokiu būdu rei
kės parašyti ka ner* priešių 
go į jų spalvos laikraščius ir 
kur suradus kokį nors žmonių, 
mulkintoją, kad persikvietus 
už kalbėtoją. 

Bet-gi, "ponuliai"! ne jums 
turėti tokius gabius kalbėto
jus ir gerus vadovus, kaip kad 
turi katalikai! 

Aki- Ar-Bttl 'ietis. 
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T«Ufona»— Bell Sldnoy 401 
Klnloch Vlctor 598 

Qyrei4nio vietą? 
3287 PVLASKJ STIiEBT 

T»L Kinlooh V ^ o r 9 | 0 ^ U 
OPI90 YALA^POS: 1 | 11 l y t o 
iki 18 -^ 4 po plftų iki » v*k 
Nftdįlioml? ĮQ J|rytl> IW i f f l « t 

KĄ IŠRASTI 
? 

Tai yra l ietuviški knygrute i#-
leista, kurioje yra ąple 400 iš
radimu, kurie grali būti reika-
linfj, bko«i l»awott ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. I i knygrutėa 
dfusiSinoane feoif| pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeipu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudama* knygrutėe, kurią 
išsiųsime DYKAI. 
4&ERICA1T EUROPEAN 

FATENT OFFIOE8 Inc. 
«ftf »TQadwa>, U©W Yprk, 
If. Y. 

fciftAo api§ tUc^jiiao 4aiykii«, pa^^o4a limy \Į k»tfti> 
ta| viiQ0^n*i|ia9 |fyvf»inio. iiuo<la atsaky^ųp j visokim 
«ižklan«i^u* įi tiiėjimo įr dorog srities. 

5 KAINA METAMS r? 0Q; nmo wmmo - •V 

a TIKYBA m DORA" 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIĮJ 

17hs Great Western Smet-
| ' ting and Rgfining Co 
Į 4ist & VVtIlaci»., Clieaitr III. 
1 

F . B . B R A D C H U U S 
UBTŲVIS ADV01CĄTAS 

ATTORNET AT LAW 

105 W. Monroc, Ck>r. Clark St. 
Koqm 1207 Tel. Rapdolph 5598 

CHICĄGO. ILL. 

Gyv.; SUS South Halsted Street 
Tplefon**: YA&U& 2890 

1631 W . N e r t h Ave . C h l c a ^ o , \\\ 
Km nori ura^ti vieną aumerį, tūri ąteirjsti le. krauoa 
*enkj5lį. 
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LAIKĄS VISIEMS PRIg ŠVIESOS 
-

>M trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį 

"^VTTTC A " \ s? v j.i-<.Qrx 
inirį skaitydamap pat* ąpaiSviesi ir kitam galėsi prif 

švbsos parodyti kelit 
* ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio ame imo 

gaus pažangumą. 
* ,SyTESA , , daugiannai rūpinasi ilganingoa blaivybe 

reikalais 
l l r T T T ! l r t l . . , ; 

*4ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 eantų. . 1 Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

i ••eVIBSA". 
46 Oongresi kv^ W^terbnry, 

-
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Pristatome i visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9571 
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PEVRL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

^ ^ J A V ^ ^ ^ L ^ J S ^ HA 

MILDA FLORIST 
JOS. F. RASZINSKIS, Sav. 

Gyvos g ė l ė * BUKIETAMS, VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir t t . 

Netoli 31 gatvės, CMICAGO, I L. 2112 8 0 . HAL81ED ST. 
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pasaulio mokslas, kultūra u 
civilizacija. Ir darodė - su
teikt' pavyzdžius — faktus, 
pažymėdamas nuveiktus dar
bus: Rafaelio, Mikolo Anse
lio, popiežiaus Gregoriaus ir 
d. k . ; ' b ) Katalikų Bažnyčia 
deda pamatan Dorą ir Dešim
tį Dievo Prisakymų, be kuriu 
civilizacija negalėtų gyvuoti 
ir plėtotrs. 

2) Socijalizmas ^r'unija ci
vilizacija, moksle ir kultūra 
del to, k#d: a) nepripažįsta 
Augščiausios Esybės ir jokio< 
doros, b) Savo "moks le" mo
kina visuomene neapykantos, 
vieton artimo meilės. Tiki į 
kruviną revoliucija (žmogau-
dystę!) ir tuomi mindžioja po 
kojomis Dievo prisakymą: 
•'Neužmušk", c) Skleidžia 
idėją laisvosios meilės (paleis 

kad Krikščionija panaikino Į d a i l g y į ė į į ^ Jeigu . ne tas 
vergiją. Kur laisvė gyvuoja, Į d i d v y r į g ) ^ k u p a g M. Va-
ten mokslas, kultūra ir ei- l a n £ a u s k a s , k u r s išmokino 
vihzacga plėtojasi pasekmin-; L i e t u y a j V ^ k a s . ž i n > a r 

gai, ten mažiau skurdo. Paly-, m s o c i j a i į s U i bei laisva-
ginimuose davė pavyzdžius, marM b e m o k ė t ų savp raštų 
palygindamas Rusiją ir Tur-1 p a s k a i t y t i ? K a s dabar gaivi-
kija su Amerika, Vokietija lietuviuose tėvynės meile, 
Belgija ir kitomis šalimis. >\_ &T ^ M a i r o n i g j Margalis, 

Socijalizmas, jeigu kada M G u s t a i t i g > A . J a k š t a s , Vaiš-
įvyktų, tai^ panaikintų lais- g a n t a s > U o s l g y j K m i t a 6 i r 

TC - a) tikėjimo; b) spau- d a u g y b ė k i t ų . K a s j i e : a r n e 

dinto žodžio (nebūtų privatiš- [ietnviūi k u n i g a į ! (Cia išvac 

darbininkų luomui atnešti lai-
.mės negali, nes paleistuvystė 

Kur socijalistai ir bedie- ir įiįtas apšvietos .įstaigas? 
viai gauna viršų, ten vergija Kur jūsų laisvamanių ir SQ-

(laisvoji meilė, kaip socijalis-1 įvyksta; pavyzdžiai: a) Pary- į cijalistu. mokyklos, aųtpriaif 
tai sako) yra tai šaltinis ligų, žians Komuna; b) Meksika-if Į (Trukšmingas delnų plojimas 
UOąt skurdo, ašanj ir tt. Pa- d. k. ' , - pasipylė. O socijalistai iš 
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MŪSŲ GALE IŠLAIKYMAS 
IR JOS ATGAVIMAS. -

Kiekvienas. normąlis žmo
gus yra apdovanotas gamtos 
su ganėtina gale pasipriešini
mui, atlaikimui prieš užpuoli
mui visokių ligų, ir tik vienas 
dovanojimas mums yra, kad 
mes pasiduodame, tai peržen
gimas gamtos įstatynmj kurį 
mažina mūsų galę atsispyri
mui, kurie leįdžia nuodams 
vystytis ir veikti jų pragaiš
tinga darbą. Geriausia gyduo 
lė užlaikymui galės pasiprie
šinimo yra Trinerio Ameriko
niškas Elhricas Karčiojo Vy
no. Jisai išvalo pilvą, iščysti-
ja visas nereikalingas nžsįli^ 
kusias išmatas, kurios tan
kiausiai būna lizdu vįsokių 
bakterijų nuo užkietėjimo, 
taipgi gelbsti gromuliavimą 
ir sugrąžina galę pasipriešini
mo. Kaina $1.10. Vaistinyčio-
se. — Trinerio Jjinimentas 
yra nepalyginamai duodantis 
greita palengvinimą tiems, 
kurie kenčia reumatizmu, ne
uralgija, diegliais, ir tt, Kai
na 35 c. ir 65c. vąistinyaioso, 
per paštą 45 ir 75e> Jos Tri-
ner Company Išdirbėjas Che-
mistas, 1333-1843 So. Ashland 
Ave., Chieago. 

(Apg.) 

Dabar yra patvirtVatoi ir rarto-
jamoa daugumo* llatuvly, kurie gra-
JUa Eonctrtina ir a u s t a i r»komep-
duojama kaipo geriausia koctcertina 
padaryta Surienytoae V%l«tl>6««, A-
merlkoje. Heę galime Jae parupin 
M *ujtftP arba toiup tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išaiun 
člarae dykai. 

M & Vltak IKIusic Co. 
a i «^a_ » i 1640 W. 47th S t . Ctucago, 111. 

• • m m » » — «») • » * — » — * » • » » ~ m m f » T ^ ^Jtt 

. » ' . 1 1 ^ > 
ww '<m< tm 

ifii iJii '!ii i i i ir:iii iMiiiii i j | i i i i i i i i iuiuiifiii 

Piymouth National 
BANK 

Piymouth, Fa. 
Kapitalas su pervirau 
- $200,000.00 
Aitoji Banką prižinrimt. 

Suvienytų Valstijų valdžios 
Moka 3 nuošimčius nno sndė 
tų pinigų. Galima susikalbėt 
lietuviškai. 

Q. N. Poąil0thwaite9 

iždininkas. 
Mandnirafl putarn^viman 
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NAUJAS IŠRADIMAS 
Kaip Smaika iš*imok>-
U | trumpa laika per 
Pus Balso rygtema. 
Privatlškai ir klesoj 
lekcrljų ant smalkes 
niandolino* gintaro Ir 
harmonijas, orkestro. 
Praktikas pnusidė^o, 

prisirašykite. 
Nąujacadiniška Konservatorija 

FRASU B A G U « l ' N A S 
Direktorius, 

SS<ftS So. Unian Ave., CWcago, III. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiifiifiiuii 

Susivienijimas Lietuviai R, L t e i k o j ę 
— yra tai — 

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė! 

• . p mm— 

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirajo nauic 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubjntųsi ir jie naudotis 
ta laįme, kuria, teikia Susiv. L. E. J t A. prie jo prigu-
lintieins. v 
Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdamą jiems organą 
4 'GARSĄ" dykai. 

Platina dorybe — suteikdama gerus patarimu* ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose. 

• m.,'1 11 ^ » 

PUANESJMAS NOflTli STOI3 hĮB-
TUVIAMS. 

PraneSu visisms ciienras^ifl "Drau
go" skaitytojams, kad virš minėta 
laikra*tj gajite pas mane gauti. Ku
rte nori .užsirašyti, te pranefta nian 
atvirute. Paa roane galite gauti kaip 
dieninj taip pavgitin) "Praugą". 

Taipgi pranežu tiems, kurie akai-
$Pti»f Jeiga kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aS viską 
pataisysiu. 

A. NAUSĖDAS, 
I t S I Wnbaasia ave., Chieago, OI. 

Aprūpina ligonius rr- suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė? pagal laipsnį, ant kįek nary8 J** prisi-
raays. 

Aptsaug^jft «yvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš* 
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $X00Q.0Q pomir
tinės, pagal skyrių, ant kįek sumos buvo apsi
draudęs. 

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę įr pyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą. 

Rūpinasi Tautos reikalais -— remia pinigiškai lietuvių 
knituriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo vieokių užpuolimų įr 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių. 

i 

Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių B. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugą įr pąšelpą labai kiek
vienas gftli išsimokėti be jokios sunkenvbės. Norėdavai 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo?kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kmr tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštine, 
šiuo adresu: , ' 

i 

Paul Mulevičius 
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raitininkas, 

456 Grand St. Brooklyn, N. Y 
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SKAITYKIT IR PLATMIT 
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Ketvirtadienis, sausio 17 d., 

* i. CHICAGOJE 
CHICAGOS KATALIKŲ 

VEIKĖJAMS. 

I 
Ketvirtadienis, sausio 17 d. šv. Sulpieiju.s. 
Penktadienis, sausio 18 d. Šv. Priska, kentėt. 

i —. 

PRIELANKUS ATSAKY
MAS. 

CHICAGOS SUS. L R. K. 
AMERIKOJE APSKRIČIO 

KUOPŲ DOMAI. 
šiomis dienomis gavome 

prielankų atsakymą nuo Illi-
nojaus valstijos kongreso na
rio Martin'o Madden'o, ku
riam buvo pashista rezoliuci
ja, maldaujanti paramos pra-
vedimui l ie tu vos neprig-ulmy-
bes klausimo taikos sąlygo
se. 

Aplinkybės Chicagos drau
gijinio gyvenimo taip susipy
nė, kad Susivienijimo Lietuvių 
R. K. A. Chicagos Apskritys, 
pagarsinęs savo bertaininį su
sirinkimą sausio 27 d. atsi
šaukia ' ir kviečia visus kuo-

« 

• Primename, kad Chicagos 
katalikų veikėjų susirinkimas 
įvyks, kaip buvo nutarta —j 
ateinantį utarninkg, 22 d. 
sausio. Šv. Jurgio parap. mo
kykloje. Šis susirinkimas tu
rės atlikti daug svarbių rei
kalų. 

1) Gyvename begalo svar
biu momentu. Lietuvos liki
mas mestas" ant svarstyklių. 
Ką mes veiksime del Lietuvos 
leisvėsf Svarbiausia gi kaip 
prisiruošime prie šv» Kazimie
ro dienos f 

2) Mūsų centralinių orga
nizacijų apskričiai dažnai lai
ko susirinkimus tą pačią die-

pij, minėto ^apskričio, deiega-
Minėtos rezoliucijos tek-jtus, kad jie būtinai susirink-

stas savo įaįku tilpo "Drau- \ų §Ve Kryžiaus parapijos sve-
gė'V tatai, manome, nėra rei- tainėn, 46 ir So. Wood St., ' ną. Niekam iš to naudos nėra, 
kalo antrą syk apie tai minė- Cllicago, III., sausio 20 d., ly- o kenksmo tiek ir tiek. Turė
ti. Tiktai norime pasidalinti į gjaj 2:30 vai. po pletŲ. Labai sime susitarti kas ir kada lai-
gautu atsakymu-su Bridge- j svarbios priežastis privertė 
porto kc/lonijos lietuviais ka-1 m u s sušaukti ankSČiaUS, Šį 

susirinkimą, kurias atvažiavę 
patirsite. Tatgi visi kaip vie
nas nepamirškite tos sausio 
20 dienos, atvažiuokite ant 

tom&9mj&z 
• 
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talikais, kurie savo masinia
me politiškame susirinkime 
tą rezoliuciją pravedė ir per 
savo atstovą Dr. Julių J. 
Bielskį pasiuntė kopijas Tlli-
nojaus valstijos kongreso ir j 
senato nariams, AYashington, 
T) C 

Ponas Martin Madden sa
vo atsakymą atsiuntė p. M, 
Žaldoko vardu, kuris po mi
nėta rezoliucija pasirašė. Tu
rinį jo atsakymo išguldė/ lie
tuvių kalbon'čia paduodame: 
Brangus Tamsta: 

Dr. J . J.* Bielskis įteikė 

kyšime susirinkimus, kad vie
ni kitiems kelio nepastotume. 

3) Spaudos Savaitės komi
sijos turės išduoti paskutinius 
raportus ir atsiteisti už kny
gas,-Atsiras ir daugiau reika-

Chicagos Telefonų Adresine Knyga 

EinaSpaudon 
Vasario 1 d. 

Naudai gero pa ta rnav imo nau
dotojai prašomi a t s i šauk t i 

C _ * l Department 
Official 100 

» < • 

Ir praneški te apie kiekvieną per
mainą ar pataisimą, kurs tur i bū

ti padary ta toje kningoje. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

Ii 

RH 

r I 
1 

IMi^SlMi^BlI^T: ws^micam 

Town of Lake ir suėįę visi lų. 
pasitarsime ką veikti ir daug Į Taigi visos buvusios Spau-
kitu labai svarbiu dalykų su
sižinosite. 

Kurios kuopos negalėtu 
atsiusti savo delegatu, malo
nės pranešti laišku priežastį 
nepribuvimo, kitaip, bus ma
toma, kad ta kuopa ignoruoja 
Chicagos I Apskriti. 

Taigi nepamirškite, kaip 

dos Savaitės komisijos ir da
bar esantieji Federacijos ko
mitetai lai -atsiunčia savo at
stovus. Juo daugiau suva
žiuos, juo bus geriau. 

Apskričio komitetas. 

.GERBIAMIEMS „DRAU-. 
GO" AGENTAMS. 

Kas iš gerb. "Draugo*' a-
gentų turėtų dienraščio nume
ri 235 (spalių 5 dienos 1917) 

3S 

galėdami atgkite tan susirin-
man kopiją rezoliucijos, kurią kJman. 
Chicagos lietuviai Dvasiniame, Kviečia VISUS 
susirinkime, laikytame sausio | Chicaacs I Anskr S L R . tai malonės ji mums sugražin-
pirmą dieną pravedė, reika- K ^ m VALDYBA " " " ' % l 

Imdami Tllhiojaus ' valstijom ^ ^ 4 6 t h ^ 
knogreso narių >up.vlarbyst«'»s 
pravedimui reikalavimo at
statymui politiškos neprigul-
mybės Lietuvai šios karės pa-
baigoje. { 

Man linksma vra pranešti 
jums, kad, jeigu tik aš galė
siu suteikti patarnavimą ta
me reikale, aš busiu užganė-
dintas; kadangi aš tikiu, kad 
Europos mažosioms tautoms, 
kurios tiek daug nukentėjo 
nuo militarizmo, furi būti su
teikta neprigulmybė, ir kad 
didžiosios valstijos visais ga- j "VAGIS" , tai tikrai turi 
limais budais gelbėtu joms j gT^ių minčių. Taigi ir patar 
išsidirbti sau likimą sulig jų \ *&* DPW žmonėus nueiti to-

"Draugo" Administracija 
1S0O W. 46 Str, Chicago, fli. 

didžiai indomi keturių veik- REIKALINGI AGENTAI. 
smų komedija - V A G I S " . Reikalingi visose lietuviu 

Pažymėtina, kad minėta k o l i o m j o s e a g e n t a i platinimui 
vakarą rengia susidėjusios d i o n r a š č i o -Draugo" . . Geras 
dvi kaimynės kuopos; 85 ir u ž d a r b k ^ ^ ^ ^ A t s i _ 
39-tą. Manoma, kad jųjų ren- š a u ] d t e ^ ^ 
giamas vakaras pavyks visa-, " D ^ g a s " P u b L Co., 
me kame kuopuikiausiai, n e s | 1 8 0 0 w 4 6 ^ Chicago, UI. 
jin bus sutraukti atsižymė
jusieji artistai — mėgėjai, 
turintieji didelius talentus. 

Kas, kas, o komedija 

WAR SAV1NGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITEl> STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

BE 

J I S DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
R E I K A L I N G A S P O K A R E I . 

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

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

Tas vra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padeę laimėti šita kare! 

I I — »g« • 33 

loenų tiesos idealų. k*K,s indomios 4-JŲ veiksmų 

Tai yra mano tikra viltis, ,koi ledi/'.js pažiūrėti, iš kur 
kad šita baisiausia karė, t i e k ^ k ' s nevienas išsinešti geni 
daug reikalaujanti žmonių ra- H>ei prakilnių j -pudžių. 
sių pasišventimo, baigtųsi 
laimėjimu liuosybės, kurioje 
viso pasaulio žmonės galėtų 
ateityje naudoties laisvės pa
laimomis. 

Jums nuoširdžiai atsidavęs, 
MARTIN B. MADDEN. 

Petronėlės žentas. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS .APSKRIDO CHORO 

DOMAI. 

-

TOWN OF LAKE. 

S. L. R. K. A. 85 kp. susirin
kimas. 

13 sausio Šv. Kryžiaus, pa
rap. svetainėje S. L. R. K. A. 
85 kp. turėjo metinį susirin
kimą. Šį kartą nariai nieko 
tokio naujo viešimon neiškė
lė. Tik pažymėtina jų apkal
bėtu du svarbiu daiktu: 

Pirmas, tai turėti gavėnios 
laiku apdraudos savaitę1, ku
rion bus kviesta raginta vie
tiniai lietuviai prisirašyti, ap
sidrausti kokioje nelaimėje ar 
ligoje prie minėtos lietuvių 
amerkiečių katalikų didžiul's 
organizacijos. Paskui plačiai 

Sausio 18 d. pėtnyčios va
kare Mark Wliite Sąuare 
parko svetainėn yra kviečia
mi visi nariai būtinai tą vaka
rą susirinkti. Bus išduota at
skaita iš buvusio koncerto ii' 
reikės pasitarti aplink daug 
naujų svarbių dalykų. 

L. Vyčių Chic. apskr. cho
ras nutarė pakartoti antru 
kartu kantata "Broliai ." Bet 

i dabar žada statyti su lietu
viškais aprėdalais. 

Rengiamas koncertas at
sibus ' vasario 10 d. School 
Hali svetainėje, ant 48 ir So. 
Honore gatvių. 

Taip-pat choras duos kon
certą L. Vyčių 8 k$. Roseland, 
111 

En33LANDTECIAMS IR 
r T T I S l t t NEPAPRASTA 

DOVANA. 
"as per mane užsirašys 

di n .štį "Draugą" ir užsi
mokės $5.00 iš kalno, tas gaiis 
vieną sekančių laikraščių do
vanai ant metų: "Žvirblį", 
"Tautos Ryta", Tikyba įr 
"Tautos Rytą," "Tikybą ir 
Dora" ai'ba metraštį, 
antrašu: 

Alf. F. Stankevič, 
10535 Edbrooke Ave., 

Chicago, 111. 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

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

Pirm. pagelb. kun. J . J 
Kaulakis, 324 Wharton S t . 
Philad&phia, Pa. 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Chicago. 
111. 

Iždininkas, kun. S. J . Če-
panonis, 318 So. Fourth St.. 
Ilomestead, Pa. 

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

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

REIKALINGAS vaikinas 
ar mergaite, žinanti knygve-
dystę. Malonės atsišaukti lai
šku ar asmeniškai atsilankyti 
pas: 

"DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, IU. 

Telefonas: McKINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WESTERN BLVD. 

Kampas W. 3f>-tos gatvės. 
• i 
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da mokytis vieną didelį vei
kalą ir pastatys vėliaus. 

Kad pasekmingiau viską 
Sausio 27 d. Brolių Stru- atlikus yra kviečiami vyčiai, 

IlEI KALINGOS 
Gcnj UataS.kKku Aolmyinji dukte-

rjs, kurios nort'-tg pastoti seserims 
Saldžiausios širdies Jėzaus, kurių 
darbas dirbti Išganymui du*iq. Ku
rios turėtų tokį pašaukimą raalo-
nės atei^iukti šiuo antrašu: 

K.UIMELITVT SEKERJS, 
Ogden and Grasst'lli Avės., 
KAST CUICAGO, VND. 

( 4 - - 2 0 ) . 

' Čia yra Just) Proga! 
Gauti gersn) darbą ir 

daugiau pinigu. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų,' trimorVų, ranko
vių, kišenių ir skylttfiu 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va-

'«r| karais Lengvi mokesčiai. 
Specialiai kursai mer

ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— fl5.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

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

Dr. A. R. Blurcenthal 0. D. 
. Aklu HSKt'tailstas 

Patarimą* Dykai 
Offiso Adynou nuo 9 ifi ryto Iki 9 • 

vai vakarė Nedelioms 9 iki U . 
it.49 So A^htand Ave. Kamp. 47 8t. 

Telefonas Y arda 4*17. 

Phone Canal 167S 

JEDLAIfIS & JUŠZKA 
2342 S«. Leavitt 5t. 

CHICAGO, ILL. 

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

Visas darbas gvarantuoja-
maa 

į .•, • ,. 

J8K»^8^-2Ž»a:2»aK2^«^C3R-aS5K:-» 

I 
BIASTER DES1GICING 8CUOOL 

J. F. Rasnifka, Perdotinis 
gatve. Kambary*- į K 118 N. La So!!. 

418-417. Prieš City IUU. 

t$-
A R E S I G I E D Ė J Į S ? 

Kad žmogus gali pasigražinti sau j 

!

veidą ir [gyti ilgu.* plaukus. Prisiųsk i 
štampą ir gausi visas informacijas, j 
DISTRIBCTOR for TVILBEKT CO. j 
42 Vine Street, Montello, Blass. j 

: • : - - - - - - • - " " 

i S 
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mniiiiiiiiiiiniiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiin! 
1 JOSEPH C. WOLON W 
E LIETUVIS ADVOKATAS 5 

apkalbėtas savas rengiamas milių svetainėje, 
vakaras, kuris įvyks 3 d. va- Vi-ršminėtas cHoras turi 
sario, š. m., Sv. kryžiaus pa- daug darbo. Užbaigus viršpa-
rapijoje. Bul*scenele statoma j žymėtus koncertu*, choras ža-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B B B B B B B P t S K a i n b . 324 N a t i o n a l L i f e B l d g . = 

kas myli dainas ir prrjaur.a 5 29 so. Lasaiie st., 
chorui, neatidėliojant atšilau- j 5 
kyti ir prisirašyti prie choro. 

.J. Vilimas. 

3 Vakarais 156& Mihvaukee Ave. 5 
^ ^ j Central 6390 ŠĮ 

Rasidence Humbuld 97 5 
CHICAGO, ILL. S 

8 Dr. G. M. GLASEK 
^ ^ ^ B Praktikuoja 26 mtoMi. 

Gyvenituas Ir Ofisas 
314» 8. Morgan 8L kertė » « . 

Chicago, IU. 
SPECIALISTAS 

Moterišku, Vyrišku ir Valku 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFLSO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet g 
is nuo 8 iki *:S0 vak. Nedėlio 
m u vakarais ofisas uždaryta*. 

Ę TeJepbone Yards 687 I 

TtsL D»ov«r f u i s 

Dr C. Z. Vczelis 
LIKTI'VIS DE]fTISTA8 

Valandos: nuo t ryto iki t vak 
ti efI£lk>TTiL«i pn^-al s u t a r i m ą . 

471S So. Ashland Ave. 
arti 47-toe 

f i U f t f l t C 

TAI MŪSŲ DARBAI; 

Spausdiname Plakatas, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
' U.; Programos, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvo pripildyta nau-^H^^ 
jaasiomis mašinomis ir nau

jausio s ty liaus -tfiidė'mis. 

• Pavedus m u m s 
_ savo bile r koki 

spaudos d ft r b s 
B a e s f f f a f l ė s l t 

I 

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

B£ 

M 

EE m 
Užsisakykite "Pažangą" 

1 ' - i , • — ' ' ' 

NUO Sausio mėnesio 1918 metų *4Drau-
go" Bendrove pradeda leisti mėnesinį 

l i teratūros, mokslo, politikos ir visuome
nes žurnalą—-

NGĄ ff f 
"Pažanga" eis tuo paeiu formatu, kaip ir ligfiiol, tik gal 
kiek padidinta. Ja redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir 
publicistai. 

"Pažanga" metams kaštuos tik $2.00. 
Atskiri numeria i p o 20 c e n t ų . 
A g e n t a m s nu le idž iama 25 nuoš . 

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

Pasiskubinkite užsisakyti. 
ADRESAS: 

Agentai prašomi pasidarbuoti. 

H PA2AK6CS" ADMINISTRACIJA" 
1800 W.46th St, Chicago, 111. 

SE " S " 1 t 1 ' — m 

y 

A 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

I * 'DARBININKAS'' eina utarninkais, ketveriais ir sn 
f: balomis. 

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

"DARBININKAS" paduoda daug straipsniu, naudingų 
darbininkam! pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" p: !a svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

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

"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 . 

"DARBININKAS1' nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, . p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaiteje 'metams 

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

Adresas: r 

pusmečiui 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

— 

\Best,! 
:1 

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

A e!^C a i b. 

J Miiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiini 

KVIESTAS 

51c 
lerlaaa'.oj 
nta «ere»-
nl». ner<-

Y ar fa» (r»-

Rie5učiq SviestM 
Labai geras po 

30c 
C0C0A 

I 
14c bMktkokte. 

1-2 r». 

Pliku Stilius 

" * 43d 
WBST 8IDI 

IS78 MUwa tk< • vt. 
2064 Ml|w»:ikiseay; 
1064 MilwatiM« uw. 
1B10 W Ka4(«oa i t , 
88M ir Madlaaa i t . 

1644 m Clica««a». 
ift«) B>aa lateAd m-ę. 
MU W. Nortk • • . 
121? S . HAiBtfdiit. 
18» 8. Btflrtad ti. 
1*1£ W. 1Mb ak. 

c » fr. eėd t$. 
fOOTB SIOV 

>•«. 

: % . •onTl 
7B0 m. ««rtk • ? 
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