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SUOMIJOS RAUDONIEJI 
PRAŠO TAIKOS 

RUSŲ ATSIMETIMAS NUO 
KARES PATVIRTINTAS 

•i I 

Nerimavimai vakarij fronte, 
Prancūzijoje 

SUOMIJOS RAUDONIEJI: PATVIRTINAMAS RU 

NERIMAVIMAI VAKA 
RŲ FRONTE. 

PRAŠOSI SUSIMY 
LĖJIMO. 

Bolševikai su visais nori 
sugyventi taikoje. 

SIJOS IŠ KARAS PA 
SITRAUKIMAS. 

True translation filed \ritbr the post
master at Chicago, 111., on February 
13, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

STOCKHOLMAS, vas. 
13. — Suomijos raudonoji 
gvardija, atsilakusi žmonių 
kraujo ir pamačiusi, kad ne
gaus ten viršaus, pasiūlė 
suomių vyriausybės kariuo
menės vadui generolui 
Mannerheim taikintaes su 
jais. 

IŠ Gelaingforso pabėgė
liai praneša, kad tenai su
šaudyta du raudonųjų va
du — M. Hapalainen ir M. 
Sirola. 

PAUUOSUOS KARĖS 
NELAISVIUS. 

Bolševikai sako, liaudis ne 
norinti kariauti prieš 

teutonus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on February 
13. 1918, as reąuired by the act j : 
October 6, 1917. 

Amsterdam, vas. 12. — 
Anot pranešimo iš Berlyno, 
įiisii ir vokiečių delegatai 
Petrograde pasirašė po su
tartimi, snlyg kurios kaip 
yra galima kuoveikiausiai 
paliuosuoti kares nelaisvius, 
kurie netinkami kareiviau
ti. Nelaisvių paliuosavimą 
iš Rusijos trukdo tik ne
tvarkinga komunikacija ge
ležinkeliais. 

True translation filed with the post
master at Chicago, UI., on February 
I i . 1918, as reąuired ,by the act of 
October 6, 1917. % 

Londonas, vas. 12. — čia 
gauta oficijalis rusų liudiji
mas, kurs pilnai patvirtina 
pranešimą iš Vokietijos, 
kad Rusija pasitraukė šalin 
iš šios kares. Liudijime pa
sakyta, kad karė su Vokie
tija, Austrija-Vengri j a, 
Bulgarija ir Turkija jau 
pabaigta, rusų kariuomenei 
visuose frontuose tuojaus 
išakyta pilna demobilizaci
ja. Fronto apsaugojimui 
vietomis bus palikti jaunu 
kareiviu būriai. 

Taikos konferencija su 
centralėmis valstybėmis 
taippat pabaigta, pasakyta 
pranešime. Rusijos delega
tai atsisakė padėti savo pa
rašus po taikos sutartimi, 
kuriaja Vokietija pramato 
sau užgrobimus. Rusija ne
nori tolesniai kariauti, nes 
to nenori darbininkai ir 
liaudis. 

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
270 VOKIEČIŲ. 

Vokiečių užpuolimas 
atmuštas. 

ANGLIJOS KARALIUS 
PARLAMENTE. 

Pažymėjo, kad karės 
me sulaukta kriso. 

True translation filed with the post
master at Chicago, II!.. on February 
i:<, 1918. a s reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 12.—Šian
die atidaryta aštunta Į*rita-
nijos parlamento sesija. 
Prie atidarymo buvo ir ka
ralius. J is savo kalboje pa
žymėjo, jogei Kariaujančiu 
šalių susirėmimą .palietė 
krizis, kurs reikalaująs nuo 
anglų daugiau kaip kituo-
met pilnų jėgų, energijos ir 
atsidavimo ginti šalį. 

Kadangi Vokietija anglu 
teisingus reikalavimus ig
noruoja, tai daugiau nieko 
nebelieka, kaip tik kariauti 
su visu smarkumu, koks 
randasi tautoje. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
13, 1918, as required by the act of 
October 6. 1917. 

Paryžius, vas. 12.—Pra
eitą naktį prancūzai atliko 
2>asekmingą žygį prieš vo
kiečius. Vokiečių užpuoli
mo būriai atblokšti atgal. 
Oficijaliai sakoma: 

"Praeitą naktį reikia pa
žymėti,, nes prancūzai atli
ko didelį veikimą prieš 
priešininką. Šiauriuose nuo 
Ailette, Bouconville apylin
kėje, prancūzai atliko pa
sekmingąjį užpuolimą. Su
grįžo pas savuosius su 20 
nelaisvių ir 2 kulkasvai-
džiais. 

"Waevre prancūzai ke
liose vietose buvo įsilaužę į 
vokiečių linijas. 

"Vakaruose nuo Rene-
nauville paimta nelaisvėn 
250 vokiečių. 

* ' Po ilgo bombardavimo 
vokiečiai mėgino prisiartin-

Yra ženklai prisiartinan
čių musių. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
13, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 12. — Va
karų karės fronte, į kur vo
kiečiai sutraukia savo ka
riuomenę sutriuškinti talki
ninkus, pasirodo ženklai, 
jogei artinasi dideli mūšiai. 

Oras jau ganėtinai page
rėja. Kaikuriose anglu 
fronto vietose žemė jau tiek 
apdžiuvusi, kad militari-
niam veikimui vra tinkanti 
geriaus, kaip kituomet ka
da nors. 

Vokiečiai prieš anglus su
gabena didžiules armotas ir 
sutraukia kariuomenę, beį 
anglai, anot pranešimo, jau
čiasi kuogeriausiam stovyj 
ir nusimano, kad jie pada
rysią galą visokiems vokie
čiu pasikėsinimams. Anglai 
tikisi bendrai su talkinin
kais atlaikyti prieš vokiečių 
briovimasi. 

Atakos, užpuolimai kas
kart vis dažnėja, gi artile
rijos veikimas eina smar
kyn svarbesnėse fronto vie
tose. 

Vokiečiai buvo užatakavę 
Caurieros miškelį, šiaurry-
tuose nuo Vorduno. Bet 
prancūzai atmušė atakas su 
dideliais vokiečiams nuo
stoliais. 

Italijos fronte austrams 
nepasisekė prieš italų pozi
cijas vakaruose nuo Brenta. 
Tenai italai juos veikiai at
bloškė. 

AUSTRAI EINĄ PIR
MYN ITALIJOJE. 

PASKELBTA LIETUVOS 
NEPRIGULMYBE 

TAI ATLIKO VIRŠIAUSIA 
LIETUVIU TARYBA 

ŠVEICARIJOJE 

' 

RUSSELL MATO AME 
RIKOS PRALAI

MĖJIMĄ. 

Baisi nelaimė gali ištikti 
talkininkus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
13, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Berlynas, vas. 12. — Po 
visos dienos smarkaus arti
lerijos veikimo Sette Co-
muni lygumoje, Italijos 
fronte, austrai stojo atakon 
pietuose nuo Sasso Rosso, 
įsibriovė priešininkų pozici-
josna ir paėmė nelaisvėn 
apie 180 italų, šiandie ka
riuomenės stovykloje pa
skelbta. 

UŽ KAZYRES ATIDUO
DA KULĖASVAIDŽIUS. 

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, 111., on 
February 13, 1918, as reąuired 
by the act of betolrer 6, 1917. 

BERNE, vas. 12. -* 
Viršiausia, Lietuvių 
Tautos Taryba Šveica
rijoje, kuri visų kariau 
jancių ir neutralių ša 
lių Šveicarijoje diplo
matiniams atstovams 
indavė- rezoliuciją, ko
kia buvo priimta Vil
niaus Tarybos, paskel
bė Lietuvos valstybės 
neprigulmybę su sosti
ne Vilniumi. 

Viršiausia Lietuvių 
Tautos Taryba pažy
mėjo, jogei nežiūrint 
visų praeityj buvusių 
opresdjų lietuvių liau
dis visas laikas pilnai 
užlaikė savo tautišku
mą ir reikalingą tam 
tikslui stiprybę ir todėl 
dabar yra reikalas ir 
tinkama proga Lietuvą 
pakeisti neprigulminga 
valstybe. 

Visi diplomatiniai at
stovai priėmė Lietuvių 
Tautos Tarybos dėle-
gaciją. 

Vokietijos pasiunti
nys Šveicarijoje paža
dėjo apie visa tai pra
nešti Berlynan, savo 
vyriausybei. 

BELGŲ KAKALIUS 
ITALIJOJE. 

True 'translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February 
13, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 12.—Morn-
ing Post korespondentas iš 
Berne praneša, jogei rusų-
-vokiečių fronte tarp karei
vių prasidėjusi gyva preky
ba. Rusų kareiviai vokie
čiams už kazyres atiduoda 
savo kulkasvaidžius. 

ti prie mūsų linijų tarpe 
Bezonvaux ir Fosses miš
kelio. Prancūzai armotų ug
nimi tečiau atbloškė tris 
vokiečių būrius. Spėjama, 
kad priešininkas turėjo pa
nešti didelius nuostolius. 

"Kitur vokiečių pastan
gos taippat nuėjo niekais. 

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

Italijos stovykla šiaur. 
Italijoj, vas. 12. — Belgų 
karalius Albertas ir kara
lienė Elzbieta apleido italų 
karės stovyklą ir iškeliavo 
aplankyti Venice po apke
liavimo karės fronto. Kara
liai Albertui karės fronte 
draugavo karalius Viktoras 
Emmanuel. Abudu karalių 
buvo nuėję net priešakinėn 
linijon, į pirmuosius apka
sus. Karalienė Elzbieta nė
jo frontan. 

Karalius Albertas peržiu
rėjo didelę kiekybę italų 
kariuomenės. Suteikė de
koracijas vyriausiam italų 
armijų vadui, gen. Diaz, ir 
kitiems oficieriams ir ka
reiviams už jų nepaprastą 
drąsumą ir didvyriškumą 
veikimo metu. 

Belgų karalius su karalie
ne ir italų karalius buvo ap
link Venice, kuomet tą mie
stą buvo užpuolę ir bombar
davę priešininko lakūnai. 

- • 

KAIZERIS PERSIKĖ
LĘS BELGIJON. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on February 
18. 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, vas. 12. — Ex-

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February 
13. 1918, as reąuired b y t h e act of 
Oetober 6, 1917. 

KnoxvilK Tenn.,. vas. 12. 
— Charles Edward Russell 
(socijalistas) žinomos Rooto 
misijos Rusijoje narys, čio
nai kalbėdamas Rytų Ten-
nessee karės konferencijoje 
pažymėjo, kad jei praneši
mai apie Rusijos padarytą 
taiką yra teisingi, tuomet 
Amerikai gali grūmoti kri-
zis. 

"Rusijoje yra 1,500,000 
austrų-vokiečių karės nelai
svių, galinčių kariauti,' ' 
pasakė Russell. "Šitie susi
jungs su 147 divizijomis, 
dabar esančiomis rusų fron
te. Tuomet Vokietija vaka
rų fronte turės daugiau 
kaip 4 milijonus kariuome-
nėa N 

"Tokiam skaitliui talki
ninkų kariuomenė negalės 
prilygti. Vokietija prispau-
džius prie sienos italus, visą 
savo stiprybę pasuks prieš 
talkininkus ir ims briauties 
per pietinę Prancūziją. Tal
kininkų armijiuk su**uąc£> 
šiaurvakariniam Prancūzi
jos kampan ir tenai paga
liau įveiks. 

"Tokiam padėjimui esant 
mes galime padaryti viena
tiniai tik tiek, kiek Rusija 
yra atlikusi kariaudama su 
Japonija. Mes galime siųsti 
ten savo kariuomenę tik 
pastarosios įveikimui ir 
sukoneveikimui. Tokiuo bū
du Amerika gali but įveikta 
be nei vieno šūvio savo te
ritorijoj e.'' 

IS DARBO LAUKO 
i 

Pilnai darbininkų. 

Los Angeles, Gal. — "Los 
Angeles Shiį) Building and Annapolis, Mū.—Anot ši-
Dry Dock" kompanija pra- tos Maryland valstijos in« 
neša, kad palei jos įstaigas 
kasdien šimtai darbininkų 

ti darbą. Šitam mieste visas 
laikas yra daugelis bedar
bių. 

37,434 nelaimingieji 
atsitikimai. 

dustrijos komisijos raporto, 
praeitais metais buvę n< 

susirenka ir teiraujasi gau- 37,434 nelaimingieji atsiti
kimai tarpe darbininką 
darbo metu. 

Pasibaigė mašinistu/ 
streikas. 

Akron, O. — Millerio iš 
gumos išdirbinių įstaigoje 
pasibaigė mašinistų strei
kas. Čia mašinistai yra stip
riai susiorganizavę. 

14,519 vaikų suareštuota. 

New York. — Šito miesto 
» . 

vaikų teismo metiniam ra
porte sakoma,, kad praei
tais 1917 metais mieste bu
vo suareštuota ir teisman 
pristatyta 14,519 prasiženk 
gūsių vaikų. Vadinasi 2,094 

f vaikais daugiau, kaip 19 io 
metuose. 

Vaikų prasižengimai pa
didėjo, kuomet pabrango ir 
sumažėjo maistas ir kuras. 

Turi didėlį pelną. 

Chicago, IU. — Inland 
Steel kompanija praeitais 
metais gavo grynų-gryniau-
sio pelno net suvirs 19 mili
jonų doCerių. Kad nors da
lis to milžiniško pelno butų 
pavesta darbininkams. Bet 
kas čia tau duos! 

Organizuojami nigeriai 
darbininkai. 

r - Reikalauja atšaukti 
teisėjus. 

. Birmingham, Ala. — čio
nai organizuojami amatų 
unijon nigeriai darbininkai. 
Sakoma, tai busianti di
džiausia šioj valstijoj (Ala-
bama) iųgerių unija. 

• • • • « i • 

Daugiau darbininku . 
nei darbų. 

ANGLAI ATMUŠĖ VO
KIEČIŲ UŽPUOLIMĄ. 

True translation filed wlth the post
master at Chicago. 111., on February 
13, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

• • 

Londonas, vas. 12.—Pra
eitą naktį šiaurrytuose nuo 
Epehy vokiečiai 'užpuolė 
vieną mūsų poziciją, bet 
buvo atblokšti, praneša an
glų karės ofisas. 

" Vakar vakare Mąnches-
ter kariuomenė pasekmin
gai užpuolė vokiečių apka
sus vakaruose nuo La Bas-
see. Dideli nuostoliai pada
ryta priešininkui. Mes len
gvai nukentėjome. Paimta 
7 nelaisviai ir vienas kulka-
svaidis." 

ehange Telegraph kores
pondentas iš Amsterdamo 
praneša, kad-anot vokiškų 
laikraščių, imperatorius 
Wilhelmas asmenišką savo 
stovyklą perkėlęs į Spa, i 
Belgijos mineralių vandenų 
vietovę, palei Prūsijos sie
na. 
/ Vokiečių laikraščiai pažy-

Tacoma, Wash.—Centra-
lė darbo taryba pasiuntė 
kongresan reikalavimą, kad 
Suv. Valstijų konstitucijoje 
butų pravesta pataisymas, 
sulyg kurio butų galima at
šaukti fėderalius teisėjus 
iš užimamų vietų. 

Šitie teismai, anot cen-
tralės darbo tarybos, sava
rankiai diktuoja įstatymus, 
neatkreipia domos į darbo 
žmonių teises ir prieš juos 
negalima, nieko pasakyti. 
Todėl šitų teismų teisėjai 
turėtų turėti atsakomybę 
prieš šalies pįliečius. 

Priešinasi valstijos 
policijai. 

Salt Lake City, Utah. — 
Vietos valstijinis darbo su-

•jkno biurą rsmeša, 
jogei pirmoj sausio mėnesio 
pusėj biuran atsišaukę 502 
darbininkai. Iš jų 264 nega
vę darbo, nes jo nėra. 

Reiškia, kad šiai šaliai ne
trūksta darbininkų. 

Publika stovi už 
krasauninkus. 

Trenton, N. J. — Valsti
jos legislaturon paduota 
sumanymas įsteigti valsti-
jinę policiją (kazokus). Ši
tam sumanymui pritaria 
valstijos biznierių sąjunga. 

Bet organizuotieji darbi
ninkai aštriai priešinasi su
manymui. Sako, jogei toji 
policija yra gaminama prieš 
darbininkų streikus. 

Barzdaskučiai sumažino 
darbo valandas. 

AlUance, O. — Šitam mie
ste barzdaskuty klos rytme
čiais atidaromos 7:30v gi va
karais 7:00 uždaromos. Šeš
tadieniais uždaromos 9:30 
vakarais. 

busiąs trumpą laiką. 

Gauna daugiau mokėti. 

Oincinnati, O. — Čia su
siorganizavę duonkepiai iš
reikalavo didesnių sau už-

mi, jogei imperatorius ten-j mokesnių -r- 2 dbl. daugiau 
savaitėje. 

Kansas City, Kan.—Gele
žinkelių krasos sąjungos or
ganas 'Raihvay Post Office' ' 
rašo, kad už krasos darbi
ninkus (krasauninkus)' sto
vi publika, kuri pilnai pa
remia krasos darbininkų 
reikalavimus užmokesnio 
padidinimo reikale. 

Kaip žinoma, krasos" dar
bininkai jau senai reikalau
ja sau algų padidinimo, 
ypač šiais laikais, kuomet 
pragyvenimas keleriopai 
pabrango. Bet šalies krasos 
viršininkas tam priešinasi. 
Nesuprantama, kokius jis 
turi išrokavimus taip dary
damas. 

Kadangi darbininkai tuo 
reikalu nesenai atsiliepė į 
visuomenę, pastaroji pake
lia balsą pritardama darbi
ninkų reikalavimui. Kuo
met tuo reikalu išsidirbs 
plati visuomenėje opinija, 
gal tuomet kongresas ir pa
galvos apie pamirštus pigiai 
apmokamus krasos darbi
ninkus', kuriems net drau
džiama organizuoties. 

Duos pensiją policmjbnams. 

200 Chicagos senyvesnių po-
licmonų pašaukta pas gydyto
ją peržiūrėti, ar jie yra tinka
mi tolimesniai tarnybai. Ne
tinkantieji bus Daliuosuoti 
nuo tarnybos ir jiems bus mo
kama pensija. 
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Į REDAKCIJOS PASTABOS. 
I . ; • : 

AR BUS SEIMAS VISUO-
ĮINAS. 

Tas klausimas labiausiai 
parupo mūsų socijalistams. 
Pr is ispyrę jie klausia, gir
di, a r biis seimas visuoti
nas, jeigu jie, socijalistai, 
nedalyvausią. Lyg t a r t um 
ir pa ts j$ dalyvavimas tik 
nuo to ir priklauso, a r ki
t i—reiškia nesoeijalistai,— 
pripažins tai , a r ne, — kad 
j ie , socijalistai^ gali suga
dinti , su t rukdyt i seimo vi
suotinumą. 

Ta. galę mes socijalistams 
pripažint i galime. K a d ka 
nors sugadinti , su t rukdyt i 
— tam nei didelės pajėgos 
nereikia. 

4 

Bet kad socijalistai nc-

" Nau j i enos" i r ki t i soeija-
lįstų laikraščiai. 

Lai lietuviai nesiduoda 
* 

pagaut i ant to "trikfco* 
Seimas atidėti nebegalima 
— išr inktas patogiausias 
laikas, — nėra ir reikalo^ 
Prisiruošti dar v ra laiko. 

• 

Lai socijalistai parodo sa
vo vikrumą. 

KAIP RUOŠTIES PRIE 
SEIMO. 

čiai vyčių, L. D. S., ypač gi 
Federacijos komitetų ap
skričiai) , gi tie apskričiai, 
kad veiktų išvien su kata
likų centru — Federacija. 

Svarbiausia gi visi tur i 
me daboti, kad nuo katali
kiški^ draugijų nepatekt ų 
atstovai svetimos mums 
dvasios. 

Kada ta ip visi veiksime 
vienybėje — tada seime 
niekas nepanaudos mus sa
vo tikslams. 

ABRAHOMAS LINCOLNAS. 

kitomis srovelėmis, šaukt i 
imtų manyt i perdaug apie bendrus susirinkimus. Vi-

Vienoje, kitoje ivetoje, 
kaip girdėjome, mūsų* ka
talikiškus draugijos, užuot 
savo tarpe susiorgaiuzavus 
ir nuo savo draugijų išrin
kus t inkamus delegatus — 
bando savo kolonijose tver
ti blokus, daryt i sutar t is su 

Vakar , vasario 12 diena, 
visose Suvienytose Valst i
jose, kaip ir kas metai, bu
vo paminėta buvusio šios 
šalies prezidento Abrabonu/ 
Lineolno atminimas. Lin-
colnas buvo šios šalies did-
.vyrįs. Gi savo didvyriur, 
kiekviena tau ta amžinai 
pagerbia. 

Abrahomas Lincolnas gi
mė Kentuekv valstijoj va
sario 12 d., 1809 m. J a m 
esant dar mažam jo tėvas 
Thomas Lincoln su visa šei
myna persikėle gyventi į 
Indiana valstija, ku r įsigi-

• « « . « • • • • • > =9 

Trečiadienis, vasario 13 d. 

Artyn prie gyvos ir laisvos 
Lietuvos! 

jo uke: Čia veikiai Abra-
homo Lineolno motina m i J t l n o m u . s ų sa]Į- S v c u * a ,Lie-~ 

savo kadi r t rukdančias 
pajėgas, mes j iems turėtu
me pasakyt i šit ką. Je i 
gu soeijalistų sąjunga, jų 
laikraščių redakcijos, jų 
vedamos, arba jų in teknu-
je esančios organizacijos s e i i \ 
mą užboikotuos — tada, ži * 
noma, seimas nebus visiš
kai visuotinas — pilnoje to 
žodžio prasmėje. J i s ta
da galės būti visuotinu sei
mu visų lietuvių, kurie sto
vi ant tautos pamato, ki
ta ip sakant — tautiškoje 
prasmėje. 

Tik tegul socijalistai ne-
\ mano (kaip dabar jie paro

do) , kad jeigu seime neda-
y lyvaus, ta i seimas negalės 

kalbėti vardu lietuvių dar
bininkų. Seimas tada ne
galėti] kalbėti tik vardu tos 
dalies darbininkų, kurie y-
ra vedami ^ocijalistų. Bet 
tai nedidele dalis lietuvių 
darbininkų. Didelė jų di
džiuma soeijalistų neseka 
ir anaiptol nėra jų intek-
mėje. Ta didžiūnui ir ne
ša ant savo pečių visus 
svarbiausius tautos reika
lus. Ta didžiuma ir sei
me tars savo žodį Lietuvos 
ateities reikaluose. I r tars , 
tur-but , darbininkai, nepar
duodami Lietuvos t kkupe-
ra l i s tams ." Ifačių kapita
listų lietuvių galės būti sei
me^ tik vienas kitas. Maž
ne visas seimas galės būti 
iš darbininku amonių. Bet 
žinoma, labai butų pagei
daujama, kad ir visi socija
listai seime dalvvautu ir 
išrastų būdą balsuoti tai]>, 
kaip trokšta visa mūsų tau
ta. Tada ir butų seimas 
t ikrai ir pilnai visuotinas ir 
visiškai pa s i s ekęs Vieto-
n u socijahstai dabar agi
tuoja, kad, girdi, reikią sei
mą atidėti kokiems 2 a r 3 
mėnesiam*. Taip, mat, 
jiem pa ta rė "Lai>vė ," 

sa tai t ik parodo mažą po
litišką pribrendimą kai-ku-
rių mūsų veikėjų, st*>ką pas 
mus vienybės, susiklaus}-
mo. Mes tur ime atsimin
ti , kad visi kiti lietuviai, 
vedami arba sooijalistų, ar
ba liberalų-laisvamanių — 
pasielgs ne taip, kaip mūsų 
visuomenė norėtų, bet taip, 
kaip jų vadai j iems patars . 
Mes, tiesa, važiuosime visi 
į tą seimą visų-pirma kaipo 
lietuviai. Kaipo lietuviai, 
mes ten nuvažiavę* stengsi
mės susi tar t i veikti ateitv-
j e bendrai su kitais Lietu
vos laisves reikalais. Bet 
mes negalėsime užmiršt i i r 
to, kad mes esame dalis vi
sos lietuvių katalikų visuo
menės. Gi tai visuomenei 
reikia kuogeriausio susi
klausymo, vienybės, vieno
dos taktikos. Tą. savo tak
tiką nusistatyt i mes tur ime 
patys v ien į be įsikišimo ir 
pagalbos kitų srio veliu 
žmonių. 

Mes turėsime pasisaugo
ti, apsižiūrėti, ^ a d seime 
kas nors šiokiu a r tokiu bū
du neardytų mūsų vieny
bės, negriautų mušu nau
dingų įstaigų ir t t . 

Je igu mūsų kolonijose 
at&kiri mūsų veikėjai, ne
pa tyrę jrLų kitų k a t a i ^ ų 
takt ikos, savo ruožtu mė
gintą primesti savo drau
gams — katal ikams takt i 
ką — tada gal ne vienos 
kolonijos katal ikai nueitų 
savo keliais, gal j ie pasiro
dyti} priešingi visai mūsų 
visuomenei, gal t ik patar
nautų kitų sriovelių tiks
lams. • 

Taigi ruošiant ies prie 
seimo labai svarbu vra, kad 
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visų kolonijų lietuviai* ka
talikai butų susitarę savo 
tarpe, kad jie veiktų susi-

rė. Tuomet Abrahomas, 
kaipo mažas bernelis, daž
nai eidavo į girią, kur jo 
motina buvo palaidota po 
medžiais, i r tenai" verkdavo 
ilgas valandas, apgailestau
damas tą, kur i j am širdin 
buvo indiegusi pirmutines) 
gerų jausmų sėklas. 

Abrahomas Lincoln ne
turėjo nei progos, nei tin
kamo laiko lankyti pradinę 
mokyklą. Tečiau pa ts pra
moko skai tvt i ir rašvt i . 
Kuomet jo tėvas persikėlė 
gyventi į Illinois valstija, 
tuomet Lincolnas turėjo 
jau dvidešimts metų i r j au 
pa t s^pe r save bravo įgijęs 
nemažai sau reikalingojo 
mokslo, kurį sėmė, skai
tydamas naudingas knygas. 

I r štai tasai savamokslis, 
būdamas dvidešimts pen
kių metų amžiaus ir nuolat 
sunkiai dirbdamas, stojo į 
kvotimus ir patapo advo
katu. P o to jis ėmė kilti 
augs tyn . 1846 metais j is 
pateko kongresan atstovu. 

1860 metais j is buvo įs
l ink tas šios respublikos 
preaideiitu. Šalį valdė la
bai išmintingai. J i s pa
naikina nigerių vergiją. Už 
tai šalyj buvo užsipliekusi 
naminė karė. 

1865 metais Abraliomą 
Lincolna nužudė vienas 
žmogžudis. Atkerši jo tam 
geram žmogui už vergijos 
panaikinimą. * 

Toks tai buvo Lincolnas, 
sius šalies geradaris, žmo
nijos urietelis. 

Nestebėtina, kad jo gimi
mo diena visoj šalyj šven-' 
čiama. 

Apsergėk, Augščiausi, mųs 
mylimą šalį, 

Kwr mūsų sodyhos ir bočią 
kapai!... 

Dar prieš "keturis tūks
tančius metų Augščiausiojo 
Viešpačiov ranka apdovano
jo senąją A l i jų giminę — 
lietuvius — gražia i r tur
t inga šalimi, apaugusia kir
vio nelytetomis giriomis, iš
marginta laukais, papuošta 
žaliomis pievomis, išvagota 
sriauniomis upėmis ir upe
liais, ap taškyta blizgančiais 
ežerais, fx 

> Tūkstančius metų mes a-
rėme savo Tėvynės laukus, 
valgėme jos duona, daina
vom jos dainelę ir pynėme 
jos pasakas. P e r ilgus\ 
šimtmečius kynėme savo 
Lietuvą-Motulę, savo laisvę 
ir teises, tai nuo valkatų 
kryžiokų, žiaurių totorių, 
lenkų i r rusų. Mūsų pra
bočiai savo krauju pirko 
mums laisvę, savo kaulais 
nuklojo Lietuvos žemelę. 
J iė ' mirė milžinų mir t imi ir 
savo pasišventimų pašven-

ffi 
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VISŲ DOMAI. 

Lankydamas rytines val
stijas vietomis pasitaikė daug 
išrašyti katališkų laikraščių, 
jeigu kartais " kas užmokėjęs 
ir negaunat laikraščių, ar( su-
kitais reikalais meldžiu kreip
tis žemiau paduotu" adresu. 
Taipgi ir dabar kas norėtų ge-
vą laikraštį skaityti, tai no
riai patarnaučiau. 

tuvos žemelė,, nes j i davė 
pasauliui narsius kar iauto
jus už žmonių laisvę ir ly
gybę, už šventąsias tautų 
teises! 

Tol lietuviai buvo laisvi, 
kol savo laisvę ir kalbą jie 
brangino daugiau nei tur tą 
i r gyvastį. Tada j ie laisvi 
gyveno ir laisvi mirė. 
- Kada svet imtautiškas, v-

pač lenkiškas raugas užter
šė Lietuvos širdį, daugelis 
lietuvių išvirto į ba jorus -
šlėktas, mūsų tautos laimė, 
laisvė ir kul tūra pradėjo 
džiūti, nes užsikrėtė lenkiš
ka džiova. 

Mūsų priešams pasisekė 
mus užmigdyti , bet ne mit 
visados. Mes visgi atbu-
dome i r pabudę pajutome 
ant savo rankų bjaurios 
vergijos retežius. 

I r iki šiai dienai dar esa
me vergai, nors apie Lietu
vos laisvę ne t ik mes kal
bame, bet įr mūsų priešai 
prisimena. 

Bet j uk gerai žinome, 
kad mūsų kalbos, nors i r 
gražiausios, Lietuvos' iš 
vergijos nepaliuosuos. Pr ie 
kalbų reikia pridėti ir rim
tų darbų. Žinome, kad 
veik jokio darbo nega
lima l̂ e išlaidų pradėti . 
Gailėsdmes. tauta i paliuo-
suoti pinigų — parodysime, 
kad doleris mums branges
nis i r už tėvų šalelę i r pa
siliksime svetimųjų ver
gais. 

Lenkai , matyt , milijonus 
sukrovė ir tais pinigais du
mia pasauliui akis, Lietuvą 
Lenkijos " g l o W r ' paves
dami. Joį mes dabar snau-
sinie, tai lenkų poniškas 
bijūnas vėl kapos lietuvių 

11 nugaras . O reikia pridur
ti, kad pavojus ne vienais 
lenkų pusės: atsiminkime 
rusns-vokiečius. i 

Tad kas-gi galima ir rei
kia darvt i f 

O-gi reikia ne vien min
timis ir žodžiais, bet ir dar-
bais-aukomis art inties prie 
gyvos ir laisvos Lietuvos! 

Lietuva bus gyva, tik ba-' Vincas Rukštalis, 
žino ir mi viso apskričio tie-į ir>1 (Jarfield ave., Valparaiso, do giltines neprileiskime 
tuviais katalikais (ap^kri- Ind. prie Lietuvos žmonių. Lie-

tu va DUS laisva, t ik meš bu
kime laisvi ir savo sąžinės 
doleriais7 nesuvaržykime. 
\ Aišku, kad ne visų lietu
vių tautini-j susi p r i i m a s y-
ra lygus. K u r susipratęs 
lietuvis darbininkas nesi
gailės kelių dolerių, ten 
snaudulis gal i r cento ne
duos. 

Kad pr i t raukus kiekvie
ną lietuvį apsidėti mėnesi
ne duokle del karės nuken
tėjusiems gelbėti arba nors 
dieno* uždarbį atiduoti Lie
tuvos laisvei —Tautos Fon
das, visuomenei pr i tar iant , 
rengia L I E T U V O S L A I S 
VĖS S A V A I T ? , kuri tęsis 
nuo 3 iki 10 kovo mėnesio. 
N Laisvės Savaitėje svetai
nėse DUS prakalbos, po gy
venamus namus vaikščios 
kolektoriai. 

Tautos gerovė reikalau
ja, kad Laisvės Savaitėje 
kiekvienas lietuvis nors 
vienos dienos uždarbį Lie
tuvos paliuosavimui atiduo
tų ir pasižadėtų mokėti kas 
mėnuo mažiausia nors po 
25c, o kas gali i r daugiau. 

Pulkime visi šventan Tė
vynės liuosavimo darban! 
Lai Tautos Fondo kolekto
riai rankų nenuleidžia, lai 
j ie iš tvermingai pakelia vi
sus rinkliavos nemalonu
mus! Lai nukenčia Tėvy
nės išdavikų išmetinėjimus 
ir burnojimus. Vyra i ! at
minkime, kiek nemalonumo 
tur i mūsų broliai - sesers 
svetimoj vergijoj, kiti gal 
be pastogės, be duonos kąs
nio. 

Lai visi lietuviai pasi -• 
šventusias kolektorius ma
loniai sut inka ir pri ima, lai 
duosniai pila aukas, o jų 
aukos gydys Lietuvos žaiz-
daą. 

PSiic*?!^ ištverme, diržin-
gumas gelbėjo Senąją, Lie
tuvą. Vargeliais pintais, 
ašarėle šlakstytais, grau
džia rauda apraudotais., 
krauju aptaškytais keliais 
žengė per šimtmečius mūsų 
prabočiai ir garbingai nešė 
Lietuvos naštą. Poilsio jie 
nežinojo. 

I r šių laikui Europos lie
tuviai poilsio nežino. Kar
do, bado i r džiovos prare
tintos lietuviu eilės nesu-
merkę akių Kalvarijos ke
liais žengia per erškėčius į 
garbę. J ie dabar savo 
krauju ir gyvybe perka 
mums laimę ir Tėvynei laiL 

sve. 
Mes čia, Amerikoje, so

tus prie stalo sėdėdami, a-
pic ^sv ie to pabaigą" kal
bame, svarstome: kas 
mums blynų iškeps, kada 
grabe gulėsime ir vos t ik 
trupinėlius, nuo valgioj li
kusius, ant Tėvynės auku
ro beriafne.... 

Lietuvos piliečiai! Išva-. 
rykime iš mados apsileidi
mą, atšalima ir šykštumą! 

Nors mūsų darbus ir ne
malonumai lydės, nors teks, 
pavargt i ir suklupti , bet 
kada priešai padegė tautos 
namus, ku r mūsų tėvai 
per 4,000 metų gyveno, ne 
laikas į liepsnas ramiai žiū
rėt i ! Mušu doleris — vau-
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99 RAŠYKITES į "DRAUGO 
BENDROVĘ. 

i Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50000. 
NUTABTA: ^ ^ suma£inti nu0 $25.00 iki $10.00. 

šiandien musŲ laikraščių biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai stktgąi. 

Vienatinis lietuvių katafikg dienraštis "Draugas" 
pereita rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. / 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
sjai į "Draugo" Bendrove. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jį 

JU ir mylėsime. 
Indėli pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną, 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chioago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. m 
Kuponas užsirašymui " D r a u g o " Bendroves šėru. 
DRAUGAS PI BL1SJUNG COMPANY, 

1800 AVest 46th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Priaiunčiu $ Money , Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės fiėru. 

L • '' ' 
Vardas ir pavardė . . . .* 

Antrašas 

Mi«»ta« Valstija 

' — • 
•v, 
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MATOTE, K I E K P A S 
J U O S A P Š V I E T I M O ! 

Anot patarlės , kad be 
priežasties nei žmogus ne
numiršta . 

Ta ip y ra ir su tais ne
rangiausiais mūsų socia l i s 
tais. J i ems vis y ra prie
žastys šiokios ta i tokios. 
Bet tikrosios — a r tai ne
mato, a r nenori pasisakyti . 

J a u iš ilgo* patyr imo yra 
žinoma, jogeį socijalistai 
visuomet šaukia, kad jie 
mažai turį, arba mažai 
j iems duodama laiko pasi
ruošti bent kokian sumany
tai! seiinan ar susirinki-
man. 

Taip j ie dabar elgiasi i r 
šaukiamo New Yorkan vi
suotino seimo reikale. Štai 
Chieagos socijalistai reika
lauja net trijų mėnesių pri
sirengimo seiman. Nebu-. 
tų jie ar t imi sėbrai rusų 
bolševikams, jei ki taip el
gtųsi. , 

Toksai soeijalistų pasiel
gimas reiškia, kad jie nuo 
lietuvių visuomenės toliau
sia ir užsilikę, ka ip kultū
roje, ta ip pažangoje. 

Bet Chieagos socijalistus 
savo užsilikimu dar, labiau 

suby fina'' Wa t erburio 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
\ 

Gerbiamoji Bedakci ja ; ' 
Nuoširdžiai meldžiu pa

talkint i sekantį praneš ima: 
Šiuonri ska i tau sau už 

garbę pranešt i gerb. lietu
vių visuomenei, jogei Lie
tuvių Informacijos Biuras 
Washingtone tapo perkel
tas nuo 3613 Four theenth 
St:, % 'W. ant 703 Fif-
teenth St. N. W. 

Kreipiant is reikalais sei
mo, arba kka i s L. I . B. sry-
tyj ejjneldžiu adresuoti : 

Lith. Inform. Bureau, 
703 Fif teenth St. N. W., 

\Vashington, D, C. 
Su pagarba, / 

K. Sčesnulevičius, 
L. I. B. Rast . -

M 
(Conn.) socijalistai. Tie 

plisirengimlui , , prie seimo 
reikalauja j au ne 3 mėne
sių, bet net keturių! 

Tai ve kokia soeijalistų 
aps vieta! 

Ohicagietis. 

u 

KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 

Broliai - sesers T Mūsų 
priešai kala Lietuvai nau
jus vergijos pančius . Bu
dėkime ! 

Laisvės- Savaitėje Lietu-
vų liuosuokime! 

Kun. J . Jakai t i s , pirm., 
Kazys Pakš tas , sekrt. 

Pr ie rašas : aukas siun
čiant, ant ėekio a r "money 
order io" reikia rašvti Tau-
tos Fondo iždininko varda^ 

Kun. P. Lapelis — pirm., 
10806 Wabash ave., Chicago, 
UI. 

J . Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
111. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, 111. 

Jį 
r 
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REIKALIHOI AGENTAI. 

{B. Vaišnoras) ir siųsti se-
deus kibiras fviedras). Pil- • kretoriui šiuo adresu: 456 
kime! iGrand St., Brooklyn, N. Y. 

Reikalingi visose lietuviu 
kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo". . Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

4-
Stoeks i* Bondj Perkami ir 
darni veiklus darbas. An4rews A Oo. 
108 So. La Sallė st^ aidėta 1900 m. i 
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Taisykles Gavėnios laiku 
Chicagos Arkivyskupijoje 

Praeitą sekmadienį viso
se Chicagos Arkivyskupi
jos katalikų bažnyčiose iš 
pamokslinySių buvo akad-
11 >nia sekančio^ Gavėnios 
laikui taisyklės, kurių pri* 
valo p r i s i l a ika i kiekvienas 
katalikas: 

Gerb. ir brangus Tėve! 
Ateinanti sekmadienį, 

vasario dešimtą, meldžiu 
paskelbti savo . pavapi j o-
uama sekančias taisykles: 

Visos Gavėnios ~~ ""dienos 
pradėjus Pelenų trečiadie
niu, vasario tryliktą dieną* 
ir baigus Didžiojo Šeštadie
nio pusiaudieniu, kovo tris
dešimtą, išėmus sąkAiadie-
nius, yra pareiginės pasnin
ko dienos visiems tikin
tiems, kurie yra sulaukę 
dvidešimts pirmųjų metu 
amžiaus ir del kai-kurių 
priežasčių nėra teisotai pa-
liuosuoti nuo pasninkavi
mo. 

Tie, katrie sulyg abelpos 
tos bažnvtinės taisvklės 
privalo, pasninkauti, turi 
apniribuoti vienu visišku 
(pilnu) dienoje pavalgy
mu. Tai galima padaryti 
pusiaudieniu arba vakare. 
Taipgi turi apsiribuoti die
noje vienu užkandžiu, ne-
didesniu, kaip dešimts un
cija, arba ketvirta dalimi 
paprasto pavalgymo. Pa
protys^ leidžia vartoti kokį 
nors šiltą gėrimą rytme
čiais, kaip tai —- arbatos, 
kavos arba čekolado su 
šmoteliu duonos. 

Vartojimas mėsos ir žu
vies prie vieao ir to paties 
valgymo toleamai jau nėra 
užginta. 

Taukus arba riebumus, 
aunamus iš bent kokios 

mėsos, galima vartoti prie 
valgio pagaminimo visomis 
Gavėnios dienomis ir viso
mis pasninko arba absti
nencijos dienomis per išti
sus metus. 
Paliuosuoti nuo pasninko 

žmonės. į 
Visi tie, katrie nėra su

laukė dvidešimts pirmųjų-
metų amžiaus, ir tie, katrie 
yra sulaukę šešiasdešimts 
metų amžiaus; sergantieji 
ir labai bėdini; nėščios ir 
kūdikius pemačios mote
rys ; priversti dirbti sunkų 
darbą i r abehiai visi, katrie 
negali pasninkauti be pa
kenkimo savo sveikatai, 
paliuosuojami nuo pasnin-

Tie, katrie turi tikrą nu
simanymą, jogei neatlaiky
sią pasninkavimo, privalo 
gauti patarimus nuo nuo
dėmklausio. 

Visi nuo pasninko prie
dermių paliuosuoti žmonės 
turi leidimą vartoti mėsą 
prie. Juekvieno valgymo to
mis dienomis, kuriomis su
lyg dispensos leista mėsą 
varioti. 
Mėsos valgymo dispensos. 

Sulyg Apaštališkojo San
to Indulto, suteikto rugpjū
čio trečią dieną, 1887 m., gi 
paskiau atnaujinamojo ši
toj dioeezijoj suteikiama 
dispensa vartoti mėsą vi
sais sekmadieniais be apri
bojimo ir prie pibiųjų val
gymų pirmadieniais, antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 

V 
šeštadieniais, išėmus ber-
tainių metų šeštadienius. 

Bttlyg Apaštališkojo So
sto Indulto, paskelbto kovo 
penkioliktą dieną, 2895 m., 
gi paskui atnaujinamojo, 
darbininkams podraug su jų 
visais namiškiais leidžiama 
vartoti mėsa prie pilnojo 
valgymo visomis pasninko ir 
abstinencijos dienomis per 
ištikus metus su sekančiais 
išėmimais: Visi ištisų metu 
penktadieniai, Pelenų tre
čiadienis, Didžiosios Savai
tės trečiadienis ir Kučia 
prieš Kalėdas, išėmus, jei 
Kūčios diena butų sekma
dienyje. 

Darbininkai ir visi jų na
miškiai, ,kurie del kokios 
nors priežasties paliuosuo
ti nuo pasninkavimo, gali 
vartoti valgiui mėsą tomis 
dienomis, kuriomis indultas 
leidžia tai daryti. Vienpk 
iie namiškiai, kurie nėra 
(paliuosuoti nuo pasninkavi
mo priedermės, šita dispen
sa gali naudoties tik prie 
pilnojo valgymo. v 

Naudinga bus pranešti 
tikintiems, kad šioj dioce-
zijoj velykinio priedermių 
pildymo laikotarpis prasi
deda su pirmuoju Gavėnios 
sekmadieniu ir baigiasi su 
Švenčiausios Trejybes sek
madieniu, ir kad nuo šiol 
sulyg abelnųjų teisių pas
ninkas ir abstinencija pa
naikinama tam priklausan
čiomis šventomis dienomis. |̂  

Pasitikime, Gerbiamasis 
ir, Brangus Tėve, jogei įsi
norėsite priminti savo pa-
rapijonams, idant jie persi
imtų tikrąja Gavėnios dva
sia. Nes Gavėnia vra mal-! 
dos ir atgailos laikotarpis. 
Visi tie, katrie nuo pasnin
kavimo paliuosuoti, turė
tų pildyti kitokius kūno 
marinimo darbus, kaip tai 
susiturėjimas nuo svaigina
mų gėralų vartojimo ir pa
silinksminimų, gi užuot to 
egu jie panorės atsiduoti 

maldingiems darbams. 
Tikrai Jums atsidavęs 

Kristuje 
t Jurgis W. Mundelein, 

Arkivyskupas. 
E. F . Hoban, 

Chicago, Kancleris, 
vasario 8, 1918 m." 
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SPRINOriinj), ILL. 

1 e kam jie renka aukas! 
Vietos karšta socijaHstė 

Maly Lekešienė a įą dieną 
ėmė bėgioti po lietuvių na
mus ir prašyti aukų U T 
vynės , ? redaktoriaus gelbė
jimui, kurs esąs uždarytas 
šalt o j on! 

Kiek man. žinoma, kol-
kas neį vieno lietuviško lai
kraščio redaktorius dar nė
ra pakliuvęs kalėjiman. 
Kalėjime buvo sceijalistų 
mirusios " K o v o s " adminis
tratorius ir soeijalistų są-
jmigos raštininkas. - Bet 
nieko nežinoma apie buvu
sios " K o v o s " redaktorių. 
Taippat i r -^Tėvynės" reda
ktorius nesuareštuotas. ^ 

Tai kokiam galui socija-
listai renka aukas, prisiden
gdami tokiomis klastomis? 

Mūsų žmonės jei duoda 
aukų kam, tai turi pirmiau 
sužinoti, kam duoda ir ko
kiam tikslui. Nes yra daug 
išnaudotojų, kurie mūsų 
žmones su tais savo aukų 
kaulinimais tik skriaudžia. 

Na, sakysime, tegu buvu
sios " K o v o s " redaktorius 
ir bus uždarytas už geleži
nių grotų. Ar tai reikia 
rinkti aukas jo gelbėjimui^ 
Nejaugi visokius nenaudė
lius reikia dar gelbėti* 

Tuščiajų! Mes turime 
svarbesnių tautos reikalų 
už tuos visokius niekšus, 
kurie nesusipratusius lietu
sius mulkina. 

A. K. 

IŠ R 0 8 E L A N D 0 . 

CICERO, ILL. 

Tautos Fondas ir Seimas. 
Vietinis 59 Tautos Fondo 

įkyrius laikė nepaprastą susi
rinkimą vasario 4 d., vakare, 
Norints neperdidelis skaitlius 
žmonių susirinko, bet buvo vi-
sr"tie, kurie pilniausiai yrą 
pasišventę tautai. ̂  

Svarbiausias susirinkimo 
tikslas buvo pasitarti apie 
siuntimą delegatų į visuotina 
Amerikos Lietuvių Seimą 
Xew Yorkan, kovo 13—14 d. 

Vienas narys, p. Juozapas 
Mockus parodė savo tėvynai-
niškumą, savo pasišventimą 
Lietuvai, apsiimdamas atsto
vauti skyrių už atlyginimą 
tiktai menkos dalies iškaščių, 
kitą/ialį pats paaukaudamas. 
Menkai tokių tėvynainių atsi
randa. 

Argi, ištikro, neatsiras 
daugiau tokių tėvynainių pa
siaukavusių tėvynei ūįrbti! 

Pr. 

L. Vyčiį apskričio choro 
koncertas. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričio choras sausio 27 
diena Broliu Strumilų sve-
tainėje turėjo koncertą. 
Progkama buvo tokia: 

Po vvčiu himno sūdai-
nuota: Mažas mūsų brolu
žėlis, Oželis, Ant tėvelio* 
dvaro, Oi kas sodai do so
deliai ir Suktinis. 

Šitos visos dainos-daine-
lės tikrai sužavėjo visus 
klausytojus. Kiekvienas 
galėjo pasijusti, jogei jis 
esąs ne Amerikoje, bet Tė
vynėje Lietuvoje. 

Toliau sekė duetas iš 
kantatos "Bro l ia i " ir due
tas iš " Kaminkrėčio i t Ma
lūnininko." Dainavo po
nia O. Pocienė ir p. J . Ku
dirka. Tai tikros mūsų 
seenos žvaigždės. 

Paskui sekė: fuga ir Ka
nonas iš kantatos "Bro
liai." Šitai atliktaHĮabai 
puikiai. Ant galo "Infla-
matus" solo. Čia p. O. 
Pocienė ir orkestrą taip 
suskambėjo, kad kiekvieną, 
net šiurpas pagavo. Nes 
trombonas ir bosai priminė 
trimitą, kurs bus girdžia-
mas paskutinio Dievo teis
mo dieną, priminė, jogei vi
skas pasaulyj praeis, /iš
nyks žmonių visokios sva
jonės, tik viena amžinastis 
visados paliks. 

Programa pasibaigė Lie
tuvos himnu. 

Susirinkusių plojimams 
tiesiog nebuvo galo, taip 

koncertas patiko ir smego 
širdin. 

Aišku, kad apskričio cho
ras sumaniai ir rūpestingai 
lavinamas. Tokie koncer
tai ypač labai naudingi mū
sų jaunimui. Jei jie daž
niau but ruošiami, tuomet 
musų jaunimui - nereiktų 
glausties kur prie svetim
taučių. 

Patarčiau visam lietuvių 
jaunimui prigulėti ne tik 
prie vyčių organizacijos, 
bet ir" prie apskričio choro. 
Nes choras ėmė lavinties 
atlikti tiesiog nepaprastus 
ir lietuviams visai naujus 
daiktus. 

Tą vakarą oras buvo blo-
gas-šalta. Tečiau dauge
lis jaunimo susirinko. Tik 
labai gaila, kad senesni ne
nori lankyties į tokius nau
dingus vakarus, kur galė
tų išgirsti daug ką naujo 
naudingo. 

Koncertą žymiai parėmė 
ir vietos biznieriai. Už tai 
jiems labai ačių. Qryno 
pelno nuo koncerto, liko 
$23.15. 

Vakaro surengimo ir pa
tį vakarą visi daug darba
vosi. Bet daugiausia pasi
darbavo p-lė A. G rigaravi
elutė. Nes jinai ligi vėlai 
išbuvo šaltoj vietoj prie ti-
kietų. Taippat didelės pa
dėkos verti 11": pasidarbavi
mą pp. F . Stanį: ?VH?IUS, J . 
Janušauskas, J . Mockus ir 
J . Pivoriūnas. Visiems 
tegu bus ačių! 

Tegu gyvuoja ir tarpsta 
Liet. Vyčių organizacija! 
Tegu jinai darbuojasi tau
tai ir Bažnyčiai! 

Viską žinąs. 

CICERO, ILL. 

Parapijos susirinkimas. 

Vietos Sv. Antano parapija 
laikė savo susirinkimą, vasa
rio 3 d., bažnytinėje svetainė
je. Prisirinko žmonių pilna 
svetainė. Vietinis klebonas, 
gerb. kun. Af Ežerskis, paro
dė, kad sugeba valdyti buri 
žmonių, vesti tokį skaitlingą 
susirinkimą. Žmonės šįmet 
rimčiau apsiėjo, negu praei
tyje. Tai džiuginantis apsirei
škimas. Atskaitos buvo išduo
tos, -žmonės buvo tuomi pa
tenkinti. Žadama anksti pa
vasarį statyti vieną augštą ant 
dabartinės bažnyčios del mo
kyklos. Apačioje mokyklos 
kambarius sulies į vieną ir 
padarys didele svetaine. Ant 
viršaus mokiniams bus dau-
giaus vietos ir sveikiau. 

Šįmet surengs kokius no-
rints fėrus. Pasitikima/ kad 
visa parapija dirbs taip, kaip 
kad visi galėjo nutarti. 

/ Priėjo parapijos komitetų 
rinkimas. Buvo norėta įvesti 
naujas, kulturingesnis būdas, 
nubalsavimo, bet didžiuma 
parapijonų nesutiko. Sekan
tieji išrinkti komitetais: J. 
Ogintas, J. Gėdrikas, J. Tra-
kselis, P. Čekanauskis, • J. 
Radomskis, J. Breveckis, J. 
Brazauskas, Pr. Zdankus, 
Spranaitis, ir Jankaitis. Dau
gelis darbo jų laukia ir reikės 
nemenkai pasišventimo, bet 
pasitikima, kad jie bus lygus 
darbui ir reikalams. 

Pr. 

J 
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"Draugo" Bendroves Kny 
v . 

Visiems savo pr ie te l iams pa t a r i ame skai tyt i 
ir plat int i musų iSleistas knj*gas. X 

Užsisakant knygas visad / r e ik i a pažymėti kąy-
gos numer j ir vardą. Pinigus re ikia siųsti i ika lno 
i šperkant nioney order a r b a reg i s t ruo tame laiške. 
Mažiau* dolerio ga l ima siųsti krasbB ženkleliais. 
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No. 5. Anykščiu šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranausk io amžina a tmint i s , y r a tai 
per las lietuvių poeaijos. Pusi . 1 6 . . . 

No. 10. Aureolė . Oratori ja . P a s k i r t a Lietu-
^Vių Chicago, 111. Šv. Kazimiero Sese

r ims. P a r a š ė M. Gustait is , 19*4 m. 
Gražios dainelės. Pusi . / 2 4 " D r a u s a e " 

No. 13. Aušrelė. D r a m a t i š k a vienoje veik
mėje Oporet te . P a r a š ė P r a n a s . Gra
ži lošimui kningelė . Pusi . 14 i 

Vo. 18. Gurkl iu tės Eilės. Yra gražus r ink i 
nėlis dainelių, ku r i a s k iekviena l i e tu
vai tė tu rė tų mokėt i . Pusi . 32 

No. 25. Kank lės . Lietuviškos dainos suta i 
sytos 4 balsams. P a r a š ė Dr. Vincas 
Kudi rka . Rinkinys mylimiausių l ietu
viams dainelių. 1 dalis 
I I dalis % 

No. 80. Meilė P o e m a . P a r a š ė M. Gustait is . 
Yra ta i labai gilios mint ies dainelės. 
1914 m. Pusi . 24 

. No. 45. Degt inė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai pa rašė Kaz. Goral-
c«yk, ver tė Adolfas Vėgėlė. T inkas 
scenai veikalėlis • 

No. 48. Ka t r iu t ė . Tr iveiksmis d ramos paveik
slėlis iš l iaudies gyvenimo . . . .~>».. 7> 

No. 58. K a r ė s Meto . Vaizdelis iš lietuvių gy-
« venimo 3-ju0se aktuose, už imant is i r 

t inkant i s scenai 
No. M . HAmedijetės: Čigonės a t s i lankymas , 

Dvi kūmutės . Dvi sesutės ir Gir tuoklė 
su Blaivininku. P a r a š ė U. Gurkl iu tė , 
Gražus, lengvi veikalėliai , pusi. 34 . . 

No. T a r p dilgeliu Rožės. Mel iodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose . P a r a š ė J. J—is. 
Gražu* veikalėlis lošinafui. Pusi . 54. . . 

No. 85 . A n t a n u k a s . Apysaką B. P rusoAVer 
tė Šėlimas. An t r a laida. Pusi . 4*. P a 
sakai tė iš lietuvių gyvenimo 

Ko. 87. Breištoėltai . Tai labai įdomios apy
sakai tes . Ka lba lengva. P a r a š ė Skruz

dė. Chicago, UI. 1915 m 
No. »8. Darb in inko dovanelė . Darb in inkams . 

P a r a š ė F . V. Pe r spausd in ta iš "Dar 
bininko". I I laida. Graži pasiskai ty-

• mui kningutė . Pusi . 32 > 
No. 95. Huck lcber ry F i n n a s . Mielam laiko 

prale idimui pa t a r t i na šią, apysaka> 
ka lba lengva ir kningos in ta lpa inte
resuojant i , ver tė J o n a s K mitas . . . . 

No. 98. I š d a k t a r o pasakoj imų. P a r a š ė Šat
rijos Ragana . Rudens diena, su laukė 
Gražios pasakai tės . Pusi . 70 

No. 103 K a r ė s Baisenybės Lietuvoje. P e r -
• gyventų valandų- a ts iminimai . P a r a 

šė Juozas Kudi rka . Knycelė a p r a 
šant i ka rė s baisumą ir jo \ ž iaurumą 
musų brol iams. 1916 m. "Draugas" , 
pusi. 56 .v 

No. 108. Lietuvos Vyčių Dovani ė. P a r a š ė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Pu i ' us veikalė
lis ir t i k r a dovanėlė. Kiekv; >nas, j aun i 
kai t is bei merga i tė privale įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, 
nusl. 28 

No. 110. Oliveris Twit>tas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių ver t imų gar 
saus anglų rašytojo Char les Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas,- biednas ir tu r tuol i s ; neapsi -
vilsf * gavęs, šią knygą. Ver tė J o n a s 
Kmifsas, 5*0 pusi $1.00 

No. 115. P a t a r l ė s i r išmint ies grūdel ia i . 
Sur inko ir išleido P . Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus r inkinėl is lie
tuviškų, patar l ių ir išsi tarimų. Pus i . 
48 

No. 110. Trįs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
if t u rkas . Pamok inan t i pasaka . Ver
tė P . B. An t r a la ida 1907 m. Graži 
mora lė pasaka . Pusi . 95 

No. Vaizdeliai. Progos be laukian t ir ki tos 
S gražios pasakai tės . P a r a š ė J o n a s 
Kmitas . Tikri to žodžio p rasmei vaiz
deliai. 1917 m 

No. 180. Lietuvių Tau tos Memori ja las . P a 
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) Kon
gresui Londone a ts ivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Ver t imas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Bar re , Pa. , 1911, pusi. 12 

No. 182. Lietuvos Istori jos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p . 

No. 184. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli p rae i 
t ies ruožai paminėj imui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
1913) Gražus is tor iškas veikalėlis, 
t inkan t i s pasiskaityti , nor in t iems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi . 66 . . . . 

No. 169. P a t r i m p o laiškai . P a r a š ė K. A. K. 
Kri t iški žvilgsniai j visokias srovės 
žmonijos. Pusi . 16*$ 

No. 173. Paž ink ime socijalizmą. P a r a š ė P . 
G. Yra tai r inkinys faktų apie soei
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pus i . 
16 

No. 176 Pergyventos Valandos . (Karvo jaus 
la i ška i ) . P a r a š ė K. A. K. Pas ika lbė
j imai apie Lietuvos poli t iškus re ika 
lus. Pusi . 150 

No. 183. š i apus i r Anapus Grabo . P a r a š ė 
J, Gerut is Laida I I I . Graži p i lna 
moksl iškų paaiškinimų knygutė . Pus i . 
190 

No. 190 Teisybes va rdan . Jonas H u s a s jo 
Herezija ir mirt is . P a r a š ė . F . V. ir 
Uosis Didžios ver tės knygutė 

No. 194. Tiesos žodis Socijalistams. P a r a š ė 
Kunigas . Trečia laida. Tai ger iausia 
knygelė pažinimui kas tai yra" t ie 
musų lietuviškieji socijalistai bei 
"cjcilistai". Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Ka ta l ikų Metraš t is . R e 
dagavo kun. P . Lapelis. Yra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių ka lbo
je. Čia rasi daugelį paveikslų musų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza-
cŲų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasaka i 
čių ir tt . Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rast is šį knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drū ta i s drobės apdara i s ?1.00 

No. 210. Blogi Kudikų Paproč ia i , su pa 
veikslais* parašė Dr. A. L. Graiču-
nas ; kiekvienai mot ina i šį knygelė 
p a t a r t i n i perskai tyt i . X 20 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplėtojimo 
Budai i r Kova su Jomis . Sutaisė Dr. 
Graieunas .15 
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No. 350. Apsvars tyk! Atlikusiems misiją pa 
minklėl is ; parengė Tėvas Kapuc inas 

No. 254. A. B . C. Pradžiamoksl is . Sutaisė 
J. Damijonait is , drobės apdar . . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katek izmas , da
lis 1. Surengtas ir ufcgirtas trečiojo "N 
Balt i raores Koncilijaus. Pagal a n g 
liška- nmtaisė kun. T\ B. Serafinas. 
Talp ina t r u m p u s k laus imus ir a tsa-
kiraus pr i t a iky tus praJedamiemstemp 
skyr iams. Ka ina / 

No. 245. Krikščioniško Mokslo Katekizmas , 
dalis I I . Surengtas ir užgir tas trečio
j o Bal t imores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F . B. Serafi

nas, š i t ame katekizme sutalpint i 
klausimai , pr i ta ikyt i augstesniems 
mokyklų skyr iams. Grąžui išleidi
mas . Ka lba lengva ir aiški. Ka ina . . 

No. 270. Gyvenimo pama ta i . Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m., 
pusi. 26 , , , , 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
pa rašė kun. A. Guillois, ve r t ė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus. į rankis 
prieš užmetinėj imus laisvamajnių ta
me dalyke. Pusi. 156 

No. 279 Mažasis Ka tek izmas Vaikeliams, 
pr is i ruošiant iems j pirmąją išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kait is . An t r a s leidimas 1907. P. 115 

No. 290. Reikal ingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Ka ina 

No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Kara la i t i s . 
Ypat ingai j aunuomenei pa t a r t i na 
skaityt i ir platinta šią knygelę . . . . 

No. 805. T r u m p a Lietuvių kalbos Gramat i 
ka . Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo-

• naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis t inkąs mokyklose ir pa t iems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 307. T r u m p a šv. Is tor i ja Seno ir Naujo 
į s t a t ymo . Pa ra šė kun. 1. šuster . 
Kieto popero apdara i s ., . . . . 

No. 415. T a l k u , žvaigždutė . Bendoriaus, 
dalis I, kieto poperos apd 

No. 316. Vaiku žvaigždutė dalis II, kietais 
apd 

No. 320. T r u m p a s a iškinimas Tiesų Kata l i 
ką Tikėj imo. Pa rašė kun. Pr . Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasiniokini-
mui t ikybos dalykų. Pusi . <~Z . . . . 

• 320 Vienuolinė luomą, sykiu su tru pair 
pa ta r ima i s apie pašaukimą kun.g>^-
tėn. Iš anglų kalbos ver tė kun. P . 
Saurusai t is . Pusi . 195 

No. 360. Lietuvių Darb in inkų Kalendor ius . 
1918\m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir pa t a r i ame k iekvienam 
tą kalendorių jsigyti. Boston. Pusi . 
120 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pas i ska i tymui : 
a ) Marksas I I . Pusi . 24 
b) Kopern ikas j ir Galilėjus, pus. 32 
c) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d ) Į Socfjaiistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar y r a Dievas? Pusi . 18 . . . . xT7. 
g ) Soeijalistų norai ir darbai , pusi . 1S 
1) Revol iuc ionier ių ta rpe , put i . 10 . . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2$ . . . . 

No. 394 Ketvir toj i Skai tymų knyga . Puc^. 
186. Su paveikslais, aud imo apd 

l thje J 
, W J 

rys. Pa r i s C J 
A Sketch of the Li thuan ian Nation, by T. 

Gabrys. Pa r i s 
Album Li thuan ian Dances for orchestra , 

Gorrceted* and a r r auged by Vincent 
Niekus, Chicago. 

Tr imi tas . Rinkinys lietuviški; šokių. Puč ia 
mai orkestra i . Pa r engė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios l ie tuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. P a r a š ė S. Šimkus 1.00 

Oželi:. Mišriam chorui prie for tepiano. P a 
rašė St. Šimkus 60 

No. 373 Įžadų Katek izmas . P a r a š ė kun. A. 
I t an iukynas . Pusi . 79 

No. 375. Ypat ingas sąžinės perkra t inė j i -
mo būdas. Pusi . 58 audeklo viršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi . 409. Audeklo apda ra i s 
Popiero viršeliais 

No. Apmastymai ,* visiems m e t a m s ir šven
tėms dvi s tambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdara i s į. 
Poperos viršeliais 5700 

No. B Į . Maldų k u y g e i ė . P . 336. Juodos sku
r d ė s apdara i s . . " 
Juoda is audeklo a p d a r a i s 

No. SP~ ?s?s.?. ' grtaĄįįaso k****-
kizmas. Pusi . 48 audek lo a p d a r a i s 

No. 863 Didesnysis Ka ta l ikų t ikė j imo ka 
tekizmas . Pusi . 190 audek lo apd ra ra l 

No. 393. Trečioji skai tymui knyga . Pusi . 
179 su paveikslais, a u d i m o apdr . . . 

Meilė. Žodžiai Šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

P i rmos ios Komuni jos a tmin t i s , g ražus pa 
veikslai, dideni » 
Mažesni po * 

šv. Tėvo Benedik to XV. paveikslai su ma l 
da ta ikos apačioj , didelis paveiks las 

Pop ie rų la i škams rašyti , pas Tėvjus, b ro
lius, sesutės, pačią ir ki tus , paauk 
suotos — 3 už 

No. 205 Katek izmas Apie alkoholių. I i 
Prancuzičko ver tė J. P . Kasta is , 
gir tuoklių nuodo. Pusi . 32 

-

.10 

50 

Li thuan ia and the Autonomy of Poland witii 
a map. , by J. Gabrys. Pa r i s 

v--

10 

.50 

25 

15 

$3.00 

25 

75 

40 

.15 

.25 

.15 

.-«§ 

MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso al torius, maža. p a r a n k i a u 

sia knygutė del visų, graži popera i r 
aiškios raidės. Pusi . 394. Poperos apd. 
Bal tais kauliniai apdara i s f 1.5© 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelėj 
ypa t ingai jaunuomenei . Pusi . 240. 
Ka ina poperos apda ra i s •** 
Skuros minkštuose apda ruose . . . . -76 
Bal tos skurelės apdaruose .*• 

No. B 10. P a m a l d ų vadovėlis, graži ir pa
rank i knygutė. Pusi . 290. K a i n a au 
deklo apdara i s ••• 
Skuros minkšta is apda ra i s 6* 

Rožančių kukinių ir b r a n g a u s st * gvc-
ran tuo tų mao 15c. iki 

škapJer ių karmeli tansKu iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveiks lė l ių mažų Viešpaties J ėzaus Mari jos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
( d i d u m a s 14X20). Ka ina už vieną . . 

$1.5« 

15 

10 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th Street, :-: Chicago, Illinois 



•f 

"D R A U G A S 9 Trečiadienis, vasario 13 d. 
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Trečiadienis, vasario 13 d. PELENŲ DIENA. 
Tetvirtadienis, vasario 14 d. Sv. Valant inas. 

CICERO, ILL. Vanduo užliejo apatines 
namų dalis. 

Atsišaukimas į draugijas, 
kuopas. 

rionais* žmonės ja n gan 
gerai suprato svarbą šiii die-
nų visokių atsitikimu, kurie 
vis artina taikę. Jie nema
žiau* apkainavo vertę, reika
lingumą šiais laikais visuoti
no Amerikos lietuvių seimo. 
Taigi, išgirdus atsišaukimus 
dviejų svarbiųjų srovių mūsų 
visuomenės kviečiant dalyvau
ti seime kovo 13 ir 14, 
New Yorke, paskntinuoju lai
ku susirinkę nekurie veikė
jai pasitarė apie seimą ir su
darė komisiją užvardydami: 
Cicero apylinkės prirengimo 
delegatų į seimą komisija. Ga
lima suprasti pagal vardo, 
/kad ji rūpinas kuodau-
giausiai delegatų sei-
man išrinkti, idant jį 
padaryti pasekmingesnin, 
naudingesnių. Dabar šitoji 
komisija atsišaukia" į visas Ci
cero katalikiškos draugijas, 
kuopas, ir tt. Kad at
siųstu >avo atstovus, ar
ba ateitų jų valdybos (la
biausiai pageidautina pastaro
sios) į susirinkimą vasario 13 
d., Sv. Antano parapijos sve
tainėje. Ten bendrai bus tar
tasi kaip lengviausiai, arba 
geriausiai pasiųsti kuodan-
giausiai atstovų (delegatų į 
seimą iš šitos apylinkės. 

Cicero Apylinkės Prirengi
mo Delegatų į Seimą Komisi
ja. 

Užvakar naktį Chicagoje 
smarkiai palijo. Lįjant pradė
jo smarkiau tirpti ir sniegas. 
Vietomis vanduo užliejo dau
gelį namų rusių, taip vadina
mų apatinių namų dalių, ku
riuose kai-kur gyvena ir be
di nesnės šeimynos. 

Po num. 4632 So. Paulina 
gat. vakar ryte policija išgel
bėjo iš tokios rusies Charles 
Yarecka šešis vaikus. Viduje 
visi rakandėliai buvo pasemti. 
Vaikai buvo susilipę į vieną 
lovą. Vanduo buvo prigesinęs 
net žiburį. Vaikų tėvas tiesiog 
nežinojo kas veikti ir apie pa 
vojų pranešė policijai. Polic-
monai įbrido rusin ir išgelbėjo 
sustirusius iš baimės vaikus. 

Šimtus rusių vanduo užlie
jo. Teeiau niekur nebuvo jo
kių nelaimių. 

Spėjama, jogei truputį pa
šals, todėl sulaikys sniego tir
pimą ir tuo būdu vanduo vei
kiau nuseks. 

Nenori susimylėti. 

NORTH SIDE. 

Gubernatorius Lowden atsi
sakė priimti kokią nors ape
liaciją su prašymu pakeisti 
mirties bausmę >, kalėjimu 
žmogžudžiui "VVheed. 

Reiškia, kad ateinantį penk
tadienį AVheed bus pakartas. 

Gubernatorius iškeliavo } 
S t Paul. Todėl manoma, kad 
šitą penktadienį be Wheedo 
bus dar pakartas ir kita< 
žmogžudis Harry Lindtrum. 

ReikalingĮos moterys karės 
laukan. 

Vyriausybė reikalauja gauti 
jaun|j moterių, kurios sutiktų 
but telefonų operatorėmis ir 
keliauti į Prancūziją. Papras
tai telefonistei vyriausybė 
duoda 60 dol. į mėnesį. Jos 
privalo mokėti kiek prancu-
ziskai . 

Tariamasi apie įpžeminius 
geležinkelius. 

Miesto tarybos transporta-
cijos komitetas vakar tarėsi 
apie pravedimą Chicagoje po
žeminių geležinkelių, be kurių 
vidumiestyj šiandie jau nega
lima apsieiti. 

Gatvekarių ir viršutini ų 
geležinkelių kompanijos pra
nešė komitetui, jogei jos prieš 
projektuojamus poženimius 
geležinkelius nieko priešingo 
neturį ir todėl jie gali but 
pravedami kadir tuojaus.. 

Migla—nelaimės. 

Vakar ryte Chicagoje buvo 
labai apsiniaukę, nepaprastos 
miglos buvo užklojusios visas 
gatves. Tas nepraėjo be nelai
mingi) atsitikimų, kuomet ryt
mečiais padidėjo gatvėmis ju
dėjimas. Du žmogų sužeidė 
autmobiliai, gi vieną—gatve-
karis. 

Uždraudžia pardavinėti ir 
pirkti vištas. 

L. V. 5 kp. susirinkimas. 
Vasario 6 d., L. Vyčiu 9 

kuopa turėjo savo paprastą/ 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas atidarytas su malda. 

Kuopan įstojo nauja nar«\ 
p-lė Barbora Kaupi u t ė. 

Buvo skaitomas laiškas 
nuo mūsų gerb. veikėjo Pr. M. 
Juro. Garsiais plojimais laiš
kas sutiktas. Kadangi tam lai
ške buvo parašyta daug nau
dingų dalykų, todėl susirinku
sieji visas laikas ir svarstė in-
domius klausimus. 

Pirmiausia buvo klausimas 
apie ėjimą prie šv. Komuni
jos. Nutarta kuopai eiti pri** 
sv. Komunijos Verbų sekma
dieny j . 

Paskui buvo svarstoma 
klausimas apie delegato pa
siuntimą visuotinam seiman 
New Yorke. Delegatu išrink
tas M. Mažeika. 

Apkalbėta ir visuotino lie
tuvių seimo programa, kaip 
tai 1. Išreiškimas pagarbos 
šiai >aHai ir 2. Lietuvos lai
svė/ ir neprigulmybės klausi
mas. 

Kai-kurie klausimai tečiau 
atidėta sekančiam susirinki-
kimui galutinai aptarti. 

Susirinkiman atėjo L. V. 
13 kp. ir L. Blaivininkų 21 
kp. atsovai. Jie pakvietė mū
sų artistus sulošti "Genovai
t ę " . Mūsiškiai lošėjai pasiža
dėjo tai padaryti. 

M. Mažeika išdavė raportą 
apie L. V. apskričio susirinki
mą. Raportas priimtas. 

Ts visų klausimų svarbiau-
Kuopon įstojo nauja naiv, 

klausimas. Tam tikslui išrink
ta šitie atstovai: A. Rugie-

ROSELAND, ILL. 

Sausio 28 d. L. Vyčių 8 kp. 
laikė savaitinį susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gan skait-

Sulyg Chicago maisto ad
ministratoriaus parėdymo, 
pradėjus šio mėnesio 23 d. už
drausta pirkti ir pardavinėti 
užmuštas vištas ir kitokius 
naminius paukščius. 

Tuo norima sumažinti kiau
šinių kainą, kuri šiandie ne 
visiems prieinama. 

^ • • ' " — ' - - ' - • • n i i • i • i I I I I ii • i . m i » • 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfięld *ve., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jį 
galite gauti "Dranga/ ' pavie-linga< ir daug labai svarbių 

reikalų aptarta. Išrinkta dėle-' * » M ™ * " nusipirkti ir 
atai L. V. Apskr. susirinki- j ^ ^ *-3yu 4 P 4 aienrastj. 

man dalyvauti. Taipgi nutar-
g 

ta nupirkti gyvų gėlių vainy-
ką a. a. M. K'einienei, kuri 
persiskyrė su šiuo pasaulių 
sausio 27 d. Paliko nuliūdime 
>;. o \yrą, sūnų ir dukterį. 
Kaz. Kleiną priguli prie L. 
Vyvių, už tai, atjauzdami • jų 
nuliūdimui, sutiko paaukoti 
vainiko nupirkimui. Sekančios 
ypatos: dvasiškas vad. kui. 
P. Lapelis, J. Mockus, J. .Ka-
recka, S. Piktv.zis, A. Likša. 
J. Padžiunas, J. Ramanauc-
kas, St. Kačinskaitė, O. Janu-
šauckaitė, P. Žiliūtė, J . Ka
činskas, A. F. Stankevičia, F. 
Mikolaitis, A. Jakutis. Nena-
žai aukų suaukota. Išrinkta 
dvi panelės, kurios tą viską 
pasižadėjo atlikti. Pasibaigus 
susirinkimui sekė žaismės. 

A. Skemonetis. 

IŠ NORTH SIDE. 

T. F. 43 skyr. susirinkimas 
Tautos Fondo 43 skyriaus 

susirinkimas įvyks vasario 14 
d. Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje. Visi skyriaus na
riai kviečiami ateiti susirinki
man ir užsimokėti prigulin
čius iždan mokesčius. 

Finansų rast. 

uitis, J. Lebedžinskas ir J. Ki
šimas. 

Susirinkimas uždarvtas su 
(r 

malda. t& , 

EXTRA! 
T k ant vieno mėnesio. 
Kas per manę užsirašys 

'Draugą" ant vienų metų, 
tas gaus šias dovanas: 

1. Braižinėliai 45c. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Karės baisenybės 

Lietuvoje 20c. 
4. Tiesos žodis soci-

jalistams 10c. 
0. Kopernikas 08c. 
6. Apsvarstyk 08c. 

Viso $1.13 
Pinigus siųskite "Money 

Orderiu" ant šio antrašo: 
A. Dūda, 

2C59 W. 22 St., Chicago, 111. 

EXTRA SUSIRINKIMAS. 
Lietuvių Bučernių ir Grocernių 

darbininkų. įvyks ketverge, vasario 
14 d., 7:80 vai vak. J. Mikalajūno 
svet., 2334 S. Leavitt st. 

Draugai atsilankykite kuoskait-
ljngiausiai, nes bus rinkimas dar
bininkų del baliaus, dar turim daug 
kitų svarbių reikalių apkalbėti. 

Kviečia Rast. Pakasą, 
2334 S. Leavitt st., Chicago, III. 

PAIEŠKOJIMAI 
PaieSkau Augustino Piklenio, 

Suvalkų gub., Paeina nuo Starapo-
lės ir yra gyvenės Carfin, Škotijoj, 
iš Škotijos buvo parkeliavęs Lietu
von. Dabar girdėjau gyvena Ameri-
ke ir yra gyvenės mieste Buffalo, 
N. Y. Meldžiu atsišaukti jis pats ar 
kas žinote apie jį meldžiu man 
praneštį, &* busiu labai dėkingas. 

MR. J. J. ULINCKAS, 
923 W. S4th PI. Chicago, m . 

Telefonas: McKTNLET 5784 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 SO. WESTERX BLVD. 

Kampas W. 8 5-tos gatvės. 

Dr. A. R. Blumenthal 0. D. 
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai 

OffĮso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedelioms 9 iki 12. 

4*49 So. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4817. 

PUSBALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

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

Privatiškos lekcijos 
ant smuikos mandoli-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Ifanjagadyniška Kon

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3843 South Union Avenue-

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ii lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pellti-
kinės ekonomijos, pilietystes, dailta-
rasyseėa. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po pietų: vak. nuo 7:80 iki 9:80 
S10* So. Halsted St., Chicago, III. 

i 

" HilPIRlTiSTIEr 
..Tai BUSI GRA2TJS! Ją ildir 
ba Meritholatttm Co. Prie« eisiant 
gult i#tepk veidą moseia per ke-
ii vakaras, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji marti* 
įima plėmua raudurma, juodu* ar-
ba šlakui ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veide rCa-na dėžu 
tėa 5Qp. ir $1.00. Pinigu* galit 
siųsti ir •tampomi*. 

J. RIMKUS, 
P. O. Be- 36, Holbrock, Maa* 

Telefonas: TARDS 2721 

DR. J. JONIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERIT 
DR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

rW 

1 
^ 

Gavėnios laikui yra parankiausia turėti knygrutę 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
ParaSyta Kun. P. Guglo 

KAINA 1 5 c 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBL. OO., 
1800 West 46tn St,, CHICAGO, ILL. 

aa 

DR, P. ŽILVITIS ei 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

• f 
Gyvenimą vieta ~ 

8203 SO. HALSTED STREET c* 
m 

^ 

®= 

Tel. Drover 7179 

OFISAS: 
2350 So. Leavitt St. 

VAL.: 4—8 vakare, nedėilo-
mis 10—12 ryte. 
Tel. Canal 4940, Chicago, m. 

m o 
Of 
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Phone 

DR. 
Cicero 252 ,—i 
A. P. GURSKIS 

DENTISTAS 
4847 W. 14 St., Kamp. 

CICERO, ILL. 
Valandos 

Apart nedėlios 

49 

9 P. 

Av. 

M. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 1 
: B A R G E N A S : | 

Nauji neatimti, daryti ant už- j | 
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50. dabar par
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $6 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Va
lizos ir Kuperai. 

m 

• 

ws.s. 
VARSAYINGSSTAMPS 

ISSUED BY TKB 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINI. 

t. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą, sudėtinį nuo-

į\ 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! 

ĖJi i Į = J 
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1 Ugnis ir Vagys j 
ATDARA KASDIENĄ 
Nedėliomls Ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Cliicago. DX 

• • - " K 

AB ESI GIRDĖJĘS? j 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir |gyti i lgos plaukus. Prisiųsk 
stampa ir gausi visas informacijas. 
DISTRIBUTOR f or WILBERT OO. 
43 Vine Street, 

3*33 

"• Sunaikino Milijonus Dolierių praeitais metais, idant 
' apsisaugojus nuo tokių nelaimių yra tai vienatinis bu-
1 daš: PASIDĖTI PINIGUS į gerą, tvirtą, VALSTLJINC 

| , | BANKĄ. 

Šitas bankas kurio čia paveikslėlyj matote yra/ tai 
s vienas iš didžiausių ir stipriausių bankų ant Bridgeporto. 

'' 3 nuošimčius moka už padėtus pinigus. 

Duoda paskolas ant namų mieste Chicagos. 

f Persiunčia pinigus į visas pasaulio dalis ir abelnai 
r atlieka visokius bankinius reikalus. 

Lietuviai gyvenanti kituose miestuose, norėdami 
•eet, Montciio, Mass. pasidėti pinigus šioje bankoje, arba tur'ėdami kitokius 
" " • " " a j reikalus rašykite laišką, o gausite atsakymą su pilno

mis informacijomis. 
? —— ! » » • » » • ' » » » » » » g 

t S 

TCTTM 

HEI 
Mariai MOKYKLA 

.cn. . . H ' S i r T ! 1 CENTRAL MANUFABTURIN6 DISTRICT BANK 1 
JEDUNIS & JUSZKA j | (A STATĖ BANK; | 

1 1112 West 35th St., netoli Morgan gat Chicago | 
i Banko Turtas Virš $ 3 , 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 i 
= , = 

Bankas atdaias kasdieną tiro 9 rito iki 4 pe pietų = 
Į SUBATOMIS VAKARAIS tuo 6 iki 9 Mitriai Į 

K a l b a m a L i e t u v i š k a i . i 
jfiiiuiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiir 

Plvmblng and Gas Fi tins 
2342 So. Leavitt 5t. 

CHICAGK), ILL. 
^ » » » » » » » « . » — » » » » » < » » « < » i » » » — bk 

J«i nori greitai ir paselcciinfil ižmoktl Aogli-
kal lulbitl, skaityti ir rtfirti, tai lankyk raesų 
nokykią. Apart Angių kalbos, čia mokinama :-

Lietuvių kalbos S. V Ji • >ri)es Laišku Rašymo 
Lenką S.V.Valdybos Priekytos Tchių 
'^tynų " S.V.Pilietybes Gramatikos 
Lritmetiko* Geografijos Retsrikcs, ir tt 
r GRAMMAR ir HIGH SC200L Kursų. Gyve-

nancins toHaa mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai 

American Goiiege Prenaratory School 
3103 S. HALSTED ST. C: IICAOO IU_. 

KAMPAS 31-M0S IR KALSTZD GATVIŲ 

SaveHalf Your Soaiwt 

jiiiiiiiiiiinaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiĮ. 
Į JOSEPH C. WOLON Į 
r LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 324 National Life Bldg. = 
S 29 Ko. LaSalle St.. -
E Vakarais 1666 Milwaukoe Ave. = rUIIIIIIII|IIIIIHUII!lll!!lllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllttll!milllllllllllllllllll!HIIUl. 
= Central 6390 3 ! = 
S Rasldence Humbuld 97 ": 

CHICAGO. ILL. S j S 

nifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiniiiiiiii! I ERNEST VVEINER 

LAUNDRYTABLETS 

Čia yra Jūsų Proga! [ į 
Gauti reronl darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga * daug 

kirpėjų, trimerių, 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 mierąA — bile 
stallės arba dydžio, iŠ 
bile madų knygoa 

MA£TER DESIGNIHG 80HOOL 
J. F. Kasnicka, Perpetinis 

11S M. La Salle gatve. Knmbary' 
416-417. Prieš City B a a 

DRY GOODS I 
1800 W. 47th Kampas VVood Gatves | 

Mes Duodame Dibeltam Štampus Kitime ir Subatoje | 
. Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankn, Blanke- | 

f tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. S 

Plunksnos, 
Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

| LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 
flllllllll!llllf!irUIIIIIlllfilllllIIUIIIinillllSIIIHI!I!IIIIIUIIIIIII!tlllIIIIIIIIIIIIIIillllf!lllt-

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Grocerįo krau 

tuvė, visko pilna. Lietuvių ap
gyventoje vietoje, gerai iš
dirbtas biznis senoj vietoj, 
Esame priversti parduoti del 
susilpnėjimo sveikatos. 

W. MISEVICZ, 
4637 So. Paulina st., 

Chicago, M. 
((9-13-16-20-25). 

1 Dr. G. M. GUSER' 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas, ir Ofisas 
114t 8. Morgan Si. kertė SS sv 

Chicago, m . 
•PUCIAL1STA8 

Moterišku, Vyriokų ir Vaikų 
*fiiUpgi Chroniškų lAgų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto. nuo 1S Iki S po ptei 
ir nuo 8 Iki 8:80 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887 v£ 

XJ£ 

Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir d;n»jr k m n 
tuvių parduoda tą peri? 
kavą po 30c. JI c^C 

SVIESTAS 

GARSINKITŽS 
"DRAUGE." 

Geriausia si < 
nė, negu 
lite gauti, sv; 

i kur jųs ga- 52c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

COCOA 
i Geriausia Bankes 
I sulyginę su 
bent kokia, 

i 1-2 sv. 14c 

PUIKUS 
STALAVAS 

SVIESTAS 

47c 
WEST SIDE 

1373 Milwaukeea. 
2054 
1054 
1510 
2830 

Milwaukee a. 

1644 W ChicagO/a,Į3102 W. 22nd st. 
1836 Blue Islandą; R O ^ ^ ™ , R T 1 . F 
2612 W. North a J e*0 1^™ *>U}k< 

Milwaukeea., 
W. M a d i s o n , 1 8 3 2 S. Halsted st 
W. Madisottll818 W. 12th s t .4729 

NORTH SIDE 
406 W. Divlstonst 
720 W. Nortli a. 1217 S. Halsted s t3032 Wentwortk a 2 6 4 0 l n &y 

3427 S. Halsted st 3244 Lincoln av. 
S. Ashland a. 8413 N. Clark s t 


