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VOKIEČIAI PAĖMĖ KIJEVĄ 
KARIA BOLŠEVIKUS BE 

PASIGAILĖJIMO 
> 

VLADIVOSTOKO UOSTAS BOLŠEVIKU RANKOSE 
VOKIEČIAI PAKORfi 

200 RUSŲ. 

Jie nusprendė padarytį ga
lą visai raudonajai 

gvardijai. 

RUSAI NUSPRENDĖ 
GINTIES PRIEŠ 

VOKIEČIUS. 

Pakėlė j ie obalsį: "Laimė
jimas arba mirt is ." 

True translation filed with the poat-
ma<*t«r at Ohlcago, 111., on Marcn 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 3. — 
Rusija pakėlė obalsį: "Lai
mėjimas arba mirtis . ' ' 

Čia bolševikai paskelbė 
proklemaeija, kurioje sako
ma : 

"Taikos delegatai Brest-
-Litovske diskusavo taikos 
ar karės klausima ir nu
sprendė, kad yra karė. 

uPriešininkas tegalės in-
eiti Petrogradan tik mūsų 
lavonais. Mūsų obalsis: 
" Laimėj imas arba mir t is ." 

AUSTRIJA PASIUNTĖ 
KARIUOMENĘ UK 

RAINON. 

True translation filed wlth the post
master at Chicapo, III., on March 4, 

%1918, as reąuired by the act of Oc-
tober S. 1917. 

Iiondonas, kovo 3.—Anot 
pi so^icijales žinių agentu-
r'•*. depešos iš Petrogrado, 
bolševiku vyriausybė išlei
do proklemaeija, užvardin
ta : "Vokiečiu kultūros ne-
Sėjai." Proklemaeijoje pa-
žynrnia, kad kuomet vasn-
r\> 20 d. vokiečiai inėjo 
miesTnn Volmar, 200 žmo
nių luojaus suareštuota ir, 
be jokių tardymų, pakarta 
turgavietėje. 

Proklemaeijoje sakoma, 
jog tasai vokie ių darbas 
yra pasekmė buržujų įskun-
rtK io, nes buržujai galftW*f 
mino metu apspito kartu
ves h šaukė: Toksai pat li-
k i a a s laukia dar 500 kitų. 

Vokiečiai paskelbė, kad 
visa rusų raudonoji gvardi
ja arba bus iškarta arba su-
šaudvta. 

Petrograde bus atlikta 
taika. 

Vokiečiai yra nusprendę, 
kad jei jie darysią bent ko
kią su Rusija taikos sutar
ti, tai tą atliksią Petrogra
de pirmiau paėmę sostinę. 

Taip tvirtina militariniai 
žinovai, anot gautų žinių iš 
Berlvno ir Petrogrado. 

• n \ j * • i • - j True translation filed with the post-
\ o k i e C i ų k a r i u o m e n e Cia- master at Chicago, IU.. on March 4, 
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sto Luga, ant Rygos-Petro-1 Londonas, kovo 3. — Vo-
grado geležinkelio, mažiau kiečių torpedinis laivas ir 
kaip 100 mylių tolumo nuo j du minų gaudytoju netoli 
Rusijos sostinės. Tą tolumą' Vleland salos užplaukė ant 

True translation filed \vith the post-
master at Chioago, III., on March 4, 
1918. as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 3.—Au
strijos nusprendimą pasių
sti kariuomenę į Ukraiuą 
išaiškino Austrijos parla
mento žemesniajam bute 
premjeras von Seydler. Tos 
kariuomenes pasiuntimo 
reikalavusi pati Ukrainos 
vyriausybė. 

NUSKENDO 3 VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVAI. , 

geležinkeliu galima prava 
žinoti į penkias valandas. 

<*al rytoj pasibaigs 
briovimąsi. 

Čia bevieliu telegrafu 
gauta paskelbta rusų bolše
vikų proklemaeija, po ku
ri ąja pasirašęs premjeras 
Lenin. Pranešama, kad vo
kiečiai painformavę taikos 
delegatus Brest-Litovske, 
kad jie ligi šio pirmadienio 
nepertrauksią briovimąsi. 

"Mes įsakėme niekur ne
pasiduoti be mūšių," pro
klemaeijoje sakoma. "Mūsų 
paskutinis žodis* tai tas, jo-
gei mes turėsime padėti 
pastangas atblokšti vokie
čius atgal kaip bus galima 
Į vakarus ." 

Anot depešos iš Berlyno, 
trys vokiečiu kariuomenės 
koliunmos, kurios ėjo ant 
Kijevo, šitą miestą jau pa

minu ir nuskendo. 

MIRĖ TURKŲ KARĖS 
INSTRUKTORIUS. 

tober 6. 1917. 
True translation filed with the post
master at Chicagro, 111.. on itfarch 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-

Washington, kovo 3. - r 
Cia gauta žinia, kad Turki
joje miręs Imhoff-paša, tur
kų militarinės instrukcijos 
viršininkas. Miręs buvo 
kaipir dešinėji ranka miru
sio generolo von der Goltz. 

ėmė. Kijevas yra naujos 
Ukrainų respublikos sosti
nė. 

Kijevą buvo paėmę bol
ševikai pirm kokių trijų sa
vaičių po labai kruvino mū
šio. Tenai bolševikai išsker
dė labai daug buržujų ir 
baltosios gvardijos karei
vių. 

PRASIŽENGUSIEJI SVE 
TIM2EMLAI BUS DE

PORTUOJAMI. 

Taip parėdė darbo sekre
torius Wilson. 

f »•.• 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, IU., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 3. — 
Darbo departamentas pa
skelbė parėdymą deportuo
ti iš šios šalies visus svetim-
žemius industrijalistus (I. 
W. W.) arba ir kitus sve-
timžemius, kurie knisto 
darbininkus prie sabotažo 
arba prieš vyriausybę. 

Įsakyta pravesti specija-
lius tardymus* apie indu-
strijalistų veikimą mieste 
Seattle. 

Darbo sekretorius Wil-
! son pareikalavo internuoti 
apie 3,000 industrijalistų 
Paeifiko šiaurvakaruose, 
taippat parėdė deportuoti 
visus tuos svetimzemius, 
katrie platina sabotažą ar
ba anarchiją, 

Tečiau sekretorius- Wil-
j son pažymi, kad prigulėji
mas prie industrijalistų or
ganizacijos nėra deporta
cijos priežastis. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
VLADIVOSTOKO 
* UOSTA. 

Talkininkai turbūt įsimai
šys tan reikalan. 

True translation filed wlth the post
master at Chioajfo, UI., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

'Tokyb, kovo 3. — Bolše
vikai užėmė Vladivostoko 
uostą, kuriam randasi amu
nicijos ir visokios karės me
džiagos vertės 1Q0 milijonų 
rublių, anot čia apturėtų 
žinių. 

Ta pati depeša sako, kad 
bolševikai grūmoja ion re
kvizuoti visus užsienių gar
laivius. Tatai ten stovintie
ji talkininkų karės laivai 
pasirengę išsodinti ant 
kranto jurininkus. 

Užsienių reikalų ministe-
ris Motono prar\e.šč parla
mente, jogei Japonija ve
danti dervbas su taikiniu-
kais'apie naują politiką Ru
sijos reikale, Kuoveikiau-
siai Vladivostokan siunčia
mas rear-admirolas Tanaka. 

ŠAUKIAMI FRONTAN 
OFICIERIAI IR 

KAREIVIAI. 

KARES STOVIS 
True translation filed with tre 
postmaster at Chicagro, 111., on 
March 4, 1918, as reąuired by 
the act of Ootober 6, 1917. 

Vokiečiai pakorė 200 
rusų. Kaizerio armija 
iš 200,000 vyrų paėmė 
Kijevą. Vokiečiai eina 
ant Petrogrado. Jie 
mėgina perkirsti Mask 
)s geležinkeli, kad so
stine negautų maisto. 
Visa rusų tauta pakilo 
ginties. 

Londone pranešama 
apie pasisekusi užpuo 
Įima Armentierese ir 
vokiečių atakos atmu
šimą. Pripažįstama, 
kad vokiečiai Įsilaužę Į 
apkasus St. Quentin 
apylinkėje. Portugalai 
atbloškė vokiečius nuo 
apkasų. Keturi prieši
ninko lakstytuvai nu
mušta. 

Artilerija veikia ties 
Brenta. Italai paėmė 
karės medžiagos Asia-
go lygumoje, praneša
ma iš Rymo. 

Italų užpuolimas va
karuose nuo Brenta ne 
pasisekęs, sakoma 
Viennoje. 

VOKIEČIAI NESULAI 
KOMAI BRIAUJASI. 

X 
PASITRAUKĖ MAISTO 

MINISTERIS. 

True translation filed with the post-
Miuster at Chicagro, 111., on March 4, 
1918, as required by the act 6t Oc-
tober «. 1917. 

Amsterdam, kovo 3. — Iš 
Vienuos depeša j Rhoniselie 
Westfalisehe Zeitung' pažy
mi, kad imperatorius Karo
lis patvirtinęs maisto mini-
sterio, maj. 'gen. Hoefer, 
rezignavimą. Jo vieton nu
skirtas Dr. Ludwig Panel. 

Iš Dusseldorfo į Berlyno 
Nachrichten pranešama, 
kad Prūsijos karės tarybos 
buvęs viršininkas, gen. 
Groener, nuskirtas Ukrai
noje kolektuoti maištą ir vi
sokią žaliąją medžiagą. 

"PAUUOSAVO" 
KUEVĄ. 

True translation filed wlth the post
master at Ghicaifo, 111., on March 4, 
1918, as required by the act .of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam,- kovo 3.-—Iš 
karės fronto pranešama, 
kad visiems.vokiečių oficie-
riams ir kareiviams, buvu
siems urliope, įsakyta su
grįžti į karės frontus. 

Tarpe Berlyno ir Cologne 
pasažieriniu. traukiniu va
žinėjimas susiaurintas. 

Olandijoje girdžiami ar-
motų šaudymai iš Flandri
jos. 

True translation filed with the post
master at Chicagro, IU., on March 4. 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 3. — Vo
kiečių kariuomenė paėmė 
miestą Gomelį, Mogilevo 
gubernijoj, už 150 mylių į 
šiaurius nuo Kijevo, pa
skelbė vokiečių karės ofi
sas. 

" Ukrainų ir saksonų ka
riuomenė pagaliau paliuo-
savo S3jfcy$," pasakyta 
pranešime. 

NAUJAS GENERALIO 
STABO VIRŠININKAS. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 3. — 
Nesenai sugryžęs iš Pran
cūzijos #en. majoras Pey-
ton O. March atkeliavo 
Washington ir rytoj užims 
čia generalio štabo virši
ninko vietą. 

NAUJAS JAPONIJOS 
AMBASADORIUS. 

True translation filed w.ith the post-
n aster at Chicagro, UI . , on March 4 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Tokyo, kovo 3. — Amba
sadorių į £>uv. Valstijas va
kar formaliai paskirtai 
vice-grafas Ishii. 

Kijevą jie pasiekė į 
dešimtį dienų. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 3. — Uk
rainon vokiečiai pradėjo 
briauties praeito vasario 18'Į 
dieną. Vokiečiams vadovau
ja gen. von Linsingen. Nuo 
buvusio karės fronto ligi 
Kijevo tolumas išnešė 200 
mylių. Visa tai vokiečiai at
liko j dešimtį dienų. Mat, 
jie. pūškavo niekur nesulai 
komi. 

Cologne y Volkszeitung 
praneša, kad vienas vokie
čių batalijonas labai nuken
tėjo Pskove. Rusai pasi
traukdami pagamino po vo
kiečiais eksplioziją. 

Petrograde darbuoj ama si 
pasipriešinti vokiečiams. 

Specijalė bolševikų komi
sija prašalino visus buržu
jus iš Petrogrado palikda
ma tik tuos, kurie yra rei
kalingi gaminti apkasus. Iš 
sostinės prašalinta visi se
niai, jauni invalidai, neno 
rin tieji kariauti kareiviai 
ir kares nelaisviai. 

Bolševikų vyriausybė pa
skelbė vokiečių susiforma
vimo liniją. Svarbiausia vo-

\ kiečių linijoje jė ja yra 
Pskovo apylinkėse, ^i lini
jos sparnai atsiduria mies
tuose I)n o ir Uriev. ValkV 
yra svarbiausia vokiečių 
maisto stovykla, gi Psko
vas — briovimosi stovvk-
la. Kol kas negauta žinių, 
kad vokiečiai butų prisiar
tinę prie Lugos. 

(Jauta žinios, kad vokie-
iai b liaujasi ant Bologoje, 

ties Maskvos-Pctrogrado 
geležinkeliu, kur yra svar
biausias centras traukinių, 
kuriais gabenama maistas 
Petrogradan. 

Spėjamą, kad vokiečiai 
turbūt nusprendę nuo Pet
rogrado atkirsti maistą ii' 
bolševikus badu priversti 
pasiduoti. 

Didelės vokiečių kolium-
nos maršuojančios ant No-
vosokolinki. Priešininkas 
paėmė Kliastica stotį. 

Ežeras Chudno užšalęs. 
Todėl vokiečiams nebus 
sunkenybės ledu pereiti ir 
su savimi pasiimti sunkiąją 
artileriją ir kares modžia-

Iš Bologoje Petrogradan 
pranešta, kad vokiečiai su
stiprino Pskovą ir iš ten 
pasileido ant Petrogrado. 

Rusų geležinkeliečiams 
įsakyta sunaikinti geležin
kelio .tiltus tarp Bologoje ir 
Porchavo. 

BOLŠEVIKAI SUSITAIKĖ 
SU VOKIETIJA 

ATSTOVAI PASIRAŠĖ PO TAIKOS SĄLYGOMIS 

Vokiečiu kariuomenė sulaikyta nuo 
briovimąsi Rusijon i 

VOKIETIJA SULAIKĖ 
KARIUOMENE NUO 

BRIOVIMOSI RU 
SIJON. 

True translation filed with the po«t-
n'.aMer at Chicagro, 111., on .V i • -h 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

BERLYNAS, kovo 3. -
11 Kadangi Rusijos atstovai 
sutiko pasirašyti po taikos 
sutartimi su Vokietija," 
pranešama oficijaliai iš vy
riausios vokiečių stovyklos 
šiandie vakare, "tatai mili-
tarinis veikimas prieš Rusi 
ją pabaigiamas.0 

BOLŠEVIKAI PASIDA 
VĖ VOKIETIJAI. 

Šitai jie pavedė ir Lietuvą. 

True translation filed with the post-
ntasier ąt Chicago, III., on Jlp.vcli 4, 
1918, as required by the act of Oo
tober ą. 1917. 

Petrogradas, ko\vo'S. 
Rusų bolševikų delegacija 
Brest-Litovskc prizmė vi
sas Vokietijos pastatytas 
taikos s^ly^as ir nusprendė 
pasirašyti po taikos sutar

timi, anot gautos čia nuo 
delegacijos telegramos. Te
legrama gauta Smolny in
stitute, bolševikų stovyklo
je. Vokiečiai pastaromis 
dienomis savo reikalavimus 
dar labiaus padidino. 

Telegrama buvo prisiųsta 
vardu premjero Lenino ir 
užsienių reikalų ministerio 
Trockio. Ten tarp kitko bu
vo pasakyta: 

"Akiveizdoje fakt.o ir vo
kiečių atsisakymo pertrau
kti militarinį veikimą, kol 
nebus taikos sutartis para
šais patvirtinta, mes nuta
rėme pasirašyti po taikos 
sutartimi be jokių diskusi-' 
jų ir keliauti namo po pasi
rašymo. Mes tatai užprašė
me ir traukinį. Šiandie pa
sirašysime ir tuojaus iške
liausime. 

*' Vokiečių rei kalavimai 
-n vasario 2T d. padidinti. 
Nuo Rusijos atskeliama 
Karabando, Karšo ir Batu-
mo apskričiai, kurių gyven
tojams reikalingas apsi
sprendimas." 

SIUNČIA KARIUOME 
N ? AZIJON. 

True translation filed with the post
master at Chicagro, 111., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oo
tober #€. 1917. 

Londonas, kovo 3.—Even-
ing News gavo žinių iš Tien 
Tsin, kad Japonija ir Kini
ja siunčian ios savo kariuo
menes į rusų Aziją. Japoni
ja siunčiančios savo kariuo-
\ Mandžuriją, gi Kinija—į 
Siberiją. 

Kinijos kariuomenės vy
riausiuoju vadu turbūt bu 
siąs gen. Tuan Ohi Jui . 

PALEISTAS VOKIETI-
JOS PARLAMENTAS. 

terliotas ir gabeno iš Ame
rikos 3J0OO tonų kviečių. 

Apie tai pranešta iš Ber
ne į Petit Parisien. Bern 
politiškuose rateliuose pa
darė dideli įspudj tasai mi
škan d*i n ima s. 

Reikalauja daugiau 
gaisrininkų. 

True translation filed with the post
master at Chicago, IU., on March 4, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 3. 

' Cliicagas miesto tarybai in-
duota projektas padidinti 
gaisrininku skaitlių. Projekte 
sakoma, jogei tas reikalas ne
atidėtinas, nes nuo to gali nu
kentėti visuomenė. . 

«— im^-mmmmmmmm • • • • n • - • • • ^ • ^ — 

Priešinasi 8 darbo valandoms. 

Cliicagos miesto taryboje 
buvo pakelta klausimas, kad 
Chksago* polieijai prav< 
8-nių valandų darbą dienoje. 

Tečiau sumanymui aštriai 
Vokietijos parlamentas pa- pasipriešino laikinas policijos 
leistas ligi kovo 12 dienos, j viršininkas, 
anot Vossische Zeitung. 
Parlamentas biudžetą pa 
vedė papildyti vyriausia
jam parlamento komitetui. 

NUSKANDINTA ISPA 
NIJOS LAIVAS SU 

JAVAIS. 

True translation filed with the post-
naster at Chicagro, 111., on Mareli 1. 

1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 3. — Su 
torpeduotas ir nuskandin
tas Ispanijos garlaivis, 
kurs buvo Šveicarijos čar-

Organizuojamos moterys. 

Chicagon atkeliavo M 
(Jeorge Bass, šalies demokra
tų partijos moterių biuro 
Wasliingtone pirmininkė. 

Čia jinai mėgins suorganL 
zuoti moteris ir jas patraukti 
demokratų partijon, t y. kad 
j o s p o l i t i k o j e d a r b u o t ų s i t i k 

už demokratus. 

Degtinė yra visai nepavo
jinga^ jei tu jos nevartosi. 
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NUSAUSINKIME GIRTYBĖS 
BALAS. 

Šj pavasarį Chicagoje, o 
gal ir daugelyje kitų lietu
viškų kolonijų, bus balsavi
mas saliunu uždarvmo klau-
sime. 

Aišku, kad visi lietuviai, 
kurie tik kiek galvoja ir ve
lija labo sau ir kitiems 
turi prisidėti prie brąvarų 
ir karčemų uždarymo. Pa
didės gerbūvis, pakils ap-
švieta, kultūra, dora lietu
viai geriau savo tėvynę at
simins. Net saliunhiinkai, 
ypač jų žmonos ir vaikai 
galų-gale džiaugsis iš to. 

• 

Baimė ima, kad mes, lie
tuviai, kaikur noapsileistu-
me savo šventos priedermės 
išpildyme. Kada ateis bal
savimo laikas, kiekvienas 
mūsų pilietis ir pilietė (kur 
v ra teisė) turi būti baisa-
vimų vietoje ir savo baisa 
paduoti už piobibieiją. Vi
si padoresnieji amerikonai 
organizuojasi. Iš to uždrau
dimo mums, ateiviamsį bus 
daugiau naudos, negu se
niems, kultūringiems ir pa
siturintiems amerikonams. 
Užsitrauktume ant savęs 
baisią atsakomybe prieš 
Dievą, prieš savo ir prieš 
Amerikos tautą, jeigu savo 
arba apsileidimu, arba neti
kusiu balsavimu nusvertu-
me kovą į nelaimingąją pu
sę. 

Chicagiečiams žinotina, 
kad 2 dieną balandžio bus 
rišamas galutinai Cbieagos 
saliunų klausimas. Visi, 
kurie tą dieną balsuos (o 
balsuoti, b* tai gerai balsuo
ti turi visi lietuviai pilie
čiai) — turi pirma užsire
gistruoti 12 d. kovo. 

Tik ta viena diena registra
cijai skiriama. 

Ka\> neužsiregistruos, tas 
negalės balsuoti 2 dieną ba
landžio. 

- Seniau buvo reikalauja
ma užsiregistruoti miesto 
salėje. Dabargi išėjo nau
jas įstatymas, pagal kurio 
reikia registruoties savo 
precinktuose. 

Registruoties galima nuo 
6 vai. rvto iki 5 vai. vakaro. 
Visos dirbtuvės savo darbi
ninkus turi paleisti tą die
ną užsiregistravimui — 2 
valandoms, bile tik darbi
ninkai to pareikalauna. 
Už tą sugaištą laiką nei mo
kesnio .numušti negali. 

Vyras negali užregistruo
ti savo žmonos, nei gi žmo
na vyro. Kiekvienas pats 
turi užsiregistruoti. Taigi 
registruokitės visi piliečiai 
ir pilietės. 

Cbieagos blaivininkai 
kruta. Apskritys dažnai 
da\o susirinkimus. Žada 
užbombarduoti .prašymais 
visus piliečius, kad išpildy
tų savo priedermes. Visi, 
kurie užjaučiate šalies blai
vumui — padėkite blaivi
ninkams laimėti kovą. 
Skleiskime susipratimą. Ža
dinkime išpildyti prieder
mes. 

Nuo 17 iki 24 kovo Cbi
eagos lietuviai blaivininkai 
ruošia blaivybės savaitę. 
Visose kolonijose bus daro
mos prakalbos, rodomi pa
veikslai. 

Išanksto prie tų vakarų 
ruoškimės. 

• 

Visiems blaivybės priete-
liams, einant į kovą. reikia 
i šaukšto apsiginkluoti, kad 
at rėmus ginklus giliojo 
t įusto. Bravarų agentai 
klaidina žmones įvairiais 
budais. Girdi, pakilsią tak
sai, namų savininkai neišsi
mokėsią, miestas nebetek
siąs ineigii; prasiplaksianti 
slapta girtybe, visi bizniai 
nupulsią, daugelis darbinin
ku neteksią darbo ir ti. 
Visa tai yra melagystė. Tik 
reikia tai išrodvti šaltais 
faktais, skaitlinėmis. 

Nuo ateinančio numerio 
pradedant, mes per ištisą 
mėnesi turėsime "Drauge ' r 

tam tikrą skyrių: "Kaio 
geriau su saliunais, ar be 
j u . " 

Rinkite šita medžiaga ir 
panaudokite - ją susirinki
muose ir privatinėje agita
cijoje. 

D R A U G A S ' 
SS 

UOSI». 

Prie katalikų santikių su 
laisvamaniais W\ 

Tie, kurie tėmjia santikius tikinčiųjų žmonių su lais
vamaniais—vis viena ar tai privatiniame gyvenime, ar 
viešame veikime—bus, be abejo pastebėję vieną indomu 
apsireiškimą: kur tik susieidavo į bendrą gyvenimą ar 
veikimą tikintieji žmonės su netikinčiais—netikėliai be
veik visuomet turėdavo didesnę intekmę į tikinčiuosius, 
negu tikintieji į netikėlius. 

Mūsų gyvenimas pilnas tam pavyzdžių. 
Susituokia bedievis su giliai tikinčia mergina—daž

niausia tam bedieviui pasiseka atšaldyti tikėjime savo 
žmoną, kuri kartais ingija net fanatiškos neapykantos į 
tikėjimą, bažnyčią, kunigus. ' ( 

Katalikiškoj šeimynoj apsigyvęs bedievis burdinge-
ris—dažniausia ne jis sukatalikės, bet toji šeimyna suhe-
dievės. 

a 
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BROGAVUtULI » U * A Ų -
DOJA PER METUS TRIS 

MILIJONUS A K G U Ų 
TOFC. 

Šios autentiškos skaitli
nės Suv. Valstijų valdžios 
paduotos paskučiausiu kar
tu parodo aiškiai, kiek bro
gaviriai sunaudojo anglių 
išdirbimui alaus 1910 me
tais (Government Census 
Beport for 1910. Vol. V i l t , 
page 363). skaitlinės se
kančios: • J4 

Anglių kietųjų 554,029 
Anglių minkšt. 2,424,798 
Anglių koksinių 11,530 

Visų 2,990,357 
m 

11909 m. pabaigoje birže
lio mėnesio, produkcija a-Įsimaišys į katalikišką draugiją vienas-kitas laisva? 

manis, žiūrėk, po metų kitų jie i r besėdį valdyboje, ir be- ^ , ° ? J : ™ i 3 o s e ^ į s n e s e 
56,364,360 statinių (bačkų). 
O 1917 m. produkcija iš
nešė jau 60,729,509 statinių, 

TAI BENT AI.G0S! 

Pas teisėją Alschuler iš
klausinėjimų metu darbinin
ką advokatas Walsh paskelbė, 
kiek ima algos Šwifto & Co. 
firmos /gyvulių skerdyklos) 
viršininkai: 
W. Leavitt $15,000 
L. F. Swift 65,000 
E. F. Swift 40,000 
L. A. Carlton . ' . . . 27.500 
C. H. Swift 20,000 
A. S. Haywood 15,000 
G. F. Swift 20,000 
Hr B. Collins . . . . . . . . 12,000 
A. R. Fay 15,000 
W. F. Priebe , 12,000 
S. A. Fowler 15,000 
F. J. Gardner 12,000 
X. B. Higbee 10,000 
T. H. Ingerson , . 12,000 
R. M. Jackson 10,000 
C. H. Kane 12,000 
F. J. Kitchell . . . . . . . . . 12,000 
H. Swift 15,000 
C. T. Pryor 20,000 
J. S. Bangs 11,000 

Gi darbininkams mokama 
po 27%e. valandoje už sunku 

1 darbą! L 

joją ant katalikų narių, ir bevedą draugiją į laisvamaniš
kas dausas. Tas pats apsireiškimas Rudavo pastebimas ir 
santikiuose katalikų inteligentų su laisvamaniais inteli
gentais. 

1906 metais katalikų kai-kurie vadai važiavo į visuo
tiną politišką Philadelphijos seimą—ir patapo įrankiu 
bedievių-revoliucijonierįų politikos. 

1916 metais katalikai ir laisvamsuaiai sudarė bendrą 
Centralį Komitetą Lietuvių Dienos reikalams—ir šian
dien gatavi sau pirštus graužti del to susidėjimo. Per
eitais metais Brooklyno katalikai susidėjo su laisvama

niais , kad bendrai surengus lietuvių skyrių alijantų Ba-
zare. Katalikai išpradžių pasistatė labai tvir tai : laisva
manius perbalsavo ir nutarė, kad surinkti pinigais eis ne 
į laisvamanių Centralio Komiteto kasą, bet stačiai į Lie
tuvą nukentėjusiems nuo karės žmonėms. Rašantis šiuos 
žodžius betgi, buvo tikras, kad laisvamaniai ir Čia apgaus 
ir jų bus viršus. I r istikrųjų: nepraėjo nei keletos savai-
čių—jau mes skaitome laikraščiuose, kad visą reikalą ve
da CentraUs Komitetas i r pinigai iš bazaro eisią į jo ka
są. Šiuose atsitikimuose mūsų inteligentams ne gudrumo 
žinoma, pritruko, bet ištvermingumo. 

Dabar net juokai ima, matant iš šalies, kaip laisva
maniai atkakliai peršasi katalikams į vienybę, į bendrą 
darbą, ir kaip katalikai nuo tos vienybes purtosi. Lais
vamaniai, savo patyrimo pamokinti įr padrąsinti, beveik 
tikri yra, kad susiėjus kaip nors į bendrą darbą Vel jų 
bus viršus, gi katalikai kaip tik to ir prisibijo. 

Kokios gi priežastys viršiau aprašyto apsireiškimo? 
Gal tikroji priežastis gludi pačioje tikyboje ar netiky-
stėje, kurios gal taip jau nustato žmonių būdą, dvasios 
ypatybes, kad bedieviai turi visada būti gudresni, apsuk
resni. 

Ne! Šimtą sykių ne. Anaiptol taip nėra. Priežas
čių to apsireiškimo reikia ieškoti kur kiįur. Tos prie
žastys slepiasi pačiuose mumyse. v 

Istikrųjų tai Čia kaltas pačių tikinčiųjų neapsižiū
rėjimas, neatsargumas ir stoka ištvermes savo pasiryži 
muose. Tikėjimas juk anaiptol neiššaukia ir negaivina 
panašių .ypatybių žmoguje. Anaiptol tų ypatybių tikin
čiuose beveik gal nebūtų, jeigu jie visada atsimintų kad 
ir šiuos šv. Rašto žodžius: 

" J ū s ų priešininkas, velnias, it rėkiantis Kutas suka 
aplinkui, ieškodamas, ką praryti . . J am priešinkitės, bū
dami stiprus t ikėjime." v 

"Bukite gudrus, kaip žalčiai.' ' 
I r daug kitų tiems panašių paties mūsų Kganytojaus 

išsitarimų ragina mus prie budėjimo, atsargumo, gudru
mo, ištvermingumo, ' \ 

Žmonių širdžių ir jų viešo veikimo pasaulyje veikia 
ir tarp savęs kovoja dvejopos pajėgos: gerosios ir blogo
sios. Mes, tikintieji, žinome, kad dvejopa dvasia tąsias 
pajėgas veda, organizuoja ir į veikimą stumia. Tamsio
ji dvasia šiais laikais ypač žymiai praplėtė savo veikimo 
ir intekmės sritį: j i pavergė sau didžiumą spaudos, pa
jungė sau daugelį blogos valios mokslininkų—kovai prieš 
Kristų ir Jojo dvasią, inkinkė į savo vežimą daugelį slap
tų ir viešų, stiprių, skaitlingų ir turtingų organizaci
jų, įsiviešpatavo politikoje ir dplomatijoj, įlindo į širdis 
beveik visų turčių, užvaldė daugelio darbininkų varguo
lių širdis, užgrajijusi ant opiausių darbo žmogaus stygų 
—ir, deja! Kas liūdniausia—apipainiojo net ne vieno 
silpnesnio Dievo tarno—kunigo širdį. 

Visos tos piktosios dvasios aukos, ar tai juČiomis ar 
nejučiomis, ar suprasdamos ar nesuprasdamos—velnio 
dudon pučia ir jojo politikai ant žemės tarnauja. Gi tos 
politikos vyriausias uždavinys, yra, kad kuodaugiausia 
žmonių į savo vežimą įsikinkius, kuodaugiausia jų pajėgų 
privertus savo tikslams t a r n a u t i / 

Mes lengvai galime suprasti kieno politikai tarnauja 
tokie Leninai ir Trockiai, kada jie ruošiasi prismaugti ir 
taip jau silpną Pravoslavų cerkvę, Rusijoje; arba mūsų 

pasidaugino 7.7 nuoš.. * Tai 
aišku yra, kad pasidaugi
nant išdirbimui alaus pro
porcija anglių būna sunau
dojama taipgi didesnė —tai 
padauginus 7.7 nuošimčių 
arčiausia 3,220,000 tonų an
glių sunaudotų^ v 

Valstijos Massacbusetts 
brogaviriai sunaudoja tiau 

Vau> negu 90,000 tonų ang
lių per metus. 

Sulig pačiuotųjų statisti
kos raportų, Massachusetts 
valstijos brogaviriai sunau
dojo 76,231 tonų anglių 
1909 metais. Tais metais 
jie išdirbo alaus 2,043,018 
statinių. O 1916 metais a-
laus* išdirbo 2,450,551 stati
nių, tai pasidaugino 19.9 
nuošimčių. Priskaitant pro
porciją anglių sunaudojimo, 
gaunam 91,400 tonų anglių. 

Brogaviriai , sunaudoja 
daug daugiau anglių negu 
duonkepiai. Tikroji pras
mė'sunaudojimo anglių per 

' ' 

RAŠYKJTES į "DHAUGO" 
BENDROVĘ, 

4 ) Kapitalai padidmH *m tf$/K» iki $50,000. 
NUTARTA: j ^ f # . tumšinU nu0 (^.00 M $1040. 

šiandien mu«* tafcfftttH* Wzftte dar nentfia pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis lietuviu kataHkt* dienraštis "Draugas" 
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir pritinama įstai
ga. Serai nuo $28.00 numažinti Hci $1000. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio nauji/. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaKIkigiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos ttrua. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arta agitaciją remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jj 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
Šerus priima "Draugo" administracija (T800 W. 

46th Street, Chicago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų 

priėmime. 

-

m 
/ 

Kuponas uisirasymui "Draugo" Bendrovės šėru. 

i 

DRAUGAS PUBIilSRTNG COMPAHY, 
1800 We§t 46th Street, 

OHICAGO, IULTIf OI8. 

/ Prisiunčiu $ Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės iėra. 
i 

Vardas Ir parardė 

Antrašas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

Miestas .. Valstija 

. . . . . . • • • • • • « • • • • 
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brogavirius pasirodys dar 
aiškiau, kuomet pamatysi
me palyginimus ir kitų pra-
monijų išimtus iš Suvie
nytų Valstijų statistikos 
knygų (page 373 Vol. V I I 
Census Eoport for 1910). 
Ve kam ir kiek sunaudoja
ma anglių vieneriais me-
tais: 

i . 

tonų 

332,758 
Batams ir 

penis 
Duonai ir saldai

niams 829,258 
Vyrų drapanoms 146,126 
Spaudiniams 501,525 
Alui 2,990,357 

84a,410 

Viršminėtos skaitlinės pa
rodo, kad brogaviriai pus
ketvirto sykio daugiau su
naudoja anglių, negu duon
kepiai, beveik šešis kartus 
daugiau, negu spauda ir lei
dimas laikraščių, devynis 
kartus tiek, kiek batų ir 
kurpių fabrikai, dvidešimts 
kartų tiek, kiek vyrų dra
bužių siuvėjai. i 'Šv. ' ' 

laisvamanėliai, kada jie leidžia\ir platina panašius veika
lus, kaip krikščionybės priešų rašytų šmeižtų—"Kultū

ros istoriją"—šmeižtą katalikų Bažnyčios ir net... pačios 
kultūros. 

Bet nors piktajai dvasiai i r labai daug žmonių jau pa
sisekė užkariauti savo tikslams—dėlto anaiptol neturėtų 
nusiminti ir rankų nuleisti tikintieji žmonės. Gudrus yra 
politikas velnias ir didelis veikėjas. Bet juk gudresnis i r 
didesnis galiūnas yra Dievas. Velnias tik ant tiek siaučia 
ant kiek jam leidžia Dievas. Gi V. Devas, žinoma, nori, 
kad Jojo vaikai velnio pinklių gudrybes permatytų, su
prastų ir jųjų pasisaugotų, 

Ligšiol tikintieji žmonės ramiai žiurėjo į velnip siau- Vakaras Ldet. Vyčių 24 kp. 
tįmą, spaudoje, viešame veikime, politikoje. Vieni su
prato velnio gudrybes, kiti nesuprato; bet beveik visi sto
vėjo nuošaliai ir pasiganėdino vien tykiu ir ramiu pildy
mu savo tikėjimo įsakymų ir priedermių. 

Bet kaip velnias amžių bėgyje mainė savo pinkles ir 
vis naujty ginklų griebėsi savo intekmei platinti, taip ir 
Dievo vaikai, tikntieji žmonės, kovoje su juo turi mainy
ti savo ginklus. Senįaų užteko velniui nuvaikyti švęsto 
vandens ir ženklo kryžiaus. 

Šiandie ir velniukas jau išgudrėjo. Moka geriau pa
sislėpti. Šiandie jis turi daugiau tarnų, daugiau įvairių 
įrankių. Šandien ir mes turime pritaikinti kovoje su juo 
naujus įrankius, naujus ginklus, arba, kitaip sakant, per
galėti jį jo paties ginklais.. 

Jeigu velniui įsinorėjo, ir pasisekė užvaldyti spaudą, 
politiką, kai-kurias organizacijas, tai mes turime eiti į 
spaudą, į politiką, į organizacijas ir išstumti velnią iš tų 
jo pozicijų. 

Jeigu jojo politikos tikslas yra panaudoti sau kuo
daugiausia žmonių,ir jų pajėgų—tai mūsų politikos tik
slas turi būti, kad nepaduoti jam nei kiek tų tikinčiųjų 
žmonių pajėgų ir, priešingai, išplėšti jam iš nagų kuo
daugiausia tokių žmonių, kurie jo politikai ligšiol tar
navo. Štai kodėl šiandien tikintieji žmonės turi eiti su 
visu uolumu į viešą veikimą, į spaudą, į politiką. Ne
gudrus ir nedoras yra šnekėjimas, kad tikintieji žmonės 
neprivalo kišties į politiką—suprask—palikite visą vie
šąjį gyvenimą velnio intekmei. Tą negudrų šnekėjimą, 
be abejo, pats velnias ir inkvėpė kai-kurių lietuviškų 
laikraščių redaktoriams. 

) (Pabaiga bus rytoj). 

1 

Nedėlioję, vasario 24 d., 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, atsibuvo vakaras 
Westsidės L. Vyčių 24 kp. 

Pirmiausia, Loyolo uni
versiteto studentas, p. J . 
Poška, kalbėjo apie moksle 
naudingumą. Aiškiai, pa
remdamas faktais, nurodė 
blėdingiimą mokslo, kur ti
kėjimas yra atmestas. Kal
ba žmonėms labai patiko, 
ką liudijo gauus delnų plo
jimas. 

Po kalbai sulošta 4 veiks 
mų drama "Šv. Cecilija." 
Lošėjai savo roles atliko 
gerai. Labiausiai vcĄs at
sižymėjo p-lė C. Fiiipavi-
čiutėr Šv. Oeeilijos rolėje. 

Programai pasibaigus, vi
si užganėdinti skirstėsi na
mo. 

žmonių buvo prisirinkę 
gana skaitlingai, taigi ir 
pelno' turbūt bus kuopai. 

Mauiių Juozas. 

Stocks ir Banda Perkami Ir Parduo-
< w % u e#tt» * , #*** i*# m. 
darni veikiu* darbas. Andrew» * Oo* 
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SIOUX CITY, IOWA, 

Lietuvių susipratimas. 

Netikėtai man pasitaikė 
apsilankyti visy užmirštoje 
Sioux City lietuviu koloni
joje. Sakau užmirštoj, nes 
ir delegato Dr. Bielskio ten 
nebūta, nors delegatas ir 
gyrėsi apvažiavęs "v i s a s ' ' 
Amerikos lietuvių koloni
jas. 

Gražiusispudžius aš par
sivežiau iš viršminetos vie
tos. Lietuvių ten esama 
apie pusantro šimto šeimy
nų ir daug pavienių. O jau 
tų lietuvių susipratimas, su
siklausymas, vienybe, prisi
rišimas prie bažnyčios ir 

muštynių, nei nuskurusio 
prasigėrusio žmogaus ten 
nematysi, nenžgirsi ten 

.žmonos vaitojimų vyro gir
tuoklio dėlei. Visi ten blai
vus, blaivus ten ir jų dar
bai. Chicagiškiams reikė
tų į tai domą kreipti ir 
smarkiai darbuotis, kad 
greičiau susilaukus blaivių 
dienelių. Turime varytis, 
kad ir Chicago butų " sau
sa ' ' (blaivi). 

Cicilikai seilę varvina. 

Kaip augščiau minėjau, 
mūsų veikėjai nežinia ricl-
ko užmiršta tą koloniją at
lankyti, gi cicilikai nuolat 
siūlosi su savo spyčiais. 
Girdėjau, nepersenai buvę 
net iš Chicagos nakties pautai pasišventimas, tikrai 

pagirtinas. Gi tųjų žmo- [ kš&ai ten nusibeldę ir peša-
nelių širdžių gerumas — 
vargiai kur ki tur panašų 
surasi. Nepersenai ten ta
po suorganizuota parapija, 
jei neapsirinku, rodos, kle
bonaujant kun. Šatkui, 
1913 metais. Šiandien gi 
puošia tąjį miestą graži 
plytų bažnyčia su tikrai 
puikia ir patogia pobažny-
tine svetaine. O skolų 
bankoj nei cento. Ar ne-
indomus dalykas? Taip, 
indomus. Skola yra tik ve 

• j 

kieno rankose: 
Parapijonys, matyčiai ai, 

jog bankai reiktu mokėti di
doki nuošimčiai, susitarė 
paskolinti nuo savęs para
pijai pmigu* tik ui 3 n.-oš. 
Kaip bematart Jas nutari
mas tampa inkunytu gyye-
niman. Lietuviai susyk 
grąžina visą skolą bankai, 
gi bankieriai nustemba, gi
ria jie lietuvius ir . sako, 
kad toks puikus sumany
mas iš žmonių pusės, tai 
dar bankai naujiena ir tai 
lietuvių sumanymas. 

Vyskupas negali atsi
džiaugti tokiu prakilnu lie
tuvių link Bažnyčios dar
bu. Čia dar nepersenai 
kažkoks, matyt, be sąžines 
inteligentėlis/ perstatė lie
tuvius labai blogoj šviesoj 
vietinėj anglų spaudoj. Gi 
čia vel lietuviai taip šau
niu darbu pasirodė svetim
taučių akyse. Tafe lietu
vių gražus sumanymas, ir 
jau gyveniman įvykintas, 
žaibo greitumu atsidūrė ir 
svetimtaučių parapijose. 
Girdėjau ir vietiniai lenkai 
pasekdami lietuvių pavyzdį 
sumetė atmokėti bankai 
skolą jau apie 7 tūkstan
čius dolerių tokiu pat būdu. 

Sioux City lietuviai, tai 
susipratusios bitelės, jie 
fcad ir svetimoje šalyje su
simetę prie vieno avilio vie
nybėje, dirba savo Bažny
čios labui, gerai žino, kad 
tik su pagelba tvirto tikėji
mo tegalima išlikti nepažei
stais tarp svetimų gyveni
mo bangų. Užtat ir Die
vas juosius laimina. Visi 
pasiturinčiai gyvena. Ne
buvo ten bėdų, nei bedar
bių. Ten dora viešpatau
ja . 

Sioux Oity "šansa i . " . 
Visi blaivybės priešai te

keliauja į Sioux City ir te-
prisižiuri, kaip ten gera, 
miela. Tiesa, ten nėra kar

čiai suaukojo 30.00 dolerių. 
Aukojo sekantieji: 

Po $2.00: A. Surviliutė, 
A. Kibartas, V. Špokas, J . 
Jocius. 

Po $1.00: T. Baronas, p . 
Visockis, F . Alekna, A. 
jankauskis, F . Ežerskis, F . 
Sederavičia, J, Petrošius, 
N, Oiapas, J . Žckai, J . Pet
kus, A. Baronas, A. Pūras, 
J . Jonikis, A. Čiapas, S. 
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kindamas ir padėkodamas už 
surengta vakarėlį, sumanė 
parinkti aukų Tautos Fondan. 
Susirinkusieji mielai sutiko ir 
surinkta 21 dol. 

Aukojo sekantieji:. 
5 dol M. Lažickas. 
$2.25 P. Birones. 

Po $1.00: M. Stapiaskhs, 
M. Balčiūnienė, M, Baronas, 
P. Bakocioniutė, J. Domi ules, 
B. Kazlavičiutė, D. Anilionis, 

Rajūnas, M> Zelenekaitė, J . TA. Raugaliukė, J., Vičas, J. 

Pavyzdingos vestuvės. 
Pastaraisiais laikais daug 

lietuvių jaunų vyrų pašau
kė Dėde Šamas. Jų tar
pe pašaukta ir F . Alekna ir 
T. Steniulis. 'Minėt i drau
gai priklausė prie katalikiš
ki), organizacijų ir nemažai 
jose yru pasidarbavę. To
dėl vietos lietuviai didžiai 
juos apgailestavo. Juos iš
leidžiant vasario 23 d. vaka
re nekurįe jųjų draugai su
rengė vakarėlį. Vakarėly
je dalyvavo daug žmonių. 
Po vakarienės, S. Gadeikis, 
atsisveikindamas su savo 
mylimais draugais pasakė 
trumpą prakalbėlę, išreikš
damas jiems geriausius ve
lijimus. Taip-gi priminė 
dar, juk tai geriausias bu
tų pagerbimas tų draugi], 
kad jųjų vardan paaukavus 
Tautos Fondan pagal kieno 
išgalės. 

Toliaus dar kalbėjo A. 
Jankauskis. J is karštai 
nupasakojo tikslą šio vaka
rėlio, ir taippat priminė 
vargus mūsų Tėvynes Lie
tuvos. ^ 

Paskiaus padaryta rink-
eiamų, bet užtai nėra nei ' l iava. Atsilankiusieji sve-

kę žmonėms naujieną, bū
tent, jeigu Dievas yra, tai 
delko karės nesustabdąs. 

Veltui tie "misijonieriai" 
ten važinėja. Nėra ten jų 
pliauškalams vietos. Te-
nebando lietuvių susipratu
sių katalikų apdyti vieny
bę. 

Lietuviai laukia su nekant
rumu lietuvio kunigo. 

Jau keletas mėnesių lie
tuviai ten vargsta, klausy-
damies savo bažnyčioje pa
mokslų jiems nesupranta
moj anglų kalboj. 

Nuostabu, kad ikišiol dar 
nei vienas lietuvis kunigas 
nemėgino vyskupui pasi
siūlyti. Girdčjau, vysku
pas žada lietuviams duoti 
kokį tai slavoką kunigą, 
žinantį vos keletą žodžių 
lietuviškai. Man ding, A-
merikos lietuvių kunigų Są
jungos yra tiesioginė už
duotis rūpintis nuskriaus
tomis dvasiškai lietuvių ko
lonijomis. Visgi taip ge
rų širdžių žmonės užsitar
nauja nors jau lietuvio ku
nigo... J 

N. 

WAUKEGAN, ILL. 

Bubantis, J . Meliušius, K. 
Remeikis, F . Stulginskis, S. 
Gadeikis, J . Vaičis, Visos 
aukos pasiųsta Tautos Fon
dan. 

Ištikrųjų yra pagirtina, 
kad mūsų broliai lietuviai 
katalikai visokiose progose 
neužmiršta savo brangios 
Tevvnės Lietuvos. 

Širdingas ačių už jų duo-
snumą. 

Išeivis. 

VALPARAISO, IND. 

Lažickas, V. Povilauskas, K. 
Kazlavieius. 

Po 50c: K. , Sialilionienė. 
P. Saikunąs. 

75c. M. Saikunienė. 
Ačių garbingiems aukoto

jams už taip- gausias aukas, 
kurios pasiųstos T. Fondan., 

D. Anilionis. 

Iž lietuvių moksleivių gyve
nimo. 

Vasario 23 d. vietos lietu^ 
viai moksleiviai buvo suren
gę vakarėlį. Programa susi
dėjo iš muzikaliŠkų kąsneliu, 
prakalbų ir deklemaciju. 
Svarbiausią programos dalį— 
muzikališką, išpildė Pilipinie 
čiai, kurie susirinkusius la 
bai patenkino. Ovacijoms ne
buvo galo. Be to dar vienai 
lietuvis pagrojo ant smuikos, 
kiti kornetais. Atliko viduti
niškai. Negi čia juos peiksi. 
Nors mažai dar prasilavinę, 
bet gal ateityje geriau įstengs 
patenkinti publiką. 

P-Jė * Pušini u tė deklemavo 
eiles "Nueiki, matuše". 
Jinai grožiai atliko. 

~ Kalbėjo p. A. B. apie 
"Draugijų surėdymą". Dau
gel kartų teko girdėti jį sa-
L t pnLlb* Ji. vis » t, 
pačių gaidų gieda, tuo pačiu 
balsu traukia. Jam Fodosi, 
visas pasaulis raudonuojąs. 
Jis taip bent įsivaizdina. To
dėl mano, kad ir visi kiti 
tuos raudonumus mato. 

Kalbėjo dar kažkoks K-s, 
kurs išgyrė bolševikus, gi 
išniekino Suv. Valstijų vėlia
vą. 

Visas vakaras ne kaip iš 
ėjo. Kas indomiausia, kad 
nebuvo reikiamos ir mokslei
viams tinkamos tvarkos. Va
karą vedė kažkokia bobelka 
Šmitienė, nemoksleivė, atke
liavusi kur nuo farmų, nemo
kanti nei gerai lietuviškai, 
nei angliškai. Net programos 
nemokėjo paskaityti ir todėl 
susirinkusiems buvo daug 
juoko. Žinoma, ir nesmagumo, 
nes vakaran buvo atsilankę iv 
keli svetimtaučiai moksle
iviai. 

Toksai vakaras tinka ki
bą ne moksleiviams, bet pa
prastiems cicilįkams. Jei ne 
Pilipiniečiai, tai nič-nieko in-
domesnio vakare nebūtų bu
vę: 

Krekždė. 

PRANEŠIMAS NORTH BEDĖ LIE
TUVIAMS. 

Pranešu visiems dienraščio "Drau
go" skaitytojams, kad virš minėta 
laikrašti galite pas manę gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dleainj taip savaitini "Draugą". 

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

A. NAUSĖDAS, 
1658 Wabansia a ve., Chicago, IU. 

L. K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

Pirm., Kun. J . Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Oonn. 

Pirm. pagelb. J . Grebliu-
nas, 425 Pacą S i , Baltimo-
re, Md. 

Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chicago, 111. 

Iždininką*, Kun. V. Ma
tulaitis, SecrcJ Heart Rec-
tory, ^P. O. Silver Cfceek, 
l^ew Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riutė, 723 Saratoga S i , Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ave., Homested, 
Pa. 

• \ 
- I I i n • II - • - — • — - — f 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

ELIZABETH, N. J. 

•Aukos Tautos Fondan. 
Vietos vyčiai vifcsario 24 d. 

atsisveikiilo su savo mylimu 
draugu M. Lažicku, kurs pa
šauktas kareiviauti. Tam tik 
slui buvo surengtas šeimini-
nis vakarėlis. Gražus būrelis 
jaunimo buvo susirinkęs. M. 
Lažickas su visais atsisvei-

/ Kam neatneša vaikas kas
diena dienraščio "Draugo", 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Dran
ga/* mėnesiui ar net savaitef, 
teateina pas mane arba te-
prisiuneia savo adresą,, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės, į 

J. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, IU. 

• • ' 

KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 
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 S i , Chicago, III. 

REIKALINGI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuviu 

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

"DRAUGO" SKAITYTO-
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adresą, permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują, adresą, bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą, į tai. 

• • 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
— 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti 
ir platinti mūsų išleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą,. Pinigus reikia siųsti iskalno 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 
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Ko. 5. Anykščių šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 6 . / . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. &v. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis, 1014 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. GursJiutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalis 

No. SO. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis Scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Triveiksmls dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 60. Komcdijclės: Čigonas atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Uurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė Iš lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižincllai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

dė. Chicago, 111. 1915 m-
No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 

Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 32 

No. 05. Huckleborry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 06. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . . 

No. 103 Karės , Baisenybės Lietuvoje, Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 50 . . . . ; . ' 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111. 1915, 
nusl. 28 i / 

No. 110. Oliveris* Tvvfetas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
•ns. Apysaka, kuria myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
yjlsl gavęs šių knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi $1.00 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
8urinko ir išleido P. Mulevičius, 
1017 m. Yra tai gražus rmkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

No. ISO. Tr|s Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 

No. 160. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin-. 
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 164. Ijietuvių-Leiiku Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems Su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . 

No. 180. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
AO • • • • y* • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 .s. 

No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 100 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
"^osis Didžios vertės knygutė 

No. 104. Tiesos žodis Soči jai is tams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistai". Su paveikslais 

No. 100. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai šį knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Ižsipletojlmo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas ' 
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No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas .01 , 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . . .M 

No. Krikščioniško Mokslo Katėkianiaa, dai
lia 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Konciltjaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimus Ir ataa-
kimus pritaikytus pradedamiemslems 
skyriams. Kaina 

No. 205. Krikščioniško Mokslo Katefclr.mM, 
dalis II. Surengtas Ir užgirtas trečio
jo Baltimores KonciMjaua, pagal 
angliška, sutaisė kun.v F. /B. Serafi

nas, š itame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . .26 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-jos 
••Žiburėlis". Graži knygelė. 1015 m., 
pusi. 26 10 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A Guillois, vertė kun. 
A Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 40 

No. 270 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prlsiruošiantiems į pirmaJ4 išpažintį 
ir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 .20 

No. 200. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 0$ 

No. 202. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . .20 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė ^Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperes apd. . . .SO 

No. 907. Trumpa šv. Istorija Seno ir Na«*~ 
Įstatymo. Parašė kun. 1. ftuster. 
Kieto popero apdarais . . . . • . . . . . .21 

No. 315. Vaikų. Žvaigždutė. Beadorkau*. 
dalis I, kieto poperos apd. 25 

No. 318. Vaiku žvaigždutė dalis II. kištais 
apd 85 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mui tikybos dalykų. P u s i 00 2 S 

320 Vienuolinė luomą, sykių su trumpais 
patarimais apie pasaukimą kunigys
tėm. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 25 

No. 300. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston, pusi. 

1 120 
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui i 

a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi- l t 
d) Į Socijalistų Rojų, pul l t . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 4 
f ) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) Revoliftcijonierių tarpe, pusi. 10 . . 
m> Mandagus vaikelis, pusi. 20 . . . . 

No. 304 Ketvirtoji Skaitymų knyga. PusL 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Lithuania and the Autonoray ef P oi and wltb 
a miap., by J. Gabrys. Paris 
rys. Paris. ,. 

A Sketch of the Litbuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vlncent 

Niekus, Chicago. f 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 84.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

Oželis. Mišriam chorui prie forteplano. Pa
rašė St. Šimkus 

No. 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkrati n ėji
mo būdas. Pusi. 68 audeklo viršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais $1.00 
Popiero viršeliais 75 

No. 1 Apmąstymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais « . 2.00 

No. B 1 . Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku
r d ė s apdarais . . . . . . 
Juodais audeklo apdarais 

No. Ęfm- ''"»ža^,<;: T^n*nlC;ų t:i.vjirap kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 

No. 303 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

No. 303. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, grafus pa
veikslai, dideni . . . , . . . . 
Mažesni po 

Sv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėv?usy bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 I i 

MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, ' maža. parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. 
Baltais kauliniai apdarais $1.60 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 240. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurdės apdaruose 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
deklo apdarais ' 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki $1.50 

škaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
Ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrosų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 
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Pirmadienis, kovo 4 d. ŠV. KAZIMIERAS KARAL. 
Antradienis, kovo 5 d. š v . Jonas nuo Kryžiaus. 

IŠKILMINGAS VAKARAS 
IR ORKESTRUS 
KONCERTAS 

ŠIANDIE ATSIBUS LA 
BAI P U I K U S ir begalo in 
domus VAKARAS ŠV. 
JURGIO PARAPIJOS sve
tainėje, 33- P L ir AU 
BURK AVE. 

PROGRAMAS TO VA 
KARO susideda iš labai in-
domių GYVŲ VAIZDŲ ir 
DEKLEMACIJŲ, kuriuos 
atvai2dins šv. Jurgio par. 
mokyklos augštesniųjų sky
l ių mokiniai; taipgi TRUM
POS BET TURININGOS 
KALBOS, ir labai P U I 
KAUS MUZIKALIO KON 
CERTO, kurį išpildys žy 
mus, kita syk buvęs kuni
gaikščio OGINSKIO, orke-
stros muiikantai PUI
KIAUSIUS iš OPERŲ PA 
RINKTUS MUZIKOS 
POSMUS. 

Taigi visi lietuviai ir lie
tuvaitės esate kviečiami at
silankyti ir pasiklausyti bei 
pasigerėti taip puikiu pro
gramų. O iš to netik patys 
busite užganėdinti, bet ir 
savo TĖVYNEI LIETU 
VAI naudos atnešite. Nes 
tas vakaras yra surengtas 
LIETUVAI LAISVĖS IŠ 
GAVIMUI; o Lietuvai 
LAISVĖS juk mes visi 
trokštame, Tatai ir atsilan
kykime kuoskaitlingiausia. 

Pradžia 7:30 vai. vakarę. 
Įžanga, palyginus su prog-
ramo puikumu ir turinin
gumu, yra visai maža, nes 
tikietad parsiduoda po 50c 
ir 26c. 

Kviečia visus gero noro 
lietuvius, 

T. P. 32 Sk. Valdyba. 
• • — — . m — . — . i — — — ^ — — • • . 

Dvi savaiti be žmog
žudysčių! 

MORRIS & CO. SUTINKA 
SU 8 VAL. DARBU. 

Chicago je per praėjusiai 
penkiolika dienų neinvyko nei 
viena žmogžudystė! 

Taip praneša miesto koro-
neris, taip skelbia policija. Vi
si negali atsistebėti tokiuo ap
sireiškimu, nes miesto rekor
duose dar nėra buvę ko pana
šaus. 

Bet plėšikai veikia. Žinoma, 
tik jau ne su tokiuo intempi-
mu, kaip kad pirmiau, nes 
daugelis piktadarių išgaudy
ta. 

* s 

J 

Su 30 "džinių" padėjo galvą. 
Aeomiallo Lukeralli, 22 me

tų amžiaus, 9526 Avenue N, 
South Chicagoje, . praeitą 

-

penktadienį mirė išgėręs sa-
liune net 30 stiklelių 4džinės.' 

Policijos kapiAonas-
-advokatas. 

Policijos kapitonas Wesley 
H. Westbrook perėjo advoka
to kvotimus ir gavo leidimą 
praktikuoti. Kol-kas jis ir to-
lesniai pasilieka policijoje-. 

-**H 

NEBUS VYČIŲ BENDRO 
VĖS SUSIRINKIMO. 

Anų dienų prieš teisėja-ar-
bitrų Alschuler buvo išklausi-
nėjamas William Ferris, fir
mos Morris & Co. superinten
dentas. Ferris pažymėjo, kad, 
jo nuomone, gyvulhj skerdyk
lose veikiai busiųs pravestas 
aštuonių valandų darbas die
noje visiems darbininkams. 
Sakė, trumpesnės darbo va
landos darbininkams bus išga
ningos materijaliu ir moraliu 
žvilgsniais. Bus didesnė iš to 
nauda ir visai žmonijai. 

Ferris pasakė, kad dabarti
nis darbo laikas perdaug ii 

ii 

gas. Už darbo viršlaikį, anot 
Ferris, darbininkams reiktų 
mokėti dvejopą užmokesnį. 

Teisėjas Alschuler paklausė 
Ferris'o: 

— Ar tamsta manai, kad 8 
valandų darbas dienoje bus 
naudingas žmonijai ? 

— Taip manau. Prie dabar
tinės sistemos darbo laikas 
yra perilgas. Aštuonių darbo 

« 

valandų dienoje obalsis turi 
Imt visuotinas, turi apimti Y'I-
sų šalį. Tr ateis laikas, kad 
kuomet nors tas bus pravesta. 

— Kuomet nors? Kuomet 
nors? Kaip tamsta supranti 
žodį: kuomet norą? 

— Manau, pasibaigus ka
rei. (Jai už metų ar dviejų... 

— Ar tamstos firma yra ja a 
pasiruošusi prie tos atmainos? 

— Kol-kas dar a t . Tam tik-
slui yra reikalinga dirbtuvių 
konstrukcijos atmaina. Dabar 
darbas ntsibnna dviem šiftais 
(atmainom) paroje. (Ii prave-
dus 8 vai. darbą, prisieitų tu
rėti tris šiftus paroje. Kitais 
žodžiais t a r i an t , re ik ia naujų 
namų, kitokio darbo sistemos. 

— Ar tamsta nepasakytum, 
paklausė darbininkų advoka
tas Walsh, kiek tamstai algos 
moka firma? 

— Negaliu pasakyti. 
— Ar tiesa, kad tamsta per 

metus gauni $50,000? 
Negaliu pasakyti. 

— « — • • m • • • m 

Chicagoje buvo Bryan. 
Praeitų šeštadienį mūsų 

mieste viešėjo William Jenn-
ings Bryan. Jis pažymėjo, 
ka<l Chicago neužilgo busiųs 
" sausas." Prieš balsavimus 
jisai sugryšiųs Ohicagon ir 
visų savaite sakysiąs prakal
bas prieš saliunus. 

"DRAUGO" ĖMĖJAMS 
ŽINOTINA: 

Dienraštį "Draugą." už
sirašiusiems . skaitytojams 
išnešioja šie asmenys: ... J, 

Town of Lake: "Drau
go *' administracija—1800 
W. 46th St. 

Bridgeporte: V. Balanda 
3230 Auburn Ave. 

Brighton Park: P. Jure-
vičia 4440 So. Maplewood 
Ave. 

18 gatvė: A. Dargis 726 
W. 18th St. 

West Side: P. Šliogeris 
2139 W. 23 PI. 

North Side: A. Nausieda, 
1656 Wabansia Ave. 

Roseland: K. Bičiūnas, 
10753 P e n y Ave. 

Kensingtone ir West 
Pullmane B. Paplauskas 
10626 Edbroke Ave. 

So. Chicago: J. Cheruski 
8834 Marąuette Ave. 

Burnside: S. Ažukas 8374 
Birghof f Ave. 

67 gatvė: Juo*. Kabelis, 
6828 So. Maplewood Ave. 

Atlantic: Teo Dappas, 
4610 Fifth Ave. 

Negaudami laikraščio 
malonėkite kreiptis pas virš 
minėtus žmones. Jeigu jie 
neišpildytų jūsų reikalavi
mų, tai tuojaus praneškite 
mums. o mes žinosime kaip 
padaryti. Iki šiol mes bu
vome pasitikėję išnešioto
jais, bet dabar esam priver 
sti reikalauti nuo pačių iš
nešiotojų, kad jie atkreiptų 
geriau domą ant išnešioji
mo, kitaip už kiekvieną ne
gavimą turės jie mums iš
duoti skaitlių. 

"DRAUGO" ADM. 

KLAIDOS PATAISIMAS. 

B5 =Sfl 
Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. G ūgio 

> KAINA 15 c. 
KANČIA. V. JĖZAUS arba apmąstymai ant kiekvienos 

dienos per GAVĖNE. 
KAINA 40c. 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms 
bažnytinėmis maldelėmis audimo .gražus apdarai. 

KAINA 40 c. 
"DRAUGO" BENDR. KNYGYNAS 

1800 West 46th St., Chicago, BĮ. 

B ^ E5Z 3EI 

TAI MŪSŲ DARBAI 

S pausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar-

bus atliekame gražiai, 
i^s

m=j greitai ir pigiai Mūsų 
koki spaustuvė pripildyta nau-

ySflį^tJSSSS jausiomis mašinomis ir nau-
• t e M M H jausio styliaus raidėmis. 

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

ws,s, 
VAR SAVINOS STAMPS 

ISSUED JfV.THE 
UNITED" STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- 1 
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. L * 1 ' į? 
! Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šita kai$! 

£ia s B a ū • J T 1 

Pereito penktadienio vieti
nėse žiniose iš Chicagos drau
gijų delegatu susirinkimo įsi
brovė stambi klaida, ten para
šyta, ka<l kelionė į New York 
ir ai.^al lėsuosianti 35 dol., tn-
r;tu būti: kelionę lėšuosinti 
ap ) 45 <Įol. T a klaida įvyko 
per neapsižiūrėjimą spaustu-
vėje. 

J. Tumasonis. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

C. Cibirka, Hartford, f o n u . Kny
gas Kašiubai pasiuntėme, bot kame 
priežastis negavimo, tai nežinome. 

Darbininko Knygynas, So. Boston, 
Mass. Knygas kurias buvot užsakė 
pasiuntėme per Ameriean Express 
Co. 
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KARĖS ŽENKLELIUS GA 
tlMA GAUTI "DRAUGO" 

ADMINISTRACIJOJE. 

Del tautiškos šventės L. 
Vyčių bendrovės (spulkos) 
susirinkimas šiandie vaka
re neįvyks šv. Jurgio par. 
svetainėje. VALDYBA. 

Karės ženklelius, taip vadi
namus '' thrift-stamps *' gali
ma gauti pirkti MDraugo" 
administracijos ofise. Kiekvie
nas ženklelis šitą kovo mėnesį 
kainuoja $4.14. Perkant pir
mutinį karės ženklelį pirkėjui 
duodama veltui certifikatas, 
ant kurio reikia lipinti nu
pirktus karės ženklelius. 

t a i labai puikus taupymo 
būdas. Patartina lietuviams 
karės ženklelius pirkti. Tuo 
būdu vyriausybei paskolinti 
pinigai neša 4 nuošimtį. Vadi
nasi, yra geriau ir saugiau pi
nigus paskolinti vyriausybei, 
ne kaip juos laikyti kur pa
slėpus. 

Kuodaugiausia lietuvių te
gu taupia pinigus pirkdami 
karės ženklelius. 

JOHN MIKSHIS 
2917 Lowe Ave., Chicago, m . 

Sutaisom gazinius ir minamus 
dviračius už pigiausia kaina. Taip-
pat parduodame dviračius. Negalin
tiems atvežti sutaisome ant vietos. U i 
darbą gvarantuojame. Kreipkitės 
laifikų ar ypatiškai. 

NUSIPIRK MOSTKES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siusti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. B o s 36, Holbrook, Mass. 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfield ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jį 
galite gauti "Draugą" pavie
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti tą patį dienraštį. 

DR, P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I B CIfIRLRG1S 

Gyvenimą vieta / 
8203 SO. HALSTED STREET 

TeL Drovrr Tl7t 

OFISAS: 
ft&t So. LeavtU St. 

S 
oi 

nedčilo- Q( 
TeL Ganai 4t-l6t Chicago, I1L j 

VAL.: 4—8 vakare, 
mia 10—12 ryte. 

Phone Canal 1678 

JEOLANIS & dUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Leavitt St . 
CHICAGO. ILL. 

» • • • ' . . . . 4 

Telefonas: McKINLEY 6714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1467 SO. WESTERH BLVD. 

Kampaa W. s 5-tos gatves. 

— 

Dr. A . R. Biamenthal 0 . D . 
Aklų Specialistas 

P a t a r i m u s D y k a i 

Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 12. 

4040 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yanls 4817. 

IOOOC aoDi IOBO 

fi8S¥W*9s« 
•> č*%. 

LlTHl^UNRCMT^CEofi^l 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- t POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. 

$150.00, $250.00, $500.00, 
$750.00 ir $1000.00. 

jjiiiniiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHi 
I JOSEPH C. WOLON i 

LIETUVIS ADVOKATAS = 
Kam b. 824 National Life BĮ d* £ 

88 So. LaSalle St., = 
Vakarais 1686 lillwaukee Ave. = 

Central 6880 = 
Rasidence Humbuld 67 ~ 

CHICAGO, ILL. = 

liltlIlIlIlIlIlINIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlU 

i DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIKTUVI8 GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
•OS7 So. Rroadvray 

ST. I/OUI8, MO. 
Telefonas— Bell Sldney 401 

Klnloch Vlctor 698 
Gyvenimo vieta: > 

S237 PULASKI STREET 
Tel. Klnloch Vlctor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 13 ryto 
Iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėllomia 10 laryto lai 18 piet. 

» : 
i — - m m »,« ' ~ m m m *'* 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

: : 

SayeHalf Your SoapWiu. 

Dr. G. M. GLASER1 
Praktikuoja 20 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
MoterlSku, Vyrišku ir Vaikų g 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pp piet 
• ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedčlio-

;> mis Vakarais ofisas uždarytas. 
[•] Telephone Yards 087 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daog 

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

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 816.00. 
, Duodama diplomai. 

Patrenos daromos pa
gal Jųsų mierą — blle 
bt&ilės arba dydžio, i i 
btle madų knygos. 

OfaSTER DESIGNIN G SCHOOL 
J. F . Kasniofca, Perdėttnis 

118 N. I * Šalie gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 

Priimama sveiki Vjrrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. E. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. E. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Eašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLVN, N. V. 
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IENIKE 
m 

Vakarini 

LAUNDRYTABLETS 
5 ^3nd /5?—atGrocers 

MOKYKIJ 
. Jei nori m i t a i fr p*«ekmittrai Išmokti Angll-
Skai kalbėti, skaityti ir raivtu tai lankyk masų 

tokyklą. Apart Aoflų kalbos, čia mokinama :-
letnviųkatto3S.VJ*r5rUos LaiSku Rašymo 

įkų ** S.V.Valdybos Priekybos Teuių 
jynų w S.V.PflietybisGramatikott .ritm}»tikos Geoprafik« Retorikos, ir tt 

-.• GRAMMAR ir B3GH SCHOOL Kursą. Gyve-
naneins toUan mokiname per laiškas. Viskas 

•ąyintt^ lietuviškai. 
American Coiiege Preparatorr Schooi 

3103 S. HALSTED ST. CHICAGO kx. 
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

••eii i i i i i l i i l i i iuii i l i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii l l i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiHiii i i i i l i i i i i i i i i i i i i ftsi 

I LAIKAS VISIEMS PRIE 6VIESOS i 
| Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį i 

f "ŠVIESA" f 
į fcurj skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie E 
į Šviesos parodyti kelią 5 
| *'SVIES A " rašo labai daug pamokinančio apie žmo- | 
g gaus pažangumą. į 

" Š V I E S A " daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės r 
reikalais. = 

" Š V I E S A " kainuoja metams tik 50 centu. 
Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

"ŠVIESA", 

L 46 Congress A v©., 
iiuiiuiimiiiiii uii iiiiiiii nu UIIIIIII t II iiin imi n liim 111 n 111 IUI 11 n 111111 m 11 n 11 imas 

i 
Waterbury, Oonn. = 

BANKE 
C0FFEE 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tą pavią 
kav« po SOe. 19c 

GERIAFKIK 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

COCOA 
Geriausia BaDk 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-2 ST. 

DAERY 
SVIESTAS 

14d f 45c 
WEST s r o E ,1644 W Chicago a.| 3101 W. I2nd at > HORTH SIDE 

187? Mllwaukeea.J2gi2^ e N^rth d a a i SOUTH SIDE 40C W. Dlvlslon «t 
2054 Mllwaukeea. 1 2 1 7 8 'nkiRtud st s o i t w»M»n»fh . 7 " W. North a. 
1054 Milwaukeea. " " °* „ , ^ 8 Wentwortha j U 4 0 L l n c o l a a y 
1610 W. Madison'1 8 3 2 s- Halsted st 8427 S. Halsted st t 2 44 Llnooln av. 
2830 W. Madison!l818 W. 12th st. 4T29 8. Ashland a. 3418 K. Clark st. 


