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BOLŠEVIKAI SKELBIASI
RUSIJOS DIKTATORIAIS
Suimdineja savo priešininkus

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 22 D., 1918 M.
Entered as Second Clasa Matter March 31, 1916., at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.
True translation filed with the poatmaster at Chicago," 111., on January
22, 1918, as required by the act o!
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI GAUDO
SAVO PRIEŠININKUS.

Jiems norisi suimti visus
steigiamojo susirinkimo
rėmėjus.

•v
*

LAISVA LIETUVA.

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
22, 1918, as reąuired by the act ot
October 6. 1917.
x

ANGLAI APŠAUDO
OSTENDĄ.

METAI-VOL. III.

No. 18

REZIGNAVO AUSTRIJOS
KABINETAS

Šiomis dienomis Washingtono mieste buvo su
važiavimas Amerikos
Ruošiamasi naujan
Lietuvių Tarybos — tos ' užpuolimam
augščiausios amerikie
čių lietuvių įstaigos.
Londonas, sausio 21. — True translation filed with the post- True translation filed with the postat Chicago, 111., on January master at Chicagro, 111., on January
Taryba užgynė chiea- Iš vakarų karės fronto ir iš 22,master
1918, as reąuired by the act of 22, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
giecių suuįanymą—lai Italijos gauta žinia, jogei October 6, 1917.
RUSAI LYDERIAI ŽU
kyti nuo 3 iki 10 kovo .talkininkai pasiruošę teuto DIDELIS STREIKAS
Lietuvos Laisves savai nus .užpulti sausžemyje, jū
DOMI LOVOSE.
AUSTRIJOJE.
tę; ragina visą musii rėse ir iš oro.
Britanijos karės laivai Rezignavo Austrijos minis- Tai vadinasi socijalistiškas
visuomenę tos savaitės
<<
darbuose kouoliausiai bombarduoja Ostend, vo
rojus. n
terių kabinetas.
dalyvauti. Mūsų Tautos kiečių lakūnų stovyklą, at
Fondo Valdyba šiomis sirandančią Šiaurinių jūrių Londonas, sausio 22. —- Petrogradas, sausio 22.—
•

••

BOLŠEVIKAI SAVO PRIEŠININKUS ŽUDO LOVOSE

Londonas, sausio 22. —
Depešose iš Petrogrado sa
koma, kad kuomet bolševi
kui išvaikė steigiamąjį su
sirinkimą, tuojaus išleista
\
parėdymas gaudyti to susi
Trne
translation
filed
with
the postTrue translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January master at Chicago, 111., on January rinkimo šalininkus.
22. 191S, as reąuired by the act of 2 2, 1918, as reąuired by the act of
' J Exchange
Telegraph''
October 6. 1917.
October 6, 1917. •
UKRAINAI SUSITAIKĖ korespondentas
praneša,
R U S U A VALDOMA
SU TEUTONAIS.
kad bolševikai sulaikė visus dienomis
išsiuntinės | pakraščiuose, į vakarus nuo Anot gautų žinių iš Berly Kerenskio kabineto buvęs
KRAUJU IR
necoeijalistų
laikraščius.
GELEŽIUM.
laiškus į visas mūsų Zebrugge, kur yra kaizerio no,
rezignavo Austrijos- valstybės kontrolierius KoKuoveikiau busią atnaujinti Raudonoji gvardija gaudo
draugijas, k u o p a s ir nardančių laivių stipruma. -Vengrijos ministerių kabi koškin ir buvęs finansų mi
diplomatiniai ir ekono VISLS laikraščius, kuriuose
Vokiečių karės ofisas pra netas, kuomet iš kabineto nisteris Šingarev, abudu nu
skyrius. Taigi draugi
Leninas su Trockiu yra ša
miniai ryšiai.
buvo aprašyta steigiamojo jos, kaip tik tuos laiš
neša, kad smarkus veikimas pasitraukė užsienių reikalų žudytu lovose Jurininkų li
lies diktatoriais.
susirinkimo pirmutine 'sesi
goninėje.
kus gausite, tuojaus ar 'prasidėjo kaip anglų, taip ministeris Černin.
Amsterdam, sausio 22. — ja, ir naikina.
Ūmiausiame savo susi prancūzų frontuose. Kiek Imperatorius K a r o l i s Šitiedu nužudytu kadetu
Copenhagen, sausio 22.—
Anot apturėtų žinių iš Be to ieškomas visur Be
rinkime skaitykite ir paskiau pranešta, kad ang naują kabinetą sutverti pa po Kerenskio kabineto puo
Bolševiku vyriausybė Pei>
Brest-Litovsko, tenai Uk ris Savinkov, Kerenskio ka
svarstykite ir nutarki lai smarkiai apšaudo vokie siūlė buvusiam vidujinių limo bolševikų buvo suimtu
rograde, kurios priešakyj
rainos atstovai pagaliaus bineto narys, kurs, sakoma,
te prisidėti prie tų visų čių pozicijas į pietus nuo reikalų ministeriui Toggen- ir laikomu kalėjime. Tomis
stovi premjeras Nikolai Le
susitaikė su teutonų atsto esąs Petrograde.
dienomis susirgusiu ir per
gerų darbų, prie kurių upės Scarpe. Mūšiai prasi burg.
itin ir užsienių reikalų mivais taikos reikale. Abi pu Bolševikai nusprendė su
keltu minėton ligoninėn.
dėję tarp Lens ir St. Quenbusite pakviestos.
nisterifl Leon Trockis, įstei
Kabinetas rezignavo del
si sutiko su taikos sutarties areštuoti M. Černovą, kurs
gi Rusijoje ginkluotą dikPrieš mūsų a k i s du tin. I r toliaus į šiaurius ėmė Vokietijos susitaikymo su Užpereitą naktį atėjo li
principais, sulyg kurių karė* buvo išrinktas steigiamojo
baubti didžiulės, armotos
tat.>rystc, kuomet su savo
goninėn 12 apsiginklavusių
dideliausiu darbu:
Ukraina.
Vokietija
be
Austuri but pabaigta.
susirinkimo pirmininku.
kareiviais išvaikė steigia1. Prisiruošti gerai ir abiem pusėm Lys, pietuose trijos-Vengrijos vyriausy-, v m ** pareikalavo ligoniTo susitaikymo pasekmės Bet be to, daugelis rau
nuo Ypres ir aplink La Bas- bės sutikimo pažadėjo Uk nės tarnų parodyti buvusių
man susirinkimą.
atlikti
Tautos
šventę
ir
'i .. . ,
, . •
• ivra tes, kad abi pusi is ka- donosios gvardijos kareiviu
see perkasą.
Rusnoie betvarke ir pir-;-_ .
*v
i
rainai austrų Galicijos dali. ministerių lovas.
. '' , _ ,
„. ,. i, r e s fronto lprašalins karmo rezignuoja tvirtindami, jo- Lietuvos Laisves savai
Prasidėjęs veikimas ir
mis u siautė, bet šiandie tas
. .
...
tę
(3—10
kovo);
Kokoškin
Tasai vokiečių savarankis Profesorius
, . , ' . , .
,. menę ir kuoveikiau atnau- gei bolševikai neteisingai
Verduno fronte, išilgai upės
betvarke dar labiaus pad:-i..
_. _
...
. ,
2).
Atlikti
tinkamai
pasielgimas Austrijoje su . miegojo. Jin paleista dvi
, 1V ..
hius
diplomatinius ir ekono- ir autokratiškai pasielgia
1
Meuse
ir
Bhine-Marne
per
deio su bolševikų nepapras-,* . . *
Washingtone 13 — 14
kėlė trukšmą ir p a g a l i a u s . k u l i £ k i / r ! a s a i ŽUT0 neleisdami
turėti
posėdžių
kaso
apylinkėse,
kur
fefteri.
- i
mimus ryšius.
n arei
ai
kovo visuotiną, politiš
ministerių
rezignavimą.
£
P
steigiamajam
susirinkimui.
koniška kariuomenė pirmutu pasistatymu, vpai? ku<
.
.
užprotestavo. Į šitą paleista
ką
seimą,
kurį
kviečia
irm
Iš
Amsterdamo
praneš
Toksai
bolševikų
pasielgi
x ••
i n.- i J • • Tik rP
visako abi pusi
tiniais šūviais buvo "pa
6 kulipkos.
Amerikos
Lietuvių
Ta
met ne
paskelbė,
kad
jei
.
..
*..
ta,
kad
šiandie
Austrijojc1
mas
yra
priešingas
laisvės
krikštyta."
. Z 1V ., .
.
apie to susitaikvmo pasekGalvažudžiai apleido liryba.
nnti-bolsevikai,
steigiamojo i L
*
f
Militariniai ekspertai čio - Vengrijoje streikuoja jau 01lin
. . ,.
. . mes nusprendė pranešti sa- principams.
Nuo gero pasisekimo
susmnknno nariai, mėgins, gauti autorizaciją.
•
i_•
v.,
e ** dingo,
nai mano, kad sugrįžtant apie 2 milijonu darbininku, į £
,
.
.
vo
vyriausybėms
ir
nuo
šitų
rinkimą atnaujinti, tuomet
šitų abiejų darbų — la
translation filed with the postUkraina užima pietvaka True
savo
parlamentarini
,
susi
geresniam orui laukiami di vyrų ir moterių. Streikinin VYRIAUSYBĖ NEPAIMS
master
at
Chicago.
111.,
on
January
be jokios atodairos prieš
bai daug prigulės Lie
1918, as reąuired^ by the act o!
rinę europinės Rusijos dali. 22,Ontoh^r
deli mūšiai vakarų fronte. kai reikalauja taikos.
6. 1917.
juos bus panaudota ginklai.
VISŲ GELEŽINKELIŲ.
tuvos ateitis.
Kuomet sulv R Lenino i s p .;Kuomet karė« frontą, bus T U R K A I P E A B A D 0 DU
translation filed with the postDidelės svarbos atsi True translation filed with the post- TVue
,
panaikintas, tuomet tento
master
at Chicago, 111., on January
KARĖS LAIVU.
k v? no Tauridos rūmai buvo, 1
at Chicago, 111., on January
Washington, sausio 21.—
22,
1918,
as reąuired by the act of
tikimai eina vienas pas- 22,master
, ,. ,
. .
, . nams rvtuose tas frontai
1918,
as
reąuired
by
the
act
of
apvalvti kareivių
durtuOctober 6, 1917.
Pinigyno sekretorius McOctober 6. 1917.
kui
kitą
ir
artina
šios
Tai
įvyko
mušyj
ties
sumažės
kuone
perpus.
>
vais, tai nepadarė jokios
MIRĖ ANGLŲ GENE RUSŲ KAREIVIAI AP- Adoo vakar išdėstė vyriau
karės galą, o drauge su
Dardaneliais.
sensacijos, kadangi toksai True translation filed with the postsybės pienus kas link gele
LEIDŽIA KARĖS
ROLAS DUFF.
tuo ir nuosprendį mūsų
master
at
Chicago,
111.,
on
January
;
pasielgimas iš bolševikų 2 2. 1918, as reąuired by the act oi? Londonas, sausio 21. —
žinkelių valdymo. Jis pažy
FRONTĄ.
Tėvynės
likimo.
Londonas, sausio 21. —
Turkijos skraiduolis "Mipusės buvo laukiamas, kuo O c t n h p r fi 1 0 1 7
mėjo, kad vyriausybė nema
Kieno
dvasia
dabar
BOLŠEVIKAI
REIKA
Savo kliube iš po nakties
dullu"
(buvęs
vokiečių
met jų kandidatas i susirin
Palieka ginklus ir viską. no kontroliuoti visų šalies
dar
snaus,
ji
nebeatbus
LAUJA
PAAIŠKINIMO.
"Breslau") nuskendo ir
lovoje atrastas negyvas ge
kimo pirmininkus nebuvo
geležinkelių, bet tik tuos,
niekados.
skraiduolis "Sultan Yawuz
nerolas
Sir
Beauchamp
išrinktas.
Londonas, sausio 22. — katrie reikalingi karėa rei
Tad
šalin
visi
snau
,,
(buvęs
vokiečių
Šiandie Tauridos mmai Petrogradas, sausio 21. Selim
Duff.
Iš čionai apturėtų vokiečių kalams, būtent karės me
duliai
ir
snaudaliai!
apsiausti bolševikų jūriniu- Bolševikų vyriausybė iš "Goeben") užvytas į pa
Gen. Duff ėjo 63 metus.
laikraščių sužinoma apie in- džiagos gabenimui. Kiti ge
Į
darbą,
broliai
ir
se
ku ir kareivių su kulkasvai- jSmolny instituto pasiunt<- kraščius ir anglų lakūnų už
Jis buvo kariuomenės va
domų rusų kareiviu stovį ležinkeliai bus išskirti iš
sers;
vyrai
ir
moters;
džiais. Kareiviai yra pasi-potą Japonijos ir Britani- pultas po mūšio anglų ir
das Indijoje nuo 1913 ligi
vyriausybės kontrolės.
karės
fronte.
seni,
jauni;
dideli,
maruošę nušluoti visas aplin- jos ambasadoms su paklau- turkų karės laivų ties Dar
1918 m.
v *
"Vossische Zeitung" ra
Lmes gatves
kulkasvai- srara informacijų apie ka- ei anelių inplaukimu, anot Zl.
šo, jogei rusų fronte mušiu PERTRAUKTA PAMO
True
translation
filed
with
the
postEikime
mūsų
Tėvy
(ižiais, jei to prireiktų. Ju- rės laivų pasiuntimą į Vla- Britanijos admiraliteto pra
KOS PARAPIJOS
master at Chicago, 111., on January linijos
apleidžiamos. Ka
nės
vaduoti
iš
vergijos,
22,
1918,
as
reąuired
by
the
act
of
divostoko
uostą.
rininkams
ir
kareiviams
nešimo. Iš anglų pusės nu
MOKYKLOSE.
October 6. 1917.
dangi daugelis oficierių pa
bado
ir
skurdo.
N"otoje
pasakyta,
kad
prie rūmų vadovauja pats
skendo du monitoru "RagDERYBOS NEPERmetė kareivius, arba buvo
kaip
Japonija,
taip
Brita
bolševikų armijų vyriausias
lau" ir "M-28."
TRAUKTOS.
atstatyti nuo vadovavimo, Jo Augštosios Malonybės
nija
nepasiklausė
Smolny
vadas, Ensign Krylenko.
tatai ir kareiviai neturi rei Chicagos Arkivyskupo įsa
BAISI PŪGA TEXASE.
True
translation
filed
wlth
the
postinstituto,
ar
leidžiama
sve
Iš Rusijos sostinės gauta
Taip tvirtina Trockis.
master at Chfcaffo, 111., on January
kalo ilgiau būti mūšių lini kymu su šia diena visose ar
timu
saliu
karės
laivams
22, 1918, as reąuired by the act of
žinios, jogei tenai kas va
kivyskupijos parapijų mo
Ei Paso, Tex., sausio 22. Copenhagen, sausio 22.— jose.
landa laukiama naujo susi įplaukti Yl a divostoko uos- O o t n h p r < 1fi17
TŪKSTANČIAI BADAU — Šitas apylinkes palietė Bolševikų užsienių reikalų Ištisiomis savaitėmis ru kyklose pertraukta pamo
rėmimo ir darbininkų krau- cnTIJA VOKIETIJOJE.
baisi sniego pūga, kokios ministeris Trockis, pirm ap- sai , gabena šalin iš fronto kos ligi ateinančio pirma
jo praliejimo.
TVue translation filed with the postBrest-Litovską, visokią karės medžiagą. Bet dienio.
Paskesnės žinios palių di- master at Chicago, 111., on January Berne, Šveicarija, sausio čia nematyta per dešimtį leisiant
d'džiuma paliekama sniege. Tai padaryta patrioti
/
^ » ja, jogei sostinės gatvėse su o;tohe1r,<ai9i7?uired by " " act of 22 - — Vokietijoje su mai metų. Prisnigo trįs ir puse pranešė vokiečių užsienių
Ypač sunkiosios armotos niais moti vais, kad pagelbė
sirėmimas buvo kur-kas Londonas, sausio 22. — stu vis blogiau ir blogiau colio sniego, termometras reikalų ministeriui Dr. yon
nuo 57 laipsnių į 18-ką va Kuehlmann, anot telegra pozicijose paliekamos. Jos ti šalies vyriausybei sutau
didesnis, negu pradžioje Generolo Diaz armijos teu einasi. Nuo karės pradžios
landų nupuolė ligi 10 laip mos iš Berlyno, jogei jis iš apsnigtos ir niekas jomis pyti daugiau anglių.
neturėta
toks
nelemtas
stoapie tai buvo pranešta. Da tonų fronte susilaukė at
nesirūpina.
Arkivyskupo
įsakymas
snių augščiau O.
keliaująs Petrogradan tik
bar sakoma, rpgei nuo 15 li naujinimo. Gauta 500,000 vis maisto žvilgsniu.
paliete 310 mokyklų. 110,gi 20 žmonių yra užmušta ir naujų kareivių išilgai upės Atėjusieji į Šveicariją vo Šiaurinės Meksikos gy vienos savaitės laikui, kad
000 vaikų turės savaites
PERORGANIZUOJA
Piave. Teutonai, nors pa kiečių laikraščiai tai paliu ventojai atsiradę dideliar apie taikos derybų bėgį
a] »i c 100 — sužeista.
atostogas.
AVIJACIJOS DE
Smarkiausia muštasi Li- nešė didelius nuostolius, dija. Rašoma, jogei maisto pavojuje. J ų šimtams grū pranešti kareivių ir darbi
mirtis nuo bado ir šal- ninkų kongreso delegatams.
PARTAMENTĄ.
teinam prospekte, kur bol bet stipriai laikosi savo li stovis apverktinas. Gyven moja
v •
tikslui įsteigiama oro tarytojai buvo manę, kad vy cio.
Be to jis pažymėjo, jogei
ševikai kulkasvaidžių ugnin nijose.
Paryžius, sausio 21. — ba su amunicijos ministerių
riausybė kaikurio maisto Nukentės daug ir galvijų taikos derybos su vokie
pagavo vyrus ir moteris ir
vyriausybė priešakyje. Nauja taryba
atbloškė juos į pašalines kusios ir Maskvoje ir tenai porcijas padidins. Tečiau kaimenės, kurias pūga pa čiais tik laikinai pertrauk Prancūzijos
daugelis žmonių nužudyta tasai manymas nuėjęs nie- gano ganyklose. Išgelbėti tos ir jos veikiai bus atnau perorganizuoja savo avija- nuspręs apie naujų lakstygatves.
cijos departamentą. Tam tuvų gaminimą.
knis.
jintos.
Didelės riaušės buvo jvy- ir sužeista.
juos nėra priemonių.

UKRAINA SUSITAIKĖ SU
TEUTONAIS
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LIETUVAI KATA! : XŲ IklEKRAšTlS
LITHIJANIAN DAILY FRIEXl>
Eina kasdiena i'-- -\yrus nedėldieniua.
Publisned daily except Sundays by
P R E N U M E i ; \ T O S KAINA
DRAUGAS PCBLIRHING OO., INC.
Metams
$5.08 1800 W. 4Btb Street, Chicago. II linots
Puse) metų
$3.00 P b o n e : McEJnley 6114, Establ. 1BU8
Perkant atskirais numeriais po 2c.
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokasl iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
$5.00
ne nuo Nauju Metų. Norint permai One year
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Six months
senas adreifes. Pinigai geriausia sių- Tbursday's Edltlon
$2.00
sti
išperkant
krasoje ar exprese
"Money Order" arba įdedant pinigus ' A t News Standa 2c. a Copy. Advertis} registruota laišką.
I ing ratee on application.
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Draugas" Publishing Co.
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jalistų išsigimime tasai te
gu dabar žino, kokių yra
niekšų mūsų tautoje žmo
nių. Nes t a i kuoaiškiausiai paliudija privestas fak
tas.
Baisu su kokiais žmo
nėmis ir gyventi ir turėti
ben kokius bendrus reika
lus.
Nes lietuviški sočij alistai yra savos rūšies Judošiai mūsų tautoje.

i,

Antradienis, sausio 22 3.

\.

. i.

Katalikai turi pakalti savo baisa

PAIN-EXPELLER

M

nfhfrtinaT&veniroo aplinkybės privertė mns pa- Lietuvių katalikų visuo Už savo pinigus, reiškia,
SSSntitkfiSi centų maža buteliuk, ir iki 65 centu
menė Amerikoje perdaug gavau antausiny
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduole
tokio pat gerumo .ir pagelbingumo. Nesiduodasi už nosies vedžioti
Tas viskas taip dedasi
duokite\apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
savo priešininkams.
Pas del % musų katalikų, apsilei
už pigesne čienią.
.
.
, ..
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
tarieji kiekvienam žingsnyj dimo.
Tatai laikas mums
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
butų
ant pakelio ženklas „ I N K A R A S ' n: žodis
katalikus ne tik pašiepia, susiprasti, pakelti savo bal
„ L O X O L , " o taipgi mūsų pavarde.
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R 1 S parduodamas visose
bet dar drįsta mulkinti. są ir laisvamanių saują su
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
Kaikuriose^ draugijose, ben tvarkyti./
/Reikia mums
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių]
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
druose suvažiavimuose, su visiems
išvien
pasakyti
F. AD. RICHTER & C O .
NEJAUGI VYČIAI TAIP
siėjimuose nors visuomet jiems, kad taip, bet ne ki
•.
74-80 Wa»hington Street, New York
ELGIASI?
katalikų yra nepalyginama taip turi būti, kad "Tėvy
didžiuma, bet šita nusilei nės Mylėtojų"
draugija
Šiam " D r a u g o ' ' numery džia
keliems
laisvama privalo leisti naudingus vi
J A P O N I J O S TEATRE.
je yra padėta labai indomi niams. I r taip visur ir vi suomenei raštus, bet ne ko
korespondencija ife Grand suomet.
kį mėšlą. Jei laisvamaniai
Japonijos vyriausybė ne
Rapids, Mich.
Į tai turė
senai paskelbė parėdymą,
Imkime štai didesnes lai neapsiimtų to padaryti, ta
tų atkreipti domą Lietuvių
svamanių organizacijas ir tai turi l i ^ i d u o t i visą tą
kad krutamųjų
paveikslų
Vyčių organizacijos centro
draugijas.
Visose yra ne biznį ir savo leidžiamais ' Didelis žmogus jaučiasi teatruose sostinėje Tokyo
valdyba. Nes jei yra tikra
palyginama didžiuma kata raštais nemulkinti visuome su tauta, bet ne visada eina turi but atskirios vietos mo
tiesa (gi mes pasitikime sa
likų. Laisvamanių vos ma nės.
domis.
Savo mintyse už terims nuo vyrų.
vo korespondentu), kas te
ža saujalė.
Bet ta didžiu
Man yra žinoma, kad laiko neprigulmybe nepai
To valdiško
parėdymo
nai parašyta apie vyčių
ma visur nustumta į užpa "Tėvynės Mylėtojų" drau sant viešosios opinijos. J o turinys taip skamba:
kuopą, tai kaikurių tos kuo
u
kalį. Visur pirmąją vietą gijoje priguli ir daugelis darbai pažymėti ramybe.
Kiekvienam
krutamų
pos narių pasielgimas pada
užima laisvamaniai. Kata vyčių, mūsų tautos jauni Jisai nesklaido perkūnijų, jų paveikslų teatre turi but
ro gėdą visai mūsų tai idė
likams/tai didžiumai, nelei- mo.
Todėl ir vyčiai prieš nesukauj a, neieško pagar visai atskiros sėdynės vy
jiniai organizacijai.
džiama nei išsižioti.
Keli tai turėtų pakelti balsą ir sėjimo. Pažįsta jis gamtos rams ir moterims. «Net veSeniau jau mums teko tu
laisvamaniai tokiose orga padaryti galą tiems katali įstatymus, sulyg jų taikosi, dusios
moterys
negali
rėti panašios rųšies prane
nizacijose arba draugijose ku šmeižtams.
myli Dievą ir nekuomet ne drauge sėdėti su savo vy
šimus iš Grand Rapidso.
•
yra užėmę vadovaujančią
J e i paskirtoje vaiVieną tos rųšięs korespon
Pastaraisiais laikais " T ė - išreiškia nekantrvbės. J o rais.
rolę ir mulkina katalikus.
denciją jau buvome padėję
'vynės Mylėtojų" draugijos mintys skaisčios, kalba iš kams dienoje jiems teatran
Katalikai dažniausiai į tai
šįmet " D r a u g o ' ' 4 numer.
valdyba ( žinoma laisvama mintinga, gi jo gyvenimas draugauja koks vyresnis
ne pusės žodžio neprasita
Tenai keliais žodžiais, buvo
niškoji, nes valdybon kata yra kuklus ir prasčiokiškas. asmuo, tai tokiam yra lei
ria.
Reiškia, čia pasirodo
Savo pasielgime vadovau džiama užimti vietą vaikų
prisiminta apie vyčius, kad
likai neįsileidžiami) išsiun
aiškus didžiumos — katali
Nei skyriuje.
jie perdaug draugaujasi su
tinėja laiškus kaip pavie jasi ateities etika.
kų apsileidimas, nenorėji
u
mūsų tautos priešininkais
niams, taip organizacijoms tradicijiniai arba praeitieji,
Siena tarpe vyrų ir mo
mas ginti savo teises, savo
laisvamaniai ir socijalistais.
ir draugijoms, kad prisidė nei šiandieniniai nustatyti terių pus#ės t u r i but juda
reikalus.
I r į tai nei mes, nei kas ki
tų pinigiškai prie p. Šerno papročiai ja$ne neturi pri ma. O tai todėl, nes jei
Aš čia ypač turiu .omeny raštų išleidimo.
verstinos jėgos.
Jis vis kartais pasitaiko teatran
tas neatkreipė domos. Pa
manėme, jogei turbūt tuš je tokią "Tėvynės Mylėto
Nežinau aš p. Šerno raš kam vosuomet turi laiko. susirinkti daugiau moterių
čias arba netyčiomis atlik jų' ' draugiją, kuri išleidi- tų, negaliu pasakyti kokie J o širdyje nėra jokios ne už vyrus ir atbulai, tai kad
J i s į tave pa butų galima judamą sieną
tas korespondento išsišoki nėja knygas ir platina anas jie yra. Tik numanau, kad apykantos.
mas.
Mėginome visa tai ne tik tarp savo narių, bet tarpe geresnių yra ir labai daro tokį įspūdį, kaip mil Jiuosai šen ir ten pastūmė
pamiršti.
Laukėme nuo ir tarp plačiosios katalikų blogų, priešingų katalikys ž i n i š k a gamtos tyla, kaip ti.
minėtos vyčių kuopos pasi visuomenės. "Tėvynės My tei ir krikščionybei.
Ka žydrainis dangus, kaip oke
" Tarpe vyrų ir moterių
lėtojų" draugijoje didžiu talikams - remti tokių raštų anas, kaip tyrynas.
teisinimo.
skyriaus tarpas
turi but
Tuštybė negali prie jo
Bet šiandie štai jau fak- ma narių yra katalikai. Bet išleidimą, reiškia — pakodėl jų balsas negirdžia- tiems sau ant kaklo nerti Paeiti. Neieško jis žmonių keturias pėdas platus. Vi
tais prirodoma negražus
suose judomų paveikslų. te
mas, kodėl toje draugijoje
garbės
ir
nekuomet
nesi
kai-kurių vyčių
pasielgi
atruose perstatymų metu
pasielgiama, kad vis labiaus virvę.
jaučia
esąs
įžeistas.
'
Vi
mas.
Ve ir šitam reikale mes
neturi
but
užgesinamos
ir daugiaus pakenkti kata
suomet
visko
jis
turi
dau
Negalima jokiuo būdu in- likams, tai didžiumai? Ka turėtumėm savo žodį tarti.
šviesos.''
tarti visos vyčių kuopos talikai nariai sumoka drau-< Nes jei tylėsime, tai už vi giau, negu, sulyg savo nuo
blogam pasielgime, kaip tai gijos iždan pinigus ir už suomenės pinigus laisvama monės, butų užsitarnavęs.
'• Palaiminti yra, kurie gir
sėbravime su laisvamaniais tuos draugija išleidžia raš niai ims ir* vėl pagamins Nėra išdidus ir palankus
pasimokinti kadir nuo ma di Dievo žodį ir jį užlaiko.
ir socijalistais.
Bet netu tus,
tai
pačiai
visuomenei
nuo
kuriais
bjauriojama
žiausio vaiko.
Bet nuosarime reikalo ir netikėti, kad patsai katalikų tikėjimas. dų.
Vaikai dažniau protin
vių įsitikinimų nemyli nie
tarpe gerojo sveiko jauni
Reiškia, katalikai nariai
Katalikai, nors kartą sukam ą antmesti.
Politiki- giau k$ nors pasako už su
mo negalėtų atsirasti sunuosaviais pinigais parūpi sipraskime ir pagalvokime,
niuose susirinkimuose labai augusius.
klyduaio ir supuvusio. Ži
na raštus save šmeižti, mul kokiais keliai® ir kur link
retai jis tematomas, kadan
noma, gal to jaunimo yra ir
,
kinti ir pašiepti.
Katali mes einame!
Vaikai vėlina riešutų ir
gi jis labiau trokšta prie
nedaug, gal tik keli.
Bet
L.
Vytis.
kai sudeda centus išniekini
šingąją pusę suprasti, kaip obuolių, gi suaugusieji si
kad tokio vra, kuoaiškiaumui save.
dabro ir aukso.
prieš
ją
kovoti.
siai paliudija padėta kores
REDAKCIJOS ATSAKAI.
Imkime
paskiausiai
iš
Labai retai teišrenkamas
pondencija.
Rasi, ir pati
Pasaulis yra tinklas: kuo
į
valdvietes.
Dirba,
nes
dar
vyčių kuopa nežino, kokių leistus "Tėvynės Mylėtojų^"
T. F. pirmininkui, Brighdaugiau jame krutame, tuo
draugijos
raštus.
Tie
raš
bą
myli
ir
už
jtai
neieško
pažiūrų ir pasielgimų na
ton Park, — Pervėlai gavo
daugiau įsipainiojame.
tai
yra
"Kultūros
Istorija,"
dovanų.
Pagieža
jam
yra
rius turi.
me pranešimą apie T. Fon
trys
storoki
tomai.
I
š
ru
visai svetima, kadangi jis
Šitas negražus apsireiški
do skvriaus susirinkimą.
neįstengia nusižeminti prie idant . pasauliniai nudavimas yra mūsų viešasis rei sų kalbos versta p. A.
Ko-kis, Donorą, Pa. — laipsnio tų, katrie 1 myli kį- mai, kaip tai pasisekimas
kalas.
Čia tatai jis viešu Čhmieliausko.
Čia visųx smulkmenų ne Kitas korespondentas pir tiems daryti visokius' ne arba neturtas, užtemdintų
mon iškeliamas ir reikalau
jama, kad pati gerbiamoji minėsiu ir faktų nerinksiu, miau apie tai parašė. Ačių smagumus. Gyvena kaipir jo ištarmę.
Prašome da atvienėjęs ir patsai savimi .% Atmaino jis lengvai savo
vyčių kuopa tartų savo žo nes tam tikslui prisieitų už žinutes.
persitikrina,
pasiteoikina; * svetima pa ištarmę, jei
daug laiko praleisti.
Be žniau rašinėti.
dį.
/
L. D. S. apskričio kores garba arba pažeminimas jo kad buvo klydęs. Rimtu
Nes , mūsų
prakilniam to, man regis, jau buvo laik
Teeiau jo at- mas, kuriuomi visi gerėjasi,
jaunimui sebrauties su tau raščiuose apie tai paminėta. pondentui, Cicero, 111. — S. nepasiekia.
tos ir tikėjimo priešinin Tik turiu pažymėti, jogei LRKĄ. Chicagos apskričiui vienėjimas nėra sustingęs, jam yra niekis; teisybės, ve
priims nuolankiai ko didele dūšia trokšta.
kais yra didelis prasižengi trečiam "Kultūros Istori pranešimą pervėlai gavome. mielai
mas tautai ir nusidėjimas j o s " tome šmeižiama krik .Tą viską matęs, Rockford, paduodamą ranką, moka Jis tiki, jogei kiekvienas
ščionybė, ypatingai katali 111. — Pirmiau įgavome tą susimylėti, ihoka kentėti ir žmogus gaus tai, ka bus už
Dievui. *
sitarnavęs.
kystė.
Kitokių tenai pla patį nuo kito koresponden juokties.
Kartybė, cinizmas ir pe
Atsiprašome, kad ne
Lengva jį pažinti tarpe
Tas, katras anksti neat čių aprašymų prastam žmo to.
tūkstančių žmonių, kadan simizmas, kurie vidutiniam
sikelia, neatlieka visų die geliui darbininkui yra sun galime padėtį laikraštin.
kų ir suprasti.
Bet kata
gi
jame
spindi
gero .pobudyj išspaudžia savo
nos darbų.
likystės šmeižimas taip suKlasta reikalauja prisi- sios
ypatybės.
sveika ženklus, jam yra visiškai
Bet užtaigi jame
Kada Jdti tau sako, koks populerizuotas, kad ir ne- dengimo, * gi teisybė myli ir
stipri
dvasia. .- Kuo svetimi.
tu esi geras, pasiklausk mokyčiausiam butų supran vaikščioti nuoga.
met
jį
ku
sutiksite, atrasi meilę, linksmumą,
tama.
pats savęs, ar tas tiesa.
jaučiatės, kad niekas yra pasitikėjimą ir širdingą ge
Nesmagu man prisipažinLaimė yra ne kas kitas, jam jūsų turtai, jūsų stoT rumą, kurie visuomet yra
Žmogus, kurs apkalba sa ti, jogei ir aš esu "Tėvy- kaip tik sveikata ir proto vis; kainuoja jis tik jūsų didybės ženklai.
Jei tokį žmogų mylite,
vo artimą, pats sau taiso nės Mylėtojų" dr-jos na- tobulumas.
dūšią, jūsų širdį ir protą.
rys. . Gavau ir aš tos "Kul:
kilpas.
I r jei jis ką pamyli, tai ne tai patįs stojate panašus
Omega.
turos Istorijos" visus tris
Žodžiai yra kaip lapai; todėl, ką tasai kalba, arba jam. Bet tomis knygo- kur jų daugiausia prikrin- ką užmoka, bet todėl, kad
Kurs neturi vaikų, daž tomus.
niausia nežino, kas vra mei- mis taip pasibjaurėjau, kad ta, ten labai mažai proto JO d l l Š i a j a m y r a
m a l o n i , j S t o c k s Ir Bonds Perkami ir P a r d u o lė.
nebežinau kur; jas ir padėti. į vaisių po jais randame.
JX * A
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LIETUVOS IR LIETUVIU
TAUT0S JUD0ŠIAI.

( autonomija.

Bet jeigu Lietuvos žmonės nutartų nuo Ru
sijos atsimesti ir steigti ne
j a u senai mūsų katalikiš-' riklausomą savo valstybę, tai
koji spauda ir veikėjai at- butų didžiausia klaida.
Tai
vejų-at vėjais pažymėdavo, reikštų amžiną ubagystę krajogei šios šalies lietuviški štui. Laukai dabar išardyti
soeijalistai yra kaip tautos, miškai vokiečių iškirsti, gy
taip Lietuvos priešininkių. vuliai išpjauti, kaimai ir mie
Tečiau socijalistų laikraš- steliai išdeginti — ir atskireiai tuojaus atsikirzdavo.! kit dabar taip sunaikintą šaJie pasakydavo, kad tai lį nuo stipresnės kaimynės!...
melas.
Pasakydavo, jogei Didesnės nelaimės jau nerei
tai pačių "klierikalų" iš- kėtų.
Parduoti į užsienį ne
mislas.
Nes, girdi* soeija būtų kas, o pirkti reikėtų vis
listai irgi m vii tauta.
Tik ką ir anglį, ir geležį, ir stiklą,
esą ne tokie dideli šovinis ir kitokius dalykus. Beto da
tai, kaip "klierikalai." •
reikėtų uklaikyti užsienyje sa
Taip buvo pirmiau.
I r vo atstovus ir kitokius paraIšlaidos butų milžinišsoeijalistai visas laikas sau- lius.
ko
godavosi tarti blogą žodį [ * ° įplaukų jokių.
žmo
prieš Lietuvos laisvę ir ne- I , e s reikėtų apkrauti tokiais
prigulmybę.
I r dar kaip. mokeseiais, kad ubagystė bu
}
Antai karės pradžioj Ame tų pilnoj to žodžio prasmėj.'
rikos Lietuviu Tarvba musų visuomenėje rinko para
Manome, kiekviena tauta
šus po peticija, kuriąja Lie
tuvai buvo
reikalaujama turi nuosavius socijalistus,
nors autonomija.. • ..Karės tuos amžinus nenuoramas,
pradžioje veikė tokios ap darbo žmonių suvedžioto
linkybes, kad apie reikala jus.
Bet, turbūt, visam
vimą neprigulmybės nega margam pasaulyj nerastum
lėjo but kalbos, todėl tai ir didesnių išgamų tautos žvil
buvo reikalauta nors auto gsniu, kaip lietuviški soei
nomija.
Soeijalistai te- jalistai.
Išgamų
vardo
riau tą reikalavimą pašiepė. jiems permaža. Nes tai tie
Sake, puikus iš tų *'klieri siog tautos razbaininkai.
k a l ų " patrijotai, jei jie ne
Kaip pavienis žmogus,
nori neprigulmybės, bet tik
taip grupės ir ištisos orga
autonomijos.
Sakė, jogei
nizacijos visas gyvenimas
Lietuvai būtinai via reikagrumiasi už laisvę ir nepri
linga neprigulmybe.
Va
gulmybe. Visi geidžia įsi
dinasi, „ soeijalistai
viešai
gyti nuosavų, neprigulrnin
gynė Lietuvos laisvę, bet'
ga kokį kampelį, kur ga
mintyje
Lietuvai
velijo lėtų laisvai, savitai gyventi.
pragaišties.
Tuo labiau visos pasaulio
atskiros tautos ir tauteles
trokšta laisves ir neprigul
mybės. 'Už laisvę ir nepri
gulmybe tautos kraują lie
ja.
Tie patys soeijalistai
sakosi, jogei jie esą didžiau
sieji kovotojai už laisvę.

Tasai jų veidmaniavimas
negalėjo but ilgiau paslėp
tas.
Kuomet rusų su vo
kiečiais taikos dervbose ant
stalo padėta Lietuvos ne
prigulmybės
i klausimas,
Tuo tarpu mūsiškiai soei
kuomet šios šalies lietuvių
visuomenė ėmė
sparčiau jalistai savo tautą ir Tėvy
darbuoties tos neprigulmy nę išnaujo mėgina pavesti
bės reikale, kuomet" gauta rusų vergij on, kuomet pasi
žinios, jogei Lietuva jau ga taiko tinkama, o gal pasku
lutinai apsisprendžiusi, kai tinė, proga Lietuvai atgau-'
po laisva ir neprigulrninga,
t i neprigulmybe, visuotiną
mūsų socijalistams ir blu
sos sustingo. Prisiėjo ir lietuvių tautai laisvę. ' •
jiems nusimesti veidmainyĮsimylėjo jie į rusų so
bės kaukę ir viešai tarti, ką cijalistus.
Pakvipo jiems
jie gera Lietuvai velija. I r dabartine ^socijalistų radi
O juk jie
pasirodė, kad jie Lietuvai kalų betvarkė.
velija ne laisvės, bet vergi ir yra uoliausi visokios be
tvarkės šalininkai.
Tatai
jos.
Antai tuo žvilgsniu pir- mano, kuomet Lietuva bus
mutiiiis socijalistų šlamštas parduota
rusu
vergijon,
to ai
" K e l e i v i s " atsiliepė.
Jis!tuomet
"
^Psukams>
ir Ko. atsidarys tikras ro3 numer. štai ką rašo: .
jus.
"Geriausia Lietuvai dėtis
prie demokratinės ir turtin
gos gamtos turtais
Kusi jos,
Jei kas ligšiol galėjo pa
tik suprantama, su
vietine a b e j o t i apie lietuviškų soci-
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Lietuviai Amerikoje ,

mi, kad, girdi, reikia jiems
I
but prielankiems ir cicili- 1
kams.

AUKSUOTI ROŽANČIAI

Praeitais metais vyčių
Užlaikome Ro
žančių dideliame
ROCKFORD, ILL.
Dar gerb. kun. A. Deks- kuopa buvo surengusi pasi
Cipasirinkime įvai
niui čionai beklebonaujant linksminimo vakare.
riose
spalvose
Naujiį Metų 'dienoje po I parapijonįs pamatė, kad su d U k a i > a r ė d a m i pakenkti
karolių,
kurie
šv. mišių vietos bažnytinis j parapijos skola blogai iš- v?1^
vakarai, jie surengė
yra pargabenti
s a v o vakar
choras " A i d a s , " kuriam eina.
Skola, būtent, ne
* - I r rštikro jie
iš Europos. Pa
v v ams
siskubinkite su
vadovauja
v a r g o n i n i n k a r t i k nesimažina, bet vis di- . «
pakenkė.
Atėjus
lkarui
užsakymais.
Tuomet geros valios! ^
^ d ž i u m a vyčių nuR. X. Barsis, nuėjo pas vie
Greitai gali iš
sidangmo cicilikų vakaran,
tos gerb. kleboną kun. Taš
viai sumanė surengti
sibaigti. Turime
gi
savam
vakare
buvo
pasi
kiniu pasveikinti jį su Nau bažnyčios naudai bazarą.
taip-gi maldak
likęs
kuone
vienas
komite
nygių spausdin
jais Metais.
Padainavo
Tečiau po kiek laiko gertas, kurs, vakarą rengė.
tu Tilžėje, Vil
"Ilgiausiu Mėty" ir kelias j biamas kun. Deksnis iškelniuje ir Ameri
Vyčių kuopa savam laike
kitas tautiškas
daineles.' tas į Westville. J o vieton
koje.
gavo
laišką
iš
Katalikų
Ant galo sugiedojo lietuvis- j čia klebonautų vyskupas
Ko. 1437. Karoliai Įvairių epalNo. 1439. Galima gauti Jvairiij
k* ir amerikonišką himnu. ; atsiuntė gerb. kim. S. By- Spaudos Savaitės centro, i § rų .-Reikalaujant paminėkite koLenspalvų karoliais. Kryželiai "Ro
Susirinkimo metu p a s k i r t a ! ! S S X ^ 3 M £ S 5 i aukKlebonas nuoširdžiai pade- strais.
man Gold". Gvarantnoti ant '5
(•.tioii kaina su prisiuntimo T5c.
meto.
Kiekvienas atskirai Jdčkojo chorui už tą pasveiki
Šiam atėjus čia klebonau-j komitetas, kuriam pavesta I S ^ S ^ ^ į SAkmenėlio ka~
tas gražioje dėžutėje. Puikianauksuotas lenciumm&iA dany
S l T i irr kryželis.
įSįžeu-. Gvarantuott
nimą ir visus choro narius ti prisiėjo
daug naaidarpasidar į r e n g t i vakarą, kuriam t u - J gelia
El dovana dėlei gimmlo. Su priant
5
metų.
Kaina
sn
prisiunsiuntimu . . . . * . . . . . . . . $8.00
pakvietė pasisvečiuoti kle- buoti, kad prideriamai su-1 r 6 t u b u t aiškinama katali- | tlron tik
$1.85
'Donrjoj.
*• *
tvarkius parapijos reika- k i š k ° s s P a u d o s svarba, par- |
Cšsfeakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siusti išperkant Money Order, registruotame
laiške, arba
lus.
I
r
didžiausia
doma;
^avinėjama
katalikiški
teĄ%
viencentiniais
krasos
ženkleliais.
Adresuokite
s
%**+*-****.**£*,>•*
Ten beviešint vargoninhikas Barsis ir parapijos buvo atkreipta į bazarą,!l kraščiai ir Ipiygos, be to ir
komteto narvs P . Yalantu- kurs- prasidėjo gruodžio 31 k o k i o m i s priemonėmis suDRAUGASPUBLISHING
CO.
pažindinania visuomene su
kevičius
susirinkusiems dieną, 1917 m.
Chicago, III.
1800 W . 4 6 t h S t r e e t
katalikų
spauda.
Šitas bazaras tęsėsi ligi
primine Kalėdinio fondo
I r štai paskirtu Spaudos j
wum®^&!^m&&^^
o sausio 5 dienos. Bazareikalus. Kaip bematai su
aukota $30.00 ir pinigai pa- ::s visais žvilgsniais gerai Savaites laiku vietos " T ė vesta Valantukevičiui, ku- nusisekė ii- parapija pelui-1 vynes Mylėtojų" draugijos 2:
99
it
lis yra vietos Tautos Fondo jo.
Bet butų galėjusi pel- kuopa surengia savo vakapyti kur-kas daugiau, jei- ra — laisvamanių spaudos t*
iždinįnkas.
gu ne blogas oras, kurs vi- platinimui.
Kasgi pasira f L.VIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS KUNIGŲ MARIJOHŲ OHICAGOJE.
% Aukavo šitie asmenvsNa-gi vyčių kuopos .šąs dienas čia .siautė su šal do i
EINA D ū KARTU J MĖNESI$5.00 Yikt. Mandravirdailės vedėjas ir patsai vy m
čiais ir sniego pūgomis.
kas; $2.00 J . Martinaitis.
•m
čių
komitetas,
kurs
buvo
Balo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
Po $1.00: N. E. Barsis, Bazarui daugiausia pa nuskirtas surengti vakarą
. g visuomenės gyvenimo, duoda atsakyraųs \ visokiue
sidarbavo pats gerb. kle
A. Vištartas, K. Alsis. Pv
bonas.
Iš moterių dau- katalikų spaudos platini
BŽIdaiiidsmM i? tikėjimo ir doros srities.
Vaivada, K. Biciušas. J.
giausia darbavosi ponia Ab- mui, atsiduria laisvamaniu m KAINA METAMS: $L00; vieno numerio -- 5c.
Gerlikas, A. Stulga, J . Ši
r icinskienė.
Ačių jos pa- į vakaran ir tenai rupestin- w
Intams nž motina prenumeratą duodame 30c, oS
l a n s k a s , J. Dubinąs, P r .
*
sidarbavimui, parapija dau- * * darbuojasi su muzika ir B apaviesms nionerius Į:O 2c
Steponaviče, Jos. Sniečkus,
, iausia pelnė.
Poniai Ab- i ū m o m i s , kad pakelti 'lai- \m Adrese i
P. Vaičikau.kas.
\
račiiiskienei visokius daik- svamamii varčia.
u
TIKYBA IR DORA"
Po 50e.: Ona Krušaitė,
C h i c a g o , UI
tus sukolektuoti pagelbėjo
Gi Katalikių Spaudos Sa1631 W . Nor:!l Ave.
ir Paulina Atkočaitė.
ponia Vilkaitienė ir pane- vaitės vakaras neivvko ir
Ka» no r* ^auti vi*au? immerj, turi atsiųsti 1c. kra#v>s
Čia vra maža lietuvių | į- Q Masokaite.
turbūt jau visai jo nebus,
ženkleli.
kolionija. Gyrooja dauge-į m M ^
^ n e į m u s ų Veikėjams kitkas
nUQ
lis draugijų. Kaip lietuvia
*tt*&\Į&fKttrs$fafc7&ftiG&ttnntt^
priguli didelė padėka, rupi.
jos
pavieniai, taip ir draugijos
Vyčių kuopos susirinki
I r kitos mūsų moterys tu
turėtų paremti
Kalėdini,
me pasigirdo teisingi prie
rėtų sekti anų pavyzdį.
fondą savo aukomis. ' Kei
Bazare del dovanų bu?o kaištai tiems, katrie per
kia visiems darbuoties Lie
išduotos bazaro darbinin- daug sėbraujasi su laisvatuves laisvės reikale, rei į kėnis knygutės.
Su tomis maniais ir socijalistais, katkia badaujančią
Lietuvą knygutėmis daugiausia su- rie nenori darbuoties visuošelpti.
^
rinko, nes $62.25, p-lė O. menės labui, bet tarnauja
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje Operete
S aisio 5 dieną vietos baž Masokaitė.
Paskui sekė: priešininkams.
Tuomet
nyčioje
moterystės
ry
Parašš
PRANAS
p-lės: P . Gregalavičiutė, J. kuopos dailės vedėjas viešiu surištas choro " A i d o "
Abračinskiutė, A. Glevic- šai pasisakė, jogei jis visuogiesmininkas Antanas Viš
Kaina l O centų
kaitė ir A. Bielskaitė.
met bendrausiąs su laisvatartas su Zofija Vitkaite.
P e r visus vakarus muzi- j maniais.
Nes, girdi, kaip
Šliubas buvo su šv. mišioGAUNAMA
ka grojo ir buvo kitokių aš su jais išvien neveikiu,
mis, labai iškilmingai. Baž
pamarginimu.
j tai jie mane pašiepia ir
nyčioje gražiai pagiedojo
Yra pageidaujama, kad šmeižia,-gi noriu but su jais
choras.
tokie bazarai butų rengia- vienybėje,
Sausio 13 d. šliubą ėmė
mi metai į metus, kadangi
Į tuos jo žodžius niekas
Antanas Grybas su Magda
h*'svetimtaučiai skaitlingai neatsiliepė ir taip pasiliko.
lena Girtaučiuke iš Spring
lankosi ir paremia.
t Aišku, kad pasitaisymas neValley, 111. Gerb. klebonas
Marių Krantas.; pramatomas.
pasakė gražų
pamokslą.
Praėjusių Nauju Metų
Grojo naujai sutvertas gie
GRAND RAPIDS, MICH. vakare vietiniai cicilikai su
smininkų choro
"Aido"
Tinkamiaasis lietuviams laikraštis yra
rengė
"maskaradinius
šo
benas.
Vestuvėse dalyva
Iš vietos vyčių gyvenimo. kius."
Tai mūsų vyčiai
vo ir choristai su choristė
Šių metų " D r a u g o " 4 nu kaip tik nevisi dalyvavo
eina utarninkais, ketvergais ir su
mis.
Ne bi kaip balomis.
Kuoilgiausių ir laimin mery j rašydamas korespon tam vakare.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
giausių " metų
jaunave denciją apie vietos lietuvių dar nuėjo, su nepaprastu
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
pasiruošimu.
Kai-kuric
vy
gyvenimą,
jų
stovį,
truputį
džiams.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
čiai
cicilikų
vakare
tiek
paliečiau
ir
apie
vietinę
L.
Sausio 3 d. choras " A i 
, darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
daug
pasižymėjo,
kad
net
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
das"
turėjo
susirinkimą. Vyčių kuopą, jos sėbravi"
d
o
v
a
n
a
s
"
gavo
už
savo
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
Išrinkta nauja raštininkė, mąsi su laisvamaniais ir so
nepaprastą pasirodymą.
sitikimus.
p-lė Ona Krušaitė.
Kiti cijalistais.'Kadangi "Drau
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
Argi tai Čia vyčiams tin
valdybos nariai paliko tie go" Bedakcija į tai pasta
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
ka?
tė
klausimo
ženklą,
tatai
apatys, būtent: p. Barsis,
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
pie
vietos
vyčius
dabar
pa
Vietiniai
cicilikai
net
iš
pirm.
ninkui s v a r b u ,
n a u d i n g a , , i n d o m u ir
pirm,, Steponaviče
rašysiu
kiek
plačiau.
sidirbo priežodį apie vy
s u p r a n t a_ m a.
'pag. ii Kazys Biciušas marLietuvos Vyčių organiza čius. Jei jie sumano surenk
"DARBININKAS'' nuolatai išleidineja knygelių, ku
šalka.
Vargšas. cijos narių pii*mučiausioji ir gti kokį nors savo marma- rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir,
svarbiausioji priedermė bu-j lieninį vakarą, tai pirmiau- s.šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
ti
gerais
katalikais,
ištiki-1
sia
ir
sako:
"
K
a
s
ateis
va
SPRING VALLEY, ILL.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje me:tams
rnais Bažnyčiai vaikais.
| karan, kas ne, bet vyčiai —
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaiįejo, užsisakant
K a i kuriose lietuvių ko- j Gi su vietos vyčių kuopos j tai šiur visi b u s . "
tik subatmius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
!
/
lionijose lietuviai daug dar-; nariais kitaip dedasi. VieVietos vyčių pasielgimas
75c.
Adresas:
buojasi savo parapijos i r | n i jų priklauso prie socija daro gėdą visai Liet. Vyčių
bažnvčios naudai.
Gi čio- j listų, kiti prie laisvamanių organizacijai.
Geriaus bu
. "DARBININKAS"
liai nieko neveikiama. Lie- j ir dar kitur, kur tik jie no tų, kad mūsų vyčiai butų
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
tuviai tuo žvilgsniu kaipir ri. . Antai net susirinkimų kiek nors išmintingesni.
sunuidę.
metu kaikurie vyčiai pažy*Į
Aš.
ik

m
Sekančios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne.

B B ^

TIKYBA ir DORA

tfo. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Dfc>
mijonaitis, dalis i i
35
tfo. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
' parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,
,
20
%. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. ^Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi- _
gyti Vyčių Dovanėlę. CMcago, UI. 1915, pusi. 28.. ..10
>
1

i
|

l
6

S

i

i
m

»»

"AUŠRELE"

f o. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę
,
20 ••
No. 1135. Vaikų Žvaigždutę. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais
25
¥o. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, Meto poperos
m
apd
35$
ffo.' 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75
Drūtais drobes apdarais
1
.$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Cbicago, I!L ]{>L5. M
MNo. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praU.jMimui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte-'Jonas Kmitas
.75
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
"r
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi
,
$1.00
355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
t No.Lenkiškai
parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas/
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis
..10

4
w«

No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis,
15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo
.'
15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai
15

j»

"Draugo" Knygyne

ta

/

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs* mažiems ir
suaugusiems, 112 pnsl
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda!) parašė J. Gabrys,
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir indavė^Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam'liepos 26-29 1911 e t J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia larygelė pažynimui kas
tai yra tie mūsų lietuviškieji soeijalistai bei "cicilistai ,, . Su paveikslais

Chicago, III.

—«.. -lįĮįfc, 'J
• T

J

•I

?To. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Suj
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa•j tiems per sayę mokinties, poperos apd
35
fto. 1133. A^ B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar
25

Tik, Išėjo Iš Spaudos

"DARBININKAS"

f ^uw»r

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
Ii mūsų išleistas kBygas.
*
Užsisakant knygas visad reiJvia pažymėti knygos nu*i
rrierį ir vardą. Pinigus' reikia austi iškalno išperkant f
money order arba registruotame laiSke. Mažiaus dole-|
rio galima siųsti krasos ženkleliais.
H^To. 1100. Krikščioniško Mcli-Io H^tcaanas, dalis
11. Surengtas ir nžgirtas trečiojo Baltimores Kon•:
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus ifi"* leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina
25

»

1800 W. 46tii St,

3E

ffl

25
10
'•

10

10

No. 950. Užkrečiamųjų ,£igų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas
15
No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
.5
lis; parengė Tėvas Kapucinas
ii No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį l*mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K! Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905^ m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1.00}|
•f|No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo, Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. .2h
Kazimiero dryos. leidinį
3
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
••
A|NO. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
V Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina
15 A
M

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St, Chicago, IIL^

3S£

irlii'.

"*^p

pr

A n t r a d i e n i s , sausio 22 d.

"DRAUGAS"
h*tf

9BK

•v
18-TOS GATVES.
I A. Dargia .^
F. B. BRADCHULIS
726 W. 18th St.
LIETUVIS ADVOKATAS
cno vniiRgrOMACHS SAKO
| P. J. Malley
ATTORNEY AT LAW
wmim . • • • • • • » > »
U2MLKSK, KAD T F R I SKTLVT.
633 W. 18th St.
Viena 18 Šių lentelių yra labai gera
Antradienis, sausio 22 d. š v . Vincentas.
105 W . Monroe, Cor. Clark St.
po valgymui del suvirškinimo. P a - Mik. Tananevicius
Room 1207
Tel. Randolph 5598
WAR SAVINOS STAMPS
Trečiadienis, sausio 23 d., ftv. Marijos P . Sužiedavimas. pamėgink viena. Visose Ay tiekose.
CHICAGO,
ILL.
670 W. 18th St.
ISSUED B V T H E
Geo. Žagnnas
UNITED
STATES
Gyv.: 3112 South Halsted Street
Telefonas: YARDS 2390
BRIDGEPORTO LABDA- - SUSIV. L. R. K. AM. CHL ryta, ir darbininkai gaus pilną
GOVERNMENT
1916 Canalport Ave.
Kampas 18-tos ir Helsted St.
RIŲ 5 KUOPA DARBUO CAGOS I APSKR. ŠUVA- užmokestį.
JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS
J n dukart metinis bovelni- Kampas 14 ir Halsted St.
ŽIAVIMAS.
JASI.
REIKALINGAS PO KAREI.
nių drabužiu
išpardavimas,
Sausio 20 d., š. m.. Šv. Kry
WEST SIDE.
Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
Sausio JO d. 54a Labdariu
buvo pienuojamas Panedėlyj,
Gauti
gersnl
darbą,
ir
žiaus parap. svetainėje, S. L.sakant didžiaus atsilsimas iš Peter Šliogeris
stijų Valstybinė Paranka neša 4-ta sudėtinį nuo
kuopa turėjo savo mėnesini
daugiau pinigų.
R. K. A. Chieagos I Apskr. visų metų buvo perkeltas ant
2139
W.
23
Place
Visur reikalinga daug
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
susirinkimą. Snsirinkiman at
kirpėju, trimeriu, ranko
1
turėjo savo metinį suvažiavi utarninko. Jis tiki kad energi A. Kaulakis
vių,
kišenių ir skylučių
dvidešimt
penkiais
centais.
Perkant
Suvienyt
.]
silankė gražus būrelis žmo
dirbėjų. Taipgi
preserių
^222 Leavitt St.
mą. Pelegatų gan skaitlingai ja darbininkų
ir siuvėjų elektros maši
ir
pigumas J. Bagdžiunas
Valstijų Taupymo Markes.
nių, kuriems rupi artimo mei
nomis. Dabai laukia. At
atsilankė,, tai nemaža ir pra proponuojamų daiktų padengs
lė. Atidarius, susirinkimą su
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, eikite dienomis arba v a 
2334 Oakley Ave.
kilniu sumanvmu iškelta eik- panedėlio uždarymo
karais Lengvi mokesčiai.
nuosto
malda gerb. pirmininkas p. P.
j] bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
Specialiai kursai mer
štėn. iš svarbesniųjų nutari lius.
ginoms formų kirpime
TOWN OF LAKE. Mažeika ragino visus susirin
kite jų.
pritaikinime ir siuvime
mų: 1) Apskritys nutarė'lai
Vincas Stancikas
— $15.00.
kusius dirbti išvien meilei ar
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Duodama
diplomai.
kyti Apdraudos Savaitę Chi
4617 Hermitage Ave.,
Geras
žodis
užgesina
timo.
Patrenos daromos pa
Tas padės laimėti šita karę!
eagoj ir apielinkėso, nuo 15 d.
Juoz.
Martinkus
*
gal Jųsų miera — bile
dauginas, k a i p kibiras van
stailės arba dydžio,
iš
3S
^
^
4549 Hermitage Ave.
EE
Toliaus kalbėta apie suren kovos 1P18 m., tam tikslui inbile
madų
knygos.
dens.
47th ir Halsted St.
valdyba
gimą vakaro su prakalbom*!>. galiota apskričio
MASTER DESIGNDfG SOHOOL
J. F . Kasnieka, Perdėtinis
išrinkta tam dalykui komisija laikyti susirinkimus kas dvi
118
N. L a Salle gatve. Kambarys
PRANEŠIMAS.
NORTH SIDE.
416-417.
Prieš City Hali.
savaiti
iki
Apdraudoe
Sav.
i.s P . Sekleokio, Garueko ir
Skolina pinigus, perka parduoda ir maino, na
Kas užsirašys
per mane A. Nausieda
pradžiai ir organizuoti visas
Mažeikos.
mus Lotus ir Farmas Visur, Insiurina viską nuo
1658 Wabansia Ave.
raugą'' ant metų, tas gaus
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
kuopas prie drūto prisirengi
ugnies. Examinuoja Abstraktus. Padaro visokius
K. Nurkaitis
Pakįla klausimas apie am
už
dol.
verčios
kygų
dovanų.
I JOSEPH b. WOLON. I
1617 N. Robey St.
Legalius raštus. Prieteliška patarimo — rodą vi
žinus narius. Oia tuojans pri mo prie tos Ap. Sav. Susirin
E
MfeTUVIS ADVOKATAS
=
ALEKS
KLIMAS,
Šv. Krysuose atsitikimuose dykai. Susipažinkime, ir bu
•r Kamb. 324 National Life Bldg. = • •
sirašo 8 amžini nariai, du iš ki mai bus laikomi
631 W. 14 S t ,
Chicago, 111.
~
29 So. LaSalle St.,
j§
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VYČIAI PAREMIA LIETU
SIRINKIMAS.
| r
;
8834 Marquette Ave.
CHICAGO, ILL.
VOS LAISVĖS SAVAITĖS
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"Lietuvos Vyčių 16-ji kuo kiame skaitlingo nusirinldno. j | Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
•avo
bile
kokj
.GERBIAMIEMS „DRAU-.
spaustuvė pripildyta nau
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REIKALAVIMAI.
A. J. Augustinas
TUVIAMS.
?
gat, suėmė patį Rayn ą ir 5,kams ir už panedėlio. dieną,
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