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BOLŠEVIKAI ATIDAVĖ LIETUVA VOKIEČIAMS
SUTIKO JIE PASIRAŠYTI PO
TAIKOS SUTARTIMI
"S

Tai padarė vokiečiams užėmus

Rusai nesuspėjo net tilto
• suplaišinti.
True translation flled with the postmaster at Chicago, 111., on February
20, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.

BERLYNAS, vas. 19. —
Vokiečių kares ofisas šian
die oficijaliai paskelbė, jo
gei vokiečių kariuomenė in
ėjo Dvinskan.
Rusams pirm to nepasi
sekė suplaišinti tiltą sker
sai Dauguvą.

GEN. KALĖDINES NUSIŽUDĘS

TAIKA SU VOKIETIJA
Anarchija namie
True translation flled with the
postm&ster at Chicago, 111., on
February 20, 191&, as reąuired
by the act of Octo>jer 6, 1917.

Rusų bolševikų vy
riausybė, lbomet kai
zerio kariuomenė pa
ėmė Dvinską ir Lucką,
sutiko pasirašyti po vo
kiečių pasiūlytomis tai
kos sąlygomis.
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VOKIEČIAI GAMINASI
UŽPUOLIMAN PRIEŠ
TALKININKUS.
Jie panaudosią "tankas" ir
naujas dujas.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on February
20, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.

"DRAUGO" ŠĖRININKAI
šiomis dienomis "Draugo" šeimyna susilaukė gra
žaus būrelio naujų šėrininkų. Gavome šešius naujus šė
rininkus Chicagoje, vieną naują Mahanoy City, Pa. ir
vieną Athol, Mass. Be to viena draugija Cicero, UI. įsto
jo į "Draugo" bendrovę. Dabar pagal miestų "Drau
go" šėrininkai šiaip pasiskirsto:
Chicagk), m
32 Sheboygan, Wis
2
Cicero, EI
27 Elizabeth, N. J
2
So. Boston, Mass
6 Cambridge, Mass
2
Brooklyn, N. Y
4
Baltimore, Md;
2
Montello, Mass
3
2
New,York, N. Y.
3 Mahanoy City, Pa
Philadelphia, Pa.
3 Kituose miestuose tik po
Waterbury, Conn
3 vieną.
Worcester, Mass
2 Išviso turime šėrininkų —
Pittston, Pa
2 135.
Be anų 27 šėrininkų gyvenančių Cicero, 111., tenai
paskutiniaisiais laikais net 4 draugijos įstojo į "Drau
go" bendrovę: 1) Visų Šventų, 2) Pan. Šv. po globa šv.
Juozapo; 3) šv. Grigaliaus giedorių dr-ja ir 4) Saldi.
širdies Jėzaus ar^a. Tuo žvilgsniu cicerieciai pravedė
kelią ir kitoms mūsų kolionijoms. Ištikrųjų, jeigu vi
sos mūsų katalikiškos draugijos prisidėtų prie mūsų
spaudos parėmimo, tai jos ateitis butų užtikrinta, jos
intekmė ir svarba nepaprastai padidėtų.
Taigi katalikiškos draugijos — pirkite "Draugo"
šėrus ir patapkite savo dienraščio savininkėmis.

Britanijos Armijos Sto
vykla Prancūzijoje, vas. 19.
— Didelis vokiečių užpuoli
mas vakariniam fronte kas
momentas yra laukiamas.
Užpuolimas turis įvykti
Talkininkai pareika
prieš anglus tarp Arras ir
laus
sulaužyti
teutonųTrue translation filed wlth the post- master at Chlcagro, 111., on February
St. Quentin fronte.
20, 1818, as reąuired by the act of October 6, 1917.
•rusų
padarytą
taiką,
VOKIEČIAMS TEKO
Kad sutruškinti talkinin
BOLŠEVIKAI PABŪGO VOKIEČIŲ I B
kuomet
šitas
reikalas
LUCKAS.
kų liniją, vokiečiai tam
PASIDAVĖ ŠITIEMS.
atsidurs taikos konfe
tikslui panaudosią * tankas'
True translation filed wlth the postrencijom
T
P
master at Chicago, 111.. on February.
vir naujai išrastas dujas. Ki
Sutiko priimti visus vokiečių reikalavimus.
20, 1918, as. reąuired by the act of
ti užpuolimai btis atlikti ki
October «, 1917.
Pranešama, kad socitose vietose.
VIENNA, vas. 19.—Vo
jalistai revoliucijonieLONDONAS, vas. 20.—B olševikų vadai, Leninas su
riai nuvertė bolševikų
Trockiu, pagaliaus pasidavė vokiečiams ir apsiėmė pasi kiečių kariuomenės grupė,
Šitie faktai yra išgauti
vyriausybę Petrograde,
rašyti po vokiečių pasiūlyta taika, anot oficijalio pra kuriai vadovauja gen. Al.
nuo paimtų vokiečių nelaigi Lenin su Trockiu
von Linsingen, anot ofici
nešimo.
svių ir iš kitokių šaltinių.
pabėgusiu į Rygą, už
Štai kokios vokiečių taikos sąlygos, kurias bolševi jalio austrų pranešimo, pa
Vyriausios vokiečių ko
ėmė Volinijos miestą Luc
vokiečių karės linijų.
kai priėmė:
mandos visi pienai jau yra
X. Vokietijai tenka Lenkija, Kurlandija (Kuršas), ką be jokio pasipriešinimo.
gatavi. Per daugelį savai
Rusija
(bolševikai)
—
Lietuva, dalys Estonijos ir Livonijos. Vokietija šitoms
čių kariuomenė buvo mank
i
grūmoja
amerikonams
» " • * • •• * » •»;
H
—
.
OEN.
KALĖDINES
užimtoms šalims pažadėjo neprigulmybę.
štinama ir lavinama. Gi da
ir
ftwgit7"ftj
jei
šitie
ne
—
—
\
—
NUSIŽUDĘS.
2. Vokietija pasilaiko Moon salas, reiškia salos bus
bar ana pastatyt*. į -savo
panaikins uždraudimo
vokiečių ekonominėj ir strateginėj kontrolėj. Vokiečiams
vietas ir tik lukeriuoja ga- NEPASISEKS UŽPULTI pietumis (vas. 18 &f> i r ei
gabenti Rusijon mai
LONDONAS
nama ant Dvinsko. "Daugu
Jo vietą užėmė gen.
tenka Rygos uflaja arba viešpatavimas visose Baltijos
lutinb įsakymo pradėti savo
stą.
va pereita be jokių mūšių.
Nazarov.
iurėse i
veikimą.
"Ukraina šaukiasi pa
Fieldmaršalas von Hin-Tai buvo trečias vokiečių
3. Rusija Vokietijai duoda 4 milijardus dolierių at True translation flled with the postAnot pranešimo iš
lakūnų užpuolimas.
gelbės jo* sunkioje kovoje
at Chicago, III., on February
denburg
ir
gen.
Luden-dorff
lyginimo. Tasai atlyginimas bus išimtas maistu ir ža master
Stockholmo,
Vokietija
20, 1918, as reąuirel by the ac; of
prieš Didžiulę Rusiją. Mū
October i , 1117.
įsitikino, jogei senosios už
mano įsibriauti Suomiliomis medžiagomis.
'
True translation filed with the post- sų kariuomenė pradėjo eiti
puolimo
metodos,
kaip
tai
Petrogradas,
vas.
19.
—
master at Chicagro, 111., on February
jon i r ten padaryti
Vokiečių smarkus pasistatymas privertė bolševikus
20, 1918, as reąuired by the act ofpirmyn nuo Kovelio fron
ilgas intemptas bombarda October
Dono kazokų atamanas,
tvarką.
pasiduoti.
6. 1917.
to."
vimas prieš užpuolimą, nė
gen. Kalėdines, nusišovęs s$«
Vokiečiai rusų fronte at
—«
Londonas, vas. 19.—Vo
Iš pietij šono vėl, anot Novočerkaske, Dono kazo NUVERSTA BOLŠEVI ra tinkamos, nes JQS jaukiečių lakūnai, pasinaudoję
naujino kares veikimą ir
perdaug gerai yra žinomos. mėnesiena, išnaujo mėgino TROCKIS PASISKELBĖ
tuojaus paėmė didelę rusų pranešimo, kazokai maršuo- kų vyriausioj stovykloj.
KŲ VYRIAUSYBĖ?
MAISTO DIKTA
ja
ant
sostinės.
Visoje
ša
Tai
įvyko
Novočerkasko
Taigi užuot to, dabar bus užpulti Londoną ir pames
tvirtovę Dvinską, už 140
TORIUM.
mylių į pietrytus nuo Ry lyj siaučia baisi betvarkė. vyriausybės posėdžio metu. Trockis ir Leninas pabėgę panaudotas visai netikėtas ti pragaištingas bombas.
užpuolimas, toksai, koks
gos. Vokiečiai miestan in- Tūkstančiai valstiečių rei Posėdyj dalyvavo ir gen.
Tečiau jiems nepasisekė Žuvo Kijeve gen. Ivanov.
Rygon.
buvo vartojamas praeitą šitas užpuolimas, nes pertoėjo nepaleidę nei vieno iš kalauja, kad bolševikai iš Kalėdines. Vyriausybė nu
True translation flled with the pešte
pildytų savo pažadėjimą, sprendė rezignuoti i r No
pavasarį
Galicijoje,
ties
anuotos šūvio.
li
Anglijos
sostinė
stovi.
master at Chicm#o, 111.. on Febrmeir
True translation flled with the post20, 1918. as reąuired by the act of
padarytų
taiką
ir
duotų
vočerkasko
valdžią
pavesti
master at Chieago, 111., on February Ryga ir Isonzo fronte. Ta
Vokiečių
kariuomenė
Iš
aplinkinių
miestų
ži
Oetober
«. 191T.
20. 1918, as reojulred by the act of
jiems
žemės.
vietos
kareivių
ir
darbinin
tai
šita
nauja
metodą
bus
Oetober I, 1917.
Dvinskan inėjo tiesiog til
nių dar negauta. Aplink
Petrogradas, vas. 19. —i
kų
tarybai.
Aną
savaitę
bolševikai
panaudota
dabar
prieš
tal
tu per Dauguvą. Rusai bu
Londoną per dvi valandi Rusijoje maisto diktato
Londoną*, vas* 19.—-Vasa
kininkus
vakariniam
fron
buvo
paskelbę
karės
pabai
Po
šito
nusprendimo
gen.
vo manę tiltą suplaišinti,
prmotos baubė. Tai buvo rium nuskirtas Leon Troc
pasklydęs gandas, kad socite.
Kalėdines
išėjo
kitan
kam
gą
ir
kariuomenės
demobi
bet tas nepavykę padaryti.
,trečias paeiliui naktinis už kis, bolševikų užsienių rei
jalistai
revoliucijonieriai
lizaciją. Jie buvo manę, jo barin ir nusišovė.
Atkreipiama doma ypač į puolimas ant Londono.
kalų ministeris. Trockiui
nuvertę bolševikų vyriau
Berlyne oficijaliai pra
Gen. Nazarov, kurs už
gei Vokietija į juos atsineš
sybę. Socijalistams revoliu- tai, kad užpuolime bus nau t Oficijaliai paskelbta, kad duota neapribotos teisės.
nešta, jogei rusai atlikę
draugiškai ir neatnaujins ėmė gen. Kaledineso vietą,
Rumunijos
skraiduolių
cijonieriams vadovaująs M. dojamos "tankos" ir nau sekmadienio vakare (nak
"mažą pasipriešinimą.''
karės veikimo. • Bet išėjo kaipo Dono kazokų vadas,
jos
dujos.
Vokiečių
pėsti
tį) pamestomis Londonan eskadrono jurininkai sukė
Černov.
Tuo pačiu laiku kita vo kaip tik priešingai
išleido paliepimą sumobili
ninkai išmankštyti ilgus bombomis 16 žmonių nužu- lė maištus ir prisijungė
Taip
pranešta
į
Exchankiečių armija su gen. von
zuoti kieku galima visus
plotus maršuoti, visai neti dvta ir 37 sužeista.
prie rusų bolševikų. Dau
Linsingen paėmė Lucką, RUMUNAI EINA IŠVIEN kazokus ir stoti kovon prieš ge Telegraph iš Copenba- kėtai užpulsią priešininko
Šeštadienio vakare už gelis rumunų revoliucio
Volinijos tvirtovę, kuri se
SU UKRAINAIS.
bolševikų kariuomenę, besi- gen paskui šito miesto laik pozeiją ir po trumpo bom puolimo metu 11 žmonių nierių nugalabinta įsakius
raštį Politiken.
niau jau kelis kartus buvo
bardavimo dujomis, paim užmušta ir 4 sužeista.
True translation filed wlth the post- briaujančią ant Novočerka
generolui Ščerbačev.
paimama ir atimama po master at Chicago, 111., on February sko.
Nikolai Lenin i r Leon sią ją.
20, 1918, as reąuired by the act of
Generolo Aleksiejevo ka
kruvinų musių su teuto Ootober
Trockis, sakoma, pabėgusiu
i , 1917.
Didžiulės armotos neloš VOKIEČIAI EINA ANT riuomenė, įveikta Rostove
nais.
Petrogradas, tas. 19. — RUSAI APLEIDO TRAN- Rygon.
svarbios rolės, kadangi pės
DVINSKO.
ir Voroneže, atsimetė į NoNuo šitos tvirtovės dviem Čia gauta žinios, jogei Ru
Rusų
žinių
agentūra
Pet
tininkai su savimi turės ne
SYLVANUĄ.
vočerkaską, Dono apsfcrišonais vokiečiai patraukė munija sudariusi sąjungą
rograde oficijaliai užgina, tik nuodingas dujas ir 'tan
Niekur nesutinka pasi
translation flled wtth the feettin.
ant Kijevo, Ukrainos sosti su Ukraina ir bendrai ėmu True
master at Chioage, m., on February kad lenkai butų paėmę Mo- kas,'
bet
ir
kulkasvaidžius,
priešinimo.
as reąuired by the act of
Kruvinų mūšių metu Ki
nės. Tenai strateginiai ke si veikti prieš bolševikus. O20,o t o19f8,
hilevą ir bolševikų vyriau lengvąsias armotas.
b e r 6, 191 T.
jevo gatvėse žuvo Kijevo
liai leidžia vokiečiams su Kaikurios rumunų ir Ukrai
Amsterdam, vas. 19.-—Iš sią vadą Krylenko. SakoTrue translation filed with the postmetropolitas
m o s t e r a t Cfaieagro, 111., o n F e b r u a r y pravoslavų
savimi gabenties kares me na kariuomenės dalys susi- Budapešto depešoje į Vos- ma, jog^i toji žinia buvus T r u e t r a n s l a t i o n flled w l t h t n e p o s t - 20,
1918,
aa
r
e
ą
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
a
c
t
of
master at Cbicagro, 111., on February
Vladimir ir gen. Ivanov,
džiagą ir artileriją.
October
S,
1917.
vienijusios bendrai su ofi-sische Zeitung (Berlyne) sugalvota vokiečių.
20, 1918, as reąuired by the act of
October
6, 1917.
Berlynas, vas. 19.—Rusi buvęs kituomet rusų armi
Kadangi vokiečiai prieš eieriais. Toms armijoms va sakoma, jogei rusai paga
Anot Reuterio depešps iš
bolševikus ėmė gulti nuo dovauja generolas Ščerba- liaus apleido paskutinį Ven Petrogrado,
Londonas, vas. 19.—Reu jos fronte vokiečiai pradėjo jų vadas pietvakariniam
bolševikai
fronte.
sausžemio i r vandens prieš čev.
grijos teritorijos kampelį areštuoją lenkų ofieierius ir terio korespondentas iš Pe veikimą. Jie jau perėjo
Petrogradą, bolševikams to
juos gabeną sostinėn, kur trogrado praneša, jogei te Dauguvos upę. Taip prane iiiuiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiii
Taip susivienijusios ka rytinėj Transylvanijoj.
Rytoj "Draugo" nume
užteko, kad nusilenkti. Be riuomenės yra paėmusios
Germania iš Ukrainos jie busią statomi revoliuci- nai vidunakčiu apsiginkla šama iš generalės vokiečių
ris išeis aštuonių puslapių
šito bolševikus spaudžia Besarabijos sostinę Kišine- gano žinią, kad bolševikų jonierių teisman. Lenkai vę piktadariai užpuolė ro stovyklos.
Oficijalis
pranešimas ir bus labai indomus, įvai
dar kitokie vargai.
gaujos fcenai naikinančios oficieriai kaltinami, kam gėmis važiuojantį Italijos
vą.
rus ir turiningas. Iškalno
Petrogradas badmiriauBuvę mėginusios paimti kviečių sandelius, jei joms jie neišginklavę savo ula- ambasadorių. Atimta bran skamba:
"Didžiuliam rusų fronte užsisakykite tą numerį.
ja. Gyventojams grūmoja ir Tiraspolių, bet bolševi nepasiseka javus su savimi nų, kuomet jiems tai pada- gus overkotis, pinigai ir ki
atn&ūjinta veikimas šiandie iiiifiiiiiiiiiiffiitiitiifiiiiittiiiiiiiiiiitHiiisr
tokie vertingi daiktai.
rvti buvę liepto.
paimti.
kai jas atbloškę.
šiltinė.
1
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Centralis Komitetas "LitiiMia."

—n.*.

s^f

U l f SUSIŪK LIETŪ
KIS VALU*.

RAŠYKITES r "DRAUGOst
BENDROVĘ.

(

J au suvirs dvejus metus gy šalpą; viens Centralis A f r i 
Bernas, sausio 10 — Po to
( Kapitalai padidinti nuo $*5J)00 iki $50fM.
" L i t u a n i a . " kos Komitetas atsiuntė 35,000
Published daily except Sundays by vuoja komitetas
NUTARTA: j ^ _ gm<įiinii
nu0 f25.00 iki $10.00.
penkis kaip tapo išrodyta vokiečių
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc. Įsteigta yra jis, kaip jau žino- dolerių (trisdešimts
1800 W. 4«th Street, Chicago, Illinois -msų 7 lapkričio 1915 m. Išpra- tūkstančius dolerių). Tuoj pofiatriga prijungti
Kuršą, tai m
Phone: McKinlcy 6114, Establ. 1908
šiandien mūsų laikraščių biznis dar neneša pelno.
džių komitetas
" L i t u a n i a " Naujų Metų išleisim, smulkią čia gauta smulkių pranešimų
Bet kodėl?. Gi labiausia todėl, kad viauomenė mažai
TERMS OF SUBSCRIPTION:
rupii>osi tik lietuviais belais- "Lituanijos" apyskaitą. Vi- ; apie Vokietijos pastangas priOne year
<
. $5.00
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerti sektysu
jungti
Lietuvą
prie
Vokieti
viais.
Tečiau
nuo
15
gruodžio)
šiems
aukotojams
"Lituania'*
Six montbs
$3.00
Vienatinis lietuvių katalikų dienraštis "Draugas"
jos, pavadinant ją del formos
Thursday's Edition
$2.00 1916 m. jis praplėtė savo pro taria širdingą acių!
pereiga rudeni patapo visuomeniška ir prieinama ištai
*;
karės
At News Stands 2c. a Copy. Adver- gramą^ apimant visas
Paskutiniu laiku apsunkia neprigulminga.
tising rates on application.
ga. Šerai nuo $25,00 numažinti M $10.00. Senasis
aukas Lietuvoje ir pasivadi ta valgomų daiktų išsiuntimas
Nuduodama
besirengimą
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
no: "Lituania," Centralis Ko iš Šveicarijos
belaisviams. paskelbti Lietuvos neprigulgo" Bendrovė prieinama visiems.
1800 VV. 461 h St.
T«l. McKialey 6114
Chicago. 111. mitetas nukentėjusiems nuo Šveicarijos valdžia rastu iš mybę, Vokietijos karinė val
karės Lietuvoje šelpti. ((Lit 12 spalių šių metų atėmė dau džia sudarė komitetą iš 30 lie
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiauuania," Comite
Central de geliui komitetų (buvo išviso tuvių ir pavedė jam surengti
siai i "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
*
K secours aux victimes de la 72) teisę savy stoviai siuntinė rinkimus į seimą, kurs pasiva
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
guerre en Lituanie").
Savo ti belaisviams pašalpą, palie dintų "Lietuvos parlamentu".
spaustuvę. Tam taikia šviežio kapitale. Tad nevien
iš
skyrių turi Ispanijoj; mano kant tą privilegiją tik Raudo Šisai komitetas susidėjo
prenumeratomis arba agitacija remkime "Drau§3", bet
K " f • • »•.»!—
'••••••••••8
keturių
politiškų
partijų
Lie
steigti taip-gi kitur. Lituani- najam
Kryžiui ir^Vatstybipatapkime jo savininkais, jo ieidėjais. Kada "Drau
ČIA '/U/GUSIEJI LIETUVIAI. DRAUGIJOS, PASIRODYKITE. jos įstatai užtvirtinta Šveica
niems Komitetams. Kadan-gi tuvos —^būtent Rymo-Kataligas" bus tikrai M0SŲ nuosavybė, tada mee lafejaus jj
kų,
tautininkų,
radikalų
ir
sorijos valdžios.
Lietuvos valstybinis susiorgair mylėsime.
Daugelio buvo manoma,
Šv. Kazimiero diena -eiaj
cijalistų.
Rinkimai
į
lietuvių
Padan-gi Šveicarijon daž 'nizavimas dar nepilnai gva
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
kad čia augusieji lietuviai pat.
D a u g u m o j vietų isparlamentą
buvo padaryti
nai
atsilanko
žmonės
iš
Lietu-Į
rantuotas,,
tai
"
L
i
t
u
a
n
i
j
a
i
"
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
v i a j a u žuvę savo senajai kilmiiigas v a k a r a s , rodos,
per
viešas
sueigas
po
komitevos, tai Centralis Komitetas gręsė pavojus. Bet kadangi
Tėvynei-Lietuvai, kad-iš jiti
46th Street, Chicago, IIL).
to_priežiura.v Žmonės į viešas
bus iš vakaro 3 dL kovo.
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Lietuva jokios naudos ne
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
sueigas buvo sušaukti viešais
įteikti
pašelpą
į
pačių
lietuvių
rų
valdžios
užtvirtinta
drauge
Toje iškilmėje mes lietu
beturėsianti.
priėmime.
paskelbimais ir tuomet jų bu
rankas. Gaila, kad Amerikos su kitais.
B e t paskutinių j Ų
laiku viai sutvirtinsime savo pasi Centralis Komitetas neprisiun10 lapkričio šių melų bai vo prašoma išrinkti delegatus
atsitikimai parodo, kad A- ryžimą t u r ė t i po karės savo tė mums^surinktų pinigų. J a u
giantis Lietuvių Konferenci į seimą rankų pakėlimu.
me rikoj e augęs mūsų jau Tėvynę Lietuvą laisvą ir ne viena karės auka sietuvoje
Kuponas uisiraįymui ' 'Draugo" Bendroves šarų.
jai Berrie, lietuvių delegacija
Tokiu būdu parlamentan iš
nimas ne tik nemažiau, bet neprigulmingą.
T i š i tą butų/dsgelbėta
nuo mirties, apsilankė pas Šveicarijos pre rinkta 215 delegatų. Delegatai
DRAUGAS PUBLISHING OOMPANT,
gal ir d a r labiau atjaučia dieną turėsime t a r t i savo daug ašarų nušluostyta, daug
1S0O We«t 4tth Street,
zidentą p. Dr.
Schulthese, atstovavo visas / gyventojų kleCHICAGO, H » — g i
\
Lietuvos reikalus, k a i p ne žodi, tą_,žodį p a r e m t i geru vargo palengvinta...
idant padėkoti Šveicarams už sas — dvarininkus, kunigus,
senai iš ten atvažiavusieji. darbu, aukomis.
Bet ypa
Lietuvių Konferencija, įvy jų vaišingumą ir prielankumą vidurinę klesą, ūkininkus ir
Priaiua&u %
Mca»y Orderiu ar fiekiu Ir mtldžiu
Štai pavyzdžiai: 1) Į m- » tingai svarbus bus balsas kusi nesenai (1-10 lapkričio mūsų mokinaneiasiai jaunuo amatninkus. Kuomet seimas
man pasiųsti
"Draugo"" Bendrovės Serų.
ternacijonalistus
socijalis- mūsų draugijų.
Lai drau 1917 m.) Berne, kurioje da menei, kuri nuo kelių dešimtų susirinko Vilniun, tai per pirt u s labai r e t a s k a t r a s iš čia gijos per savo ingaliotinius lyvavo atstovai iš visų beveik metų semfa čionykščiuose uni hias tris dienas buvo formu
Vardas /Ir pavardė
augusių prisideda; 2) per taria, ko jos linki", ko rei šalių, kur gyvenama daugiau versitetuose šviesą, o ypač da luojama skundai prieš tyronibar už prielankumą mūsų lab jas ir žiaurumus vokiečių ka
nai m e t ų vynų
kongrese
Antrašas
kalauja po karės Lietuvai. lietuvių, nutarė, kad Centralis
čia angusieji parodė dauKomitetas " L i t u a n i a , " prašy daringiems komitetams. Joje rinės valdžios. Po teisybei vi--j \
Tų ingaliotinių žodis ticrės
Mi
/ g i a u patrijotizmo ir pasi
tų laišku Raudonąjį Snv, Val dalyvavo šie asmens: p. Dr. si delegatai padarė apreiški
** t a *
Valstija
0
didelę
svarbą,
nes>
jisai
bus
šventimo, negu* augusieji
stijų Kryžių, kad jis pagelbė A. Smetona, Lietuvos Tarybos mus apie žiaurumus, vokiečių
t
a
r
i
a
m
a
s
vardu
šimtų
orga
LietUvoje;
3)
aiškiausia
tų surinktąsias Central io Ko pirmininkas, p. "Dr. J . Šaulys, papildytus tarp nekaltų Lietu
lietuvių.
pavyzdį rodo čia augiisieji, nizuotų
mitetą Araerike aukas persiųs Lietuvos Tarybos sekretorius; vos gyventojįu. Įvairus delega
Autokratu naikinimo, Lietu
besiruošdami | politiškąjį
širdį perve
vos Camtos.
Tautos Fondo atsišauki ti Komitetui " L i t u a n i a " del kun. kan. K. OJsauskis, " P i l  tai papasakojo
seimą, i kad:
pareikalavus me į d r a u g i j a s t a r p e kitų persiuntimo Lietuvon. Išrink-[ domojo
Komiteto'•
(Laa- riančius faktus.
Wisa Pasą ule laukia
su
komisija sanne) pirmininkas,^un.
Lietuvai teisvės.
A.
pasitikieįnju, Lietuviu WieniIr tik ketvirtą dieną par
/ j dalykų, buvo pakvietimas toji Konferencijos
N u a redakcijos. Nors šitas bes, susistiprinimo, ir nusikraIndomią žinia
raunamo dėties prie Tautiškcfs die atsilankė pas Suv. Valstijų Steponaitis, Centralio Komi lamentas pradėjo svarstyti vo
pasiuntinį
Berne ir inteikė teto " L i t u a n i a " pirmininkas. kiečių karinio gubernatoriaus atsišaukimas
labiau tiktų į timo Autokrątiszko prispaudi
iš 8v. J u r g i o parapijos Chi- nos apvaikŠčiojimo — pini-*
viršminėtąjį laišką,
prašant Šios delegacijos apsilankymas
bet kad mo katrie savinosi
Lietuva
pasiulijimą išrinkti Valstybi laikraštį " S a u l ę " ,
ago, TU.
Tenai y r a dvi gaiš ir p a s i u n t m u delegato
pasiųsti Amerikon Raud. Kry turi didelę svarbą lietuvių veinę Tarybą. Parlamentas pri-[ parodyti rimtumą laisvama iki Kzioley, bet abejoje toliau
draugijos čia augusios jau- į iškilmę. Girdime, kad
žiai ir apskritai paremti Lie | kimui Šveicarijoje. '
Lietuva
pažino, jog tokia Taryba pa nių vedamosios Ckicagos Lie savioimui. Negana
nuomės:
jaunikaičių
Šv. daugelis draugijų nesusku
tuvos šelpimo dalykus. Dele
neužgauti būva kaipo givas kūnas in dvi
Taip tai išrodo Komiteto geidautina, jei ištikro jai bus tu Tarybos, kad
Alioizo ir mergaičių Nekal bo a p s v a r s t y t i savo susirin
gacijoj dalyvavo p. Dr. Sme u Lituania" veikimas trumpai
kurios tos "Tary dalis perpiauta,
pasidaįimui
pavesta tvarkyti šalį. Antras draugijų^
to
Prasidėjimo
Panelės kimuose visų
prašomųjų
tona, Lietuves Tarybos pirmi suėmus. Apyskaita, kuria iš
bos" klauso, mes dedame šitą terp dwieju autokratu isassisesijos nutarimas buvo tai su
Švenčiausios. Abidvi drau dalvku ir tos šventės reika- ninkas, p. inžin. St.
Kairys,
atsišaukimą raidė į raidę, nie nauduojmui, ir per ilgus metu
gijos idėjinės, «* apšvietos. lus visai pamiršo. ' Dauge Lietuvon Tarybos vice-pirmi-j duos tuoj po Naujų Metų, pla darymas reikalavimo visiškos
čiau parodys mūsų veikimą. Lietuvos nepriguLraybės su iš- ko nemainydami.
wisomis paeigomis isznaikiniKapitalų neturi, bet — po lis draugijų j a u nebeturės
Yra žmonių, neprigulinčių lygft> j°g svetimtaučiai suda
raui laikita, atsijeme wisas tie
rą trejetą šimtelių jų kaso savu mėnesinių susirinkimų niukas; kan. kan. K, 01šaiki-[
Jurgis Washingtonas, Sut- sinąs, mokslą, Laikraszczius,
se vis
rcmdasį
Nebuvo prieš Šv. Kazimiero dieną. kis, Piklonaojo Komiteto pir-/| prie' čionykščių organizacijų, rantieji mažumą Lietuvoje bū
yiere Laisva Amerikan O Mes nevel ir kalbiety užginta Liesvarbesnio tautos ir Bažny Tokios draugijos lai padaro mininkas, kun. Dr. Y. Bal kurie, turėdami iki valiai buo- tent žydai, baltgudžiai ir len
Lietuviu Wisumene Sutwer- tuviszkai.
čios reikalo, kurio tos drau t a m tikslui e x t r a susirinki tuška, Amerikos Lietuvių kar so laiko, platina neteisingas kai turėtų teises. Vokiečių ka
NEPRIgijos nebūtų parėmusios sa mus.
J e i sukrus, tai d a r tai. įgaliotinis; kun. A. Stepo žinias apie mūsų komitetą ne rinis gubernatorius parlamen kiame LIETUVA
Tolesnei miszkinia Szerna
GULMINGA.
naitis,
Centralio
Komiteto
tik pas savuosius, bet ir sve tui pranešė, jog jis be galo ne
vo aukomis.
Dabar, arti- suspės. Lai pasiragina pri
(kiaule) iszsipeniejusi
sawi
"LituaBda"
pirmininkas.
Pats
Przidentas Wilsonas netik nuo Pasaulio pasisliepUsi setimtaučius, ar tai per spaudą patenkintas tokiu pasistaty
nanties seimui, kitos pašei- [ sirašyti visiems i nuolatiLietu kretney
mu, kurs vestų prie susirėmi tai ragina Amerikas
pinės draugijos, vartojan- m u s LietuVas gelbėtojus, Xmbasadorius p. Stovai dar | ar tai privačiu būdu.
su militariaBKi per
vius, jungties in Wisumenisz- 40 metu, puolė ant Nekaltuos
čios t ū k s t a n č i u s
dolerių, tai n u t a r i a visi sunešti fa nebuvo grįžęs is Amerikos^
Mums, žinoma, nėra laiko mo su vokiečių valdžia.
tariasi,
kaip
susidėjus dieną vienos dienos uždarbį tai-gi priėmė* jo vietininkas. vesti polemikas per laikraš
Vokietijos valdžia per ka ka Wienibes Sanryszi bet ti- Lietuvos isz nauje, ir iszrplieira sze isz nasrų mesz-kos, dar
dviem a r t r i m s siųsti dele | į Tautos Fondą, lai iš. drau Jis priėmė maloniaii ir žadėjo čius su tokiais žmonėmis. Čia rinį Lietuvos gubernatorių pa kiedamas kad Amerika
priminsime tik tiek, kad Lie reikalavo iš lietuvių
parla naigeriause dasiekimui Wisos daugiau^ suzeizdamaa.
gatus, gi tos j a u n i m o drau g i j o s - k a s o s paskiria kokią padaryti visa, kas galima.
teipgi
įvykusi mento gTeito sutikimo: 1) kad Pasaulios Lietuvius,
gijėlės, iš mėnesinių dešim nors auką Lietuvos reika
Konferencijtt išnešė tam tuvių Konferencija
Mušu Lietuva isz&aszkita
pasiūla
Lietuvai
savo
pagialtukų
u yvuojan&os, pasi lams ( p e r T a u t o s F o n d ą ) i r tikrą rezoliuciją, prašant Cen Berne 1-10 dd. lapkričio 1917 Lietuva ant visados bus milipo Wisa Pasaule, wadina x mus
ba.
m.,
kaip
ir
seniau
buvusios
tariame
susivienijime
su
Vb^ruošusios kiekviena siųsti lai išrenka savo delegatą į tral j Amerikos Komitetą kuopo wardais, eina priesz '»us
Wiso Pasaulio akis szen- pasitikimui Atwera azirdzia
po delegatą.
J a u n i k a i č i a i iškilmę.
Gerai butų, kad greičiausiai siųsti surinktuo konferencijos Šveicarijoje, at kietija; 2) kad Lietuva butų
darbą ekonominiame susivienijime, diena ira atkreiptas ant Lietu
per rado mūsų komiteto
išrinko j a u (p: P e t k ų ) , ' gi draugijų
nariai
suneštų sius ]>iniicus Lietuvon
ir isztiesusi rankas, su gimtos
vos
wisos
Tautos
bet
užsiwietinjeamu
ir
linkėjo
kloties
atei
kuriuo Lietuvoje butų įvestas
mergaitės tariasi p a d a r y t i dienos uždarbius i š a n k s t o Šveicarijos Centralį Komitetą
3kjotinos pajautimu ir meile.
lynusi
iszsivistimui,
ne
isz
sa
tyje.
Konferencijų
rezoliuci
vokiškas Zollverein; 3)
kad
tą pat.
Manome, k a d t a s savo valdyboms, kurios t a s " L i t u a n i a . " Padalinimas virGirdziame mes Lietuvos Baisa
vo
kalczios
bet
isz
priežasties
jos
yra
to
liudytojomis.
Vokietija
valdytų
geležinke
mušu gimtos Motiaas,
Atsip a t s bus ir kitose koloni [aukas draugijų v a r d u in- šminėtųjų pinigų įvykti turės
Pirmininkas A. Steponaitis. lius ir krasos sistemą Lietuvo
liepkeme mes je susirinkdami
jose.
cluotų p e ^ iškilmingą vaka 'tuo būdu, kuris yrą rinkėjų
,.\
je. Lietuvių parlamentas atsi jalistų partijos. Generalis sek ko naiskaitlingiausey Pietninustatytas.
Friburgas,
I r nenustabu.
J u k j ų rą.
sakė tame
daryti galutiną retorius Valstybinės Tarybos czios wakare 7:30
Tikimės, jog pinigų per
4 gruodžio 1917 m.
walando
gįslose tas p a t s lietuviškas
yra
p.
Šaulys,
vadas
radikalų
nusprendimą, apreiŠkiant jog
siuntimas , iš Amerikos nebus
Ellias Swetainey 4600
§o.
P.
S.
Pinigus
prašome
k r a u j a s teka.
Naujoji ša
ROSELAND. ILL.
Lietuvos ateitis galėtų
bū [ partijos.
kliudomas ir tenykštis Cen
Wood St. Vasario —Febraary
siųsti
Centralio
Komiteto
lis davė j i e m s kitą kalba,
/
ti nutarta tik Steigiamuoju
Kuomet tapo sudaryta ši 22 1918. Kur kalbios Audžias
tralis Komitetas bus malonus
"
L
i
t
u
a
n
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a
"
iždiniko
V.
Dzikitą išauklėjimą.
Myli jie
Praeiti} nedėklienį, vasario pasiųsti surinktas aukas var
seimu, išrinktu visuotinu, ly toji Valstybinė Taryba,
tai Adwokatad, Daktarai ir kity
midavičiaus
'
vardu:
LauAmeriką, nes t a i p ir reikia, 17 d. r Visų Šventų parapijom gstančiai Lietuvai nurodytuo
giu ir slaptu balsavimu.
prie jos antru kartu kreipėsi auksztos
gamtos ir mokslą
sanne, Avenue des Toises 8,
nes y r a ir už ką ją mylėti. bažnyčioje buvo kolekta Šv. ju Konferencijos kėliu.
ir
Po to parlamentas ėjo prie Vokietijos karinė valdžia, rei kalbietuoje, Lietuviszkai
Suisse.
Bet kraujas lieka t a s pats Kazimiero vienuolynui. G rarinkimo Valstybinės Tarybos, kalaujant Lietuvos militario, Anglių kalbo Galema patik
Lietuvių belaisvių šelpimą
»
lietuviškas ir jis atsiliepia. žų pamokslą pasakė
Tėvas
išpradžių trukdė pinigų sto Reikalauja mirties bausmės. susidedančios iš 20 narių. Ta muitų, pirklybos, geležinkelių rinti kad ne tiktai užganiedis
Tik įsteigkime čia augu Staniukynas. Per Sumą aukų ka. Didės^s Britanijos lietu
rybos prezidentu išrinktas p. ir *pačtos suvienijimo su V o  tamstas bet iszgirsi prakalsiems augštesnio
mokslo surinkta $306.33. Bravo, ro- viai, teisybė, parodė savo di
prie kietijos. Valstybine Taryba at buos, naudingiausuos kokias
Teisėjo Sabatho knminališ- Smetona, kurs priguli
atjautėte
lietuvišką židinį (kolegijų), selandiečiai, kad
Izaaga
delį geraširdingumą,
tečiau kam teisme teisiami kažkokie Lietuvos^ tautininkų partijos. kartojo atsakymą duotą par dar neteko-gii;dity.
prakilnios
instaigos
naudin
t i k išauklėkime juos gerais
bene jie vieni gailėjo sušelpti Banis ; ir Petruklas (bene lie Šįtoji tai partija smarkiausia lamento, būtent, kad Lietuvos Dykai.
arh,a f ateitis turi būti išrišta Stei
lietuviais ir katalikais, o d a r į gumą !
desėtkus tūkstančių mūsų be tuviai?) už nušovimą fiažko- priešinasi tiesioginiam
Kwieszia Chioagos Lietuviu
5
ue vieną p i l .šimtmeti mu-1
Vietiniai eieilikai, girdėjau, laisvių! Amerikos
lietuviai k i o l . Stoclis. Yalstijinio pro netiesioginiam Lietuvos pri giamuoju Seimu.
Taryba: Komitetai
su LšoivhĮ ainiai ue£_Lietu- krokodiliškas ašaras lieia dei atsiliepė vos perniai, 1916 m., kuroro padėjėjas Stanton rei jungimui prie Vokietijos. Vi(Iš Public Ledger, vas. 3,
vai tikriausią ir naudin tos kolektos... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
apie Kalėdas.
Kad ir, vėlai, kalauja jiems mirties baus ce-prezidentas yra p. Kairys, 1918).
8*ock» te Honda
giausią pa geibų.
kurs yra vadu Lietuvos soci|fs "Darbininko".
j
bet užtai* atsiuntė stiprią pa- mės,
Parapijoą vaikas.
tot
Sttllt) M*,
LiETl VIV KATAI.U:V D I £ \ K . U 1 I ^
Eina kasdieną išsk ?us nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
Metama
$5.00
Putei metų
$S.0U
Perkant atskirais numeriais po 2«\
Prenumerata moka&i is kaino. Lai
kas skaitosi nuo užajraiymo di*noe.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas, Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasojc ar exprese
' Money Order" arba įdedant pinigus
į registruotą laišką.
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"Draygas" Publishing Co.
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NORTH SIDE.

veikalą, versta iš lenkiško,
po vaidu "Čigonai."
Ta
daina galima sakyti DUYQ
geriausia iš viso progrąmo
ir Lawreneo choristės užsi
pelnė sau gnižiną, garbę,
atlikdamos taip artistiškai
tokį sunkų, veikalą.
"Skambančios
stygos"
sudainavo p. Kazlauskas iš
Haverhillio.
P . Kazlaus
kas turi labai storą, bet ma
lonu balsų, matyti, kad jis
dar pirmu £ a r t u viešai dai
nuoja solo, nes neparodė
užtektinai drąsos.. J o dai
na gerai išėjo.
Vyrai, choristai, nenorėdan*i
pasiduoti niergiuų
.chorui, vieni patys sudaina
vo "Mintis mano."
Nors
ir labai gerai atliko savo
užduo*}, bot turiu pripažinti, kad mergaitės geriau už
juos dainavo -7- jų balseliai
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1800 W. 46tii Street,
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Visiems « v a pristeliama patariame skaityti
lr platinti mušu išleistas knygas.
Užsisakant knyga* visad reikia pažymėti knygps numerį ir vardą.. Pinigus reikia siusti iski^aa
tipt»rkant money order arba registruotame lalfike.
Mažiaus doiario galipaa siųsti krasos ženkleliais.
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No.
No.

-

No.
No.
No.
/

No,

| No.

No.
No.

5. Anykščių šilelis. Ą. A. Vyskap»
Baranauskio amžiaa atmintis, yra tai
perlas lietuvi-ų poezijos. Pusi. I I . . .
10. Aureolė. Oratorija. Paskiria Lietu
vių Ckicago, 111. i v . Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis,
1014, m.
Gražios dainelė*. Pusi. 24 "Draugas"
18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Paraše^Pranas. G*4U lošimui kniacalė* Pusi. 14
18. Gurkliutės Eilės. Yra ąražu* rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų m o k ė t i Pusi. 82
M . Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams.
Parade Dr. Vincas
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalia
II dalis
S*. Mettė Poema. Parašė M. Gustaitis.
Yra tai labai gilios minties dainelės.
1914 m. Pusi. 24
48. Degrtimė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Leąkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs
scenai veikalėlis
48. Katriutė. TriYeikftmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo
84. Karės. Meta. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-Juose aktuose, užimantis ir
LlIIft&H vl&

gši

tuvis krautuvininkas. Pas jį
galite gauti "Draugą" pavie
nius numeriu* nusipirkti ir
išsirašyti tą patį dienraštį. I
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pusi*
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.15

.10
.16
.15

.10
.20

.10

"

m

«•••«•••»•••••

••

• *« *

mm

974, Išpažinties isterijai Pvancus+Skai
parašė kun. A- Guilloi* įsertė kun,
A. Miluką* Yra tai puikus Įrankis
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta^me dalyke. Pusi. 156
No. 978 Mažasis Katekizmas
V*iWHss*s,
prisiruošiantiema į pirmąja Mlpn IHįjĮ
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1807. P. U S
No. 980. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje Šv. Kaina
No. 292. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
skaityti ir platinti šią knygele . . . .
No. 308. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka, Sutaisė Mokytojas, Juo*. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėli* tinkąs
mokyklose ir patiems
per save mokintie* poperas apė. . .
No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo
Įstatymo. Parašė
kun. L
Auste*.
Kieto popero apdarais
No. 818. V»iką. Žvaigždutė.
Bendorta**,
dalis I, kieto poperos a p d . . . . . . . .
No. 818. Vaiku žvaigždutė dalis II. kietais

.26

.Ii

.91

1*

apd

•.

.40

*

.ii

44
.88

•

45

.05

.76

25

820. Trumpas aiškinimas l i e s ų K a tan
kų Tikėjimo. Parašė kun. Tr
Gugią. 1916 m. Knygutė p" r
U)o25
mui tikybos dalykų. Pusi
f
...
898 Vienuolinė luomo, sykiu su t r
pnts
patarimais apie pašaukimą kua>gyatėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
.24
Saurusaitis. Pusi. 198
Ko. 880. Lietuvių Darbininku Kalendorių*.
1918 m. Išleido L D S. Yra tai ***„
kus leidinys ir patariame kiekvienam
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi.
120
No* 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui i
.08 |
a ) Marksas II. Pusi. 24
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 12
•o*
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi. I i
.44
įt) X Socijalistų Rojų, pul 18 . . . .
M
e ) Giordano Bruno, pusi. 1S
.oš
f) Ar yra Dieyas? Pusi. 18
g ) Socijalistų norai, ir darbai, pusi. 18
.05
1) Revolincijomorių tarpe, pust 1 * -J
.84
m.) Mandagu* vaikelis, pųsl. 28
No. 884 Ketvirtoji! Skaitymų knyga. Pu«=?
186., Su na,v,cfkaMia. * n d l ^ o apd, - . * V I M
Lithuauia and the Autonomy of Poland witn
* map., ey J< Gabrys. Paris
10
ry*. / P a r i s
10
A Sketch of the Lfthuanlaa Natlon, by J.
Gabrys. Paris
• •>»
4*
Albam Lithuanian
Dances for
orebestr*.
Corrceted aad arrauged by Vincanc
Niekus, Chicago.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. P u « a mal orkestrai. Parengė V. N i e k u * 8*tas 10 Hnygučiu t<-00. Vien* *ny*eie
.•«

'S?

104. U e t u v o a Vyčž« D o v a i i l ė .
Parašė
kun, Dr. M. Gustaitis. Pu :us veikale*
H* ir tikra dovanėlė. Kiekv enas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy#ų Dovanėle.
Chicago,
III. 1Ž15,
«>u*k 28
.10
No. HO. Oliveris Tvrist**. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių
vertimų gar
saus anglų rašytoje Charles
Diekens. Apysaka,
kuri* myli senas Ir
jaunas, blednas ir turtuolis; neapsivilsl gavės šią knygą.
Vartė Joną*
Kmita*. 820 puaL
$1.00
No. 114. Patarlės Ir Umiurtrs
grūdeliai.
Surinko
ir išleido P.
Mulevtčtus,
1917 m. Yra tai grasu* rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
.25 Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
No. 180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam'prie vargonų. Paraše S. Šimkus l.Q0
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pafe* tarkas. Pamokinanti nąsajkl Ver
T*aM 8 1 Šimkus
f0
t ė P. B. Antra laida 1907 nau Graži
No.
373
[žadu
Katekizmas.
Parašė
kun.
A.
- m o r a l ė pasaka. Pusi. 95
.25
Staniukynaa Pusi. 79
25
No* Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
No.
378.
Ypatingas
sąžinės
perkratmėl>5 gražios pasakaitės. P a r a š ė Jonas
mo būdas. Pusi. SS audeklo viršeL
.15
Kmita*. Tikri te žtgdiio prasmei vaiz
deliai. 1*17 m.
vadeveM*
30 No. 3&8 Dvasiškojo gyvenimo
No, 180. 14ctuvių TAotos Menorij*]a,s. Pa
Pusi. 409. Audeklo apdarais
$1.08
rašė Ir išdavė Tautų ( R a s i ų ) Kon
Popiero viršeliais
75
gresui Londone atsivuvusiam Hepos
No. Apmastymai, visiems metams ir i r s s v
84-29 1411 m. J. Gabry* Vertimas
tėms dvi stambi kny gi po 600 puaL
i š prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo apdarais
8Š.0O
Barre, P*>, 1811. pusL 12
Poperos viršeliai* . . . . r*
LO*
.10
No. 148. Lietuvos Isterijos vadovėli* Tin
N o . B Į . Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku.78
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
relės apdarai*•2i
.40
No. 184. Lietuviu-Lenkų Unija. Keli praei
Juodais audeklo apdarais . .
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
No. 383 Mr*rj4« U?4
~:n liate*
kaktuvių Gardelio unijos
(1413—
•25
kiunas. Pusi. 4 i audeklo apdarais
1913) Gražus istoriškas
veikalėlis,
No. 888 Didesnysis Kataliku tikėjimo ka
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
• « * i
žinoti lenkų š u n y b ė * Pusi. M . . . .
No.
888.
Trečioji
skaitymui
knygą.
Pusi.
.24
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
No. 188. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
Meilė. Sodžiai Šilelio, muzika A> Aleksan
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
.4*
dravičiaus
žmonijo* Pusi. 163
.75
Pirmosios Komunijos atmintis, gr&šųo p*r
No. 178. Pažlukime sortjalizmą. Parašė, P.
veikslai, dideni . . . . . .
.. ..
....
G. Yra tai rinkinys faktų apie sociMažesni
po
.
.
.
.
.
.
.
.
..
jalistų mokslą Ir jų m e l a g y s t ė * Pusi.
.10 Sv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
1*
.,V
da taikos apačioj, didelis paveikslą*
No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
Popierų
laiškams rašyti, pa* Tėvus,
bro
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
lius,
sesutės,
pačiųir
kitus,
paauk
jimai apie Lietuvos politišku* reik*suotos — 3 už
$8
.75
„ lu& Pusi. 130
No.
908
Katekizmas
Apie
alkoholių.
I
š
No. 188; šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
J, Gerutis
Laida III. Graži
pilna
girtuoklių
nuodo.
Pusi. 12 . . . . «*
.18
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
.50
19Q
No. 180 Teisybės vardan. Jonas Husą* Jo
Herezija ir mirti* Parašė F. V. ir
Uosis Didžio* vertės knygutė
.05
No. 184. Tiesos žodis SocijaMstams. Parašė
Ko* B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popora 8f
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios raidė* Pusi. 894. Poperos apd.
.88/
mūsų. lietuviškieji
socijalistai bei
Baltais kauliniai apdarais
$1-54
"cioiliat*!". Su paveikslais
.10 No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygele,
1341 Lietuvių Kat*Hfcų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pust. 240.
dai
fagavo kun. P. Lapeli* Yra tai vie
Kaina poperos apdarais
••••
.48
n a įdomiausių knygų lietuvių kalbo
Skuros minkštuose apdaruos* . . . .
•*«
je. Čia rasi daugeli paveikslų mūsų
Baltos skurelės apdaruose
**
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. Pusi. 280. K*t** uaVisokių informacijų, dainų, pasakaidėklo apdarais
40
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gryčio
Skuros minkštais apdarais
..... ..
-tt
je privalo rasti* šį knyga. 448- pusi.
Rožančių kukinių ir brangaus stikle gv*
50
popero apd
rantuotų nuo 15c. iki
• i tt
v
Drūtais drobė* apdarais
81.00
škaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
No, 310. Blogi Kudiku Papročiai, su pa
.15
saitėliais ir be pasaitėlių po
veikslais, parašė Dr. A. L. GraičuPaveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
nas;
kiekvienai motinai šį knygelė
Ir Sv. Juozapo su maldelėmis u i vl*»
patartina perskaityti
20
n*
nuo 2c. iki
13*
No. 399. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo
Didelių paveikslų (abrosų) vtookių Bv«otų*|
Budai ir Kovo s u Jomis. Sutaisė Dr
(didumas 14X20>. K a i » * už vie*8 ••
»V
Graičunas
.15

"DRAUGAS" PUBLISHING CO.

Vardas, pavardė

Chicago, Ulinei*

1800 W. 46th Street,

Adresas . .
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80. Komedijelės: Čigonės auilankymas,
Dvi kmnuAės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė,
Gražus, lengvi veikalėliai, pusk 34 . .
No. Tarp djlapijų R o i ė s . Meliodrama dviejo
s e dalyse, 4 aktus—. Parašė J. J—la.
Graius veikalėlis lešlmųl. Pusi. 64.
No, 88. Antanukas. Apysaka B . Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a
sakaitė iš lietuvių gyvenimo
No. 8T. Braižtnėttai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba toagrra. Parašė Skruz
dė. Chicagp, I1L 1»15 m.
No. 8 8 . HsipMn|»ligi dovaneiė. Darbininkams.
, Parašė P. V. Perspausdinta iš "Dar*
blninko". H laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusk 82
No. 88. Huckleberry Firmas. Mielam laiko
-* pealeidimui
patartina šia apysaka,
kalba lengva Ir kningos intalpa inte
resuojanti, v e r t ė Jena* Kmitaa
No. 88. I i daktaro pasalsajimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
Gražios pasakaitės. Pusi. 70
No. 10? Karės P n ž s j s p t ^ Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. K n y g e l ė apra
šanti karė* baisumą ir y t žiaurumą
mušu broliam*. 181C a u "Draugas**.

No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misija P&mmklėU*; parengė Tėvas Kapuciną*
No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. 8utais«
iŠ Damijonaitis, drobės apdar. • . ,
No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. 4alis 1. Surengta* 'm- užgerta* trejšfcije
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kup, P . B.
Talpina trunnpus klausimus ir
kimus pritaikytus pradert n m i s j ą n g s i
skyriams. Kaina
.!•
N*. 945. Krikščioniško Mokslo B"s<mkNs*ss,
dalis II. Surengtas Ir užgirtaa trečio
jo Baltimoree
Koncilijau*
pagal
angliška, sutaisė kun. P. B. Serafi
.10-- N
nas, šitame katekizme
sutalpinti
klausimai, ' pritaikyti
augštesatenm
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
10
mas. Kalba lengva Ir aiftki. Kaina . .
No. 970. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K J,
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-Jos
10
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1816 »x.

No.

atsisakė sakydamas: "Jei 4409 So. Fairfięid are., Liedar kartą tą^ dainelę uždai
nuosim, tai "visa
publika
užmigs."
Vieton to raorilgą
< rattos sudainavo gaua

EE3E

•3:
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Atsakyk į tuos tris klausi
mus ir siųsk atsakymą į

y»jMMi

"Draugo" Bendrovės Knygynas.

Į » H H Į H Į Į • » MtgĮ

Dar viekas dalykas, būtent,
*> 1 9 1 8 m " v i e "
* * L ' V ' kuopa surengė ya- apturėta laiškas, iš "Tėvynės
karą su lošimu. Buvo sulošta Mylėtojų" draugijos si* aisiChor* kaacertas nusisekė.
komedija "Visi trys pralai šaujtimu į visas draugijas, kad
Nedėlios vakare, lenku
mėjo ". Minėtas lor%ias yra visa visuomeaė prisidėtų prie
svetainėje, įvyko fcetuvišr
labai pamokinantis mums, lie išleidimo raštų p. Šerno para
kas koncertas* surengtas,
tuviams, ypatingai jaunimui. šytų arba vertimų iš kitų kallietuvių vietinės katalikų
Patartina jaunimui, kad kiek bų.
parapijos naudai. Koncer
galint su juomi susipažinti ir
t e dalyvavo HaverhilTio ir
Į šitų atsišaukimų "Tėvy
į jį fsigilinti. Lošimas pavyko
Lawrence o
bažnytiniai
gana gerai ir aiškiai. Lošėjai nės Mylėtojų" draugijai, L.
chorai^
savo užduotis atliko taip, kaip Vyčių 5 kuopa atsako taip:
yra
Vakaro vedėju buvo vie
turėjo būti. Be to dar buvo Platinimui gerų raštų
tinis klebonas kun. Oleknaeilių ir sulošta "Pabūgo", se vįsteigta Katal. Spaudos drau
vieius, kuris perstatė kun.
nelis ir giltinė. Šisai taipgi gija, kuri tuom dalyku tik ir
drangija
P i a n ą Juškaitį iš Cambridpuikiai nusisek*. Po to visko užsiima. Tik šitą
ge, Mass. K u n Juškaitis
seki kalba gerb. mūsų klebo reikia remti, prie jos prisidėti,
no kun. F. Kudirkos. Gerk tai raitų nums netruks.
puikioje savo kalboje ragi
P. Stasys.
kalbėtojas
plačiai išaiškino
no žmones mesti savo blo
vyeių organizacijos tikslą, ką
gus papročius ir veikti iš
—*—
BORTE SIDE.
ji nuveikė, ką veikia ir prie
vieno del labo Bažnyčios ir
ko rengiasi ateityje. Ta viską
Tėvynes.
Vasario 3 d. LakL Sąjun
išaiškinęs kvietė visą jauni
Buvo apart choru ir dau
mą prigulėti prie L. Vyčių. gos 6 kfk laikė mėnesinį susi
giau svečių.
Atsilankė
Ant galo šv. Mykolo Ark. rinkimų, Šv. Mykolo Ark. pakun. Piv A. Virmauskis,
par. inokyklos mokinių cho. [lapijos svetainėje.^ Susirinki
Law*cneo klebonas, ir Joras sudainavo keletą dainelių man atsilankė nemažai nariu,
L
buvo malonesni.
nas F t,
Ponas. Grigoraitis
tada ir'užbaigė programą Lietuvos taigi labai daug svarbių rei
J , Ramanauskas
Brocktono.
Taipgi buvo is
ir
himnu.
kalų nutarė. Nutarta kovo 17
daugiau svečių iš apylinkių pasakė trumpę* bet karštą
Reikia dar pažymėti, kad d. surengti perstatymų su pakolonijų, kurie atvažiavo kalbą ragindamas publika,
kad ir Lowellio lietuviai | minėtas choras yra globoja marginimais.
pasiklausvti koncerto.
Matyt, kad ir northsidiečiai
Koncerto programą vedė susiorganizuotų savo chorą. mas vietinio vargonininko J.
vargoninkas p, Brazaičio. Kiek tako paste- supranta svarbų veikimo ir saAntanas Grigoraitis, gabus Vietinis
Lavvreneo vargonininkas, ir Dzikas taipgi kalbėjo ra beti, publika buvo patenkinta vo pareigas. Ypač lietuviai ir,
Šv. Cecilijos choro vedėjas. gindamas jaunimą prisira minėtu programų. Nors prisi- lietuvaitės katalikai pradėjo
tautos
svečių, gyvai atjausti mūsų
Pirmiausiai uždainavo mer- šyti ir sutverti naują cho rinko pilna svetainė
ginų choras iš Lawrenco rą, prižadėdamas iš savo bet nebuvo apvirti. Visi pa- labdarybės reikalą i r gausiai
jį remti. Štai ir šiame susirinnesigailėti triūso,
tfc
The S t a r Spangled Baii- pusės
tenkinti ir visi gėrėjosi vy
kinie prisirašė trįs nauji na
ner.• ,
Nors ir angliškai kad išlavinus giesmininkus, čių veikimu.
riai. Cia reikia pažymėti, kad
dainavo, bet gana gražiai. idant laiku bedant galėtų
Taipgi negalima palikti ne ir amžinų nariu; skaičius kas
Laike dainos publika atsi , perviršyti ir Lawreaco cho
paminėjus ir ko tokio
dau kartas auga diuk-n. Tame pat
rą.
stojus klausėsi.
/
L. susirinkime L. S. 6 kuopa sur
Suvienyti Haverhillio ir gi aus ką veikia minėtą
Tada Haverhillio choras,
Lawrenco chorai tada už vyčių kuopa. J i rūpinasi ir silaukė dar du amžiau nariu:
1
ir
po vadovyste vargonininko dainavo " E i n u per dvare Tėvynės Lietuvos likimu. Štai r>lė Judita Kriminskaitė
Autoriaus, sudainavo kėlė-. lį." Linksmu buvo klausy- trečiadienio vakare, 13 d. va Dr-stė Sv. Juozapo
Globėjo
tą grynai lietuviškų daine ties, kai]_> tie suvirs 60 iš sario, po pamaldų sueina sve įstojo amžinų narių skyrių©,
Tai yra labai malonus' apsi
lių. Nora Haverhillio cho
lavintų giesmininkų chorai tainėn ir pradeda rišti klausi
1
reiškimas mūsų tautos gyveni
ras nėra skaitlingas, bet
ehorai, publikai sustojus, mus tuos, katrie paliečia busime, kad netik pavieniai mū
reikia pripažinti jiems gar
puikiai užtraukė tą d a i n e - . m o s 1 f isvos L ^tuvos likimą
bė už gerą atlikimą sa
pasikalbėjimų sų taujtoe nariai, bet ir draugi
ie.
Klausytojus žavėti-ža- Tai iš tokių
vo dalies pxx>grai3ao.
Pu vėjo. Ant užbaigos linksmo gali but nemaža naudos vi jos pradėjo suprasti savo pa
blikai jų dainos patiko, ii* naudingo vakarėlio abu sai visuomenei. Tik, žinoma, reigas link savųjų ir remt
mūsų svarbiausius reikalas,
nes kelis kartus turėjo sachorai, publikai sustojus kad į tokius pasikalbėjimus
vo daineles atkartoti.
kuodau- ypač pastaraisiais laikais Lab
uždainavo Tėvynės himną. turėtų atsilankyti
P r . Jeskelevičius, vienas Tuonii ir užsibaigė gražiau giausiai žmonių, kuriuose dar darių kuopos, net lenktiniuo- į
iš jaunųjų vyčių Lavvreneo, sia koncertas, kokį Lowel- šiek tiek randasi Tėvynės mei ti pradėjo labdarybės reika
nariu
gali lų rėmime — amžinų
pasirengęs savo uniformoje ho lietuviai turėjo laime lės jausmą. Kiekvienas
išreikšti savas mintis ir spręs organizavime. Tai yra labai
padėklemavo apie Lietuvos girdėti.
ti, kaip viskas turėtų
būti pažymėtina^ lietuvių kataliku
likimą.
J a u n a s deklemaPublikos buvo prisirinkę laisvoje Lietuvoje. susipratimas ir garbingas pa
torius padarė didį į&pudį
sišventimas savo tautos lab
savo drąsiu ir aiškiu balsu. pilna svetainė, bet gaila pa
Toliaus
kalbėta
apie
dien
P o to sekė duetas pijano sakyti, nevisi ramiai užsi raštį "Draugą" ir kokia nau- darybės reikalams.
Matyti, kad mūsų
ir smuikus.
Pijaną skam laikė.
į ei visi lietuviai susiprastų
žmonės dar nevisi supran da gali būti tiems, katrie pri
bino p. Antanas Grigorai
Bendrovėje. ir taip prakilniai veiktų, tai
ta kas yra gera, o kas blo guli "Draugo"
tis, o ant smuiko* griežė p.
ga. Vietiniai lietuviai yra Girdima, dauguma žada prisi mūsų tauta butų laiminga. •
Kaz. * Umpa, kitas jaunas
..S. Bitautas
pavieLawronco ir Havervillio dėti pri* Bendrovės
vytfe iŠ Lavvreneo.
Xors
wĘfmęmmmmm mm**mmwm*m
chorams labai dėkingi už jų
dar ir jaunas, bet matyti
pasišventimą del jų labo.
buvo, kad iš p. Umpos bus
Chorai atvažiavo iš Lawgeras muzikantas.
reneo spceijaliu karu.
Kvartetas iš Lawrenco
giesmininkų
sudainavo •, IBu p, Gr. atsilankymu į
"Ankstybas
paukšteli. , , šį kiaštą, prasidėjo didelis
Daina išėjo labai gerai ir judėjimas lietuvių jaunuo
giesmininkai gavo atkarto menės tarpe. Mat, jaunie
1, .Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės
ti. Dar sudainavo duetą — ji, kuriems nerupi tvirki
— neprigulmybės?
p-lės Arlauskiute ir Liutkc- nantieji užsiėmimai, pama
vieiutt\ abidvi narės Ha tė sau tinkamą vadą p,
Grigoraičio ypatoje, ir p.
verhillio choro. /
Kada Lawreuco merginų Grigoraitis iš savo pusės
2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtu j naują uniją (į
choras uždianavo "Čiy-eiu, parodė savo veiklumą ir
vieną valstiją) su Lenkija?
liu-liu," tai taip užiman darbštumų, kad jisai yra
čiai dainavo, kad beveik vi tinkamiausiai vadas veati
są publiką
neužmigdino, vietinius lietuvius prie tik
%r Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei: ar res
bet publika gailėjosi, kada rojo suspratirno ir naudin
publikas (kaip Amerikoje>, ar konstitusijinė* mo
go
veikimo.
dainele pasibaigė ir trenksnarchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang
Jonas Keras.
raingu delnų plojimu reika
UJoj)?
lavo, kad dainelė butų at_
k a r t o t a bet p. Grigoraitis
JUOZAPAS VALSKIS
LOWEI*L, MASS.

«• i m j . M M H . . I M I ,

niais. Prisidės ir pati kuopa. f j ji' '"" y
Šitą klausimą galutinai ap
tarti palikta sekančiam susirinkįrnui.
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Trečiadienis, vasario 20 d.
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Trečiadienis, vasario 20 d. šv. Adelaida (Kvartai, diena).
Ketvirtadienis, vasario 21 d. šv. Severinas.
IŠ NORTH SIDE.
Giesmininkų susirinkimas.

Gyvulių skerdyklų darbinin
kų reikalai.
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Kas turi užmokėti Už gatvių
grendimą.
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ERNEST WEINER

Praeitą šeštadienį miesto
DRV GOODS
tarybos komitetas tarėsi apie
1800 W. 47th
Kampas VVood Gatvės
komunikacijos mieste pageri
Mis Ouodtme Dvbeltim Staip.s Ketmje Ir Statoje
nimą. Gatvekarių kompanijos
.. Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blankeatstovas Leonard Btisby pa
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.
reikalavo, kad bėįių protar
piais gatvėse grendimas butų
paimtas iš gatvekarių kompa
nijos. Busby pažymėjo, kad
tasai bėgių tarpe grendimas
kompanijai suėda daugelį pi
}jk
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
nigų. Anot jo, tasai grendimas s
:
neteisotai prie kompanijos už «fllIllfltllllllllI!!illllIIIflllIIIIlIJlllltlIIIIIffIIIIIIIllIlIlJllllIlIIIIIIIIlllltlllIlllllllllflfllIl
įįfl
•
—=
silikęs nuo senų laikų.
Ilgai ginčytasi už tai, kieno PUSBALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu kad smui«
lėšomis turi but atliktas tasai ka grajisi i 4-rias lek! • !
cijas per
pusbalsio
grendimas. Vieni tvirtino, kad systema
kad ir nežinai
tas priklauso kompanijai, gi nei vienos notos. P u s 
balsio systema yra a l l
kiti sakė, kad už tai turį mo ki ir lengva kad net
yra dyvai, kaip muzi
kėti patys piliečiai, katrie ša kos kompozitoriai ne
sinaudojo
jąja
ank
lę gatvekarių gyvena.
ščiau.
Privatiškos
lekcijos
Teciau nesutarta ir tasai
ant smuikos mandoliklausimas išrišti atidėtas ki n o gitaros Ir harmjonija.
tam susirinkimui.

BEETH0VEN0

S

Muzikos Konservatorija

I
|
§

Plunksnos

Plunksnos §

Svarai 49c.

49c. Svaras i

Vakar prieš teisėja Alschus
Lietuvių Giesmininkų Dra
ler buvo išklausinėjamaa Mor
matiška draugija po šv. Ceci
ris & Co. gyvulių skerdyklų
lijos globa prie Šv.
Mykolo
ištaigos direktorių pirminin
Ark. parapijos turėjo .savo su
kas Nelson Morris. Jį išklau
sirinkimą vasario 5 d. Susi
sinėjo darbininkų unijų advo
rinko neperdaugiausia nariu. katas Walsh. Išklausinėjimo
Bet daug svarbių reikalų ap metu paaiškėjo, kad kapitalistarta. Komitetai pranešė apie tams nerupi darbininkų būvis
Įvykusį sausio 27 d. koncertą, ir stovis. Pirmiausia atkreip
kurs buvo rengiamas labdary ta doma i pabrangusį pragy
bės tikslui. Paaiškėjo,
ka<l venimą. Anot valdiškų žinių,
koncertas davė pelno, kurs praeitais metais šioj šalyj gy
skiriamas sušelpti mūsų naš venimas pabrangęs 33 nuo
laičius.
Nutarta ir tolesniai šimčiais daugiau. Kad tuotarnepamiršti labdarybės reikalu ]Hi skerdyklų darbininkai jau
ir tuo tikslu darbuoties ben kelinti metai be jokios atmai
Naujagodynlška
Kon
drai su vietiniais komitetais. nos gauna tik 271/>c. už dar
servatorija.
Perbrangus
anglių
Aptarta rengiamas šv. My bo valanda.
Prank Bagdžiunaš,
taupymas.
D i n k turtus *
kolo Ark. parapijos bazaras,
3343 South Union Avenue
kur prasidės Atvelykio dieną j Advokatas Walsh kapitalisVYRIŠKU DRAPANŲ
Vienas
laikraštis,
kurs
spe" " i tams perskaitė metines vidul BARGENAS l
(prrmą sekmadieni po Vely„ .
cijaliai užsiima anglių kasi
darbininko šeimynos išNauji neatimti, daryti ant už
kų) ir tęsis ištisią savaite, i
mo reikalais, tvirtina, kad pa
sakymo
siutai ir overkotal, ver
laidas. Tose išlaidose buvo pa
Tai BUSI GRAŽUS! J ą išdir
tės
nuo
$tO iki $50, dabar par
Mušu draugija bazarui nutaristarasis Suv. Valstijose ang
siduoda
po
$15 ir $25.
minėta būtiniausi dainininko
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
paaukoti siuvamąją
mašiną
Nauji daryti gatavi nuo $15
lių taupymas labai brangiai
gult ištepk veidą moscia per ke
šeimynos reikalai. Advokatas
Iki $85 siutai Ir overkotal, nuo
vertės 30 dol.
atsiėjęs. Vieną anglių toną lis vakarus, o padarys veidą tyru
$7.50 Iki 18 dolerių.
paklausė pono Morris, kaip
Pilnas/ pasirinkimas
kailiu
Apkalbėta Šv. Kazimiero
sutaupyti atsiėjo $289.
ir
skaisčiu
baltu.
Toji
mostis
pamuštu
overkotų.
jis žiūrįs į tas metines darbi
dienos apvaikšėiojimas.
Nu
Visai mažai vartoti siutai Ir
Matote, taip išeina: Anglių išima plėmus raudonus, juodus ar
ninko šeimynos (vyro, žmo
overkotal vertės nuo $25 iki
tarta prisidėti prie bendrojo
visokius
sutaupyta 27 milijonų dol. ba šlakus ir prašalina
$85. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nos
ir
3
vaikų)
išlaidas,
ku
nės
nuo $1.50 lkl $4.50. Valkų
t$ dieną lietuvių apvaikščiojivertės. Bet tuo pačiu laiku spuogus nuo veido. Kaina dėžu
siutai
nuo $8.00 iki $7.60. Va
tės
&0e.
ir
$1.004
Pinigus
galit
mo ir tam tikslui iŠ iždo pa rios siekia $1,288.84.
lizos
ir
Kuperai.
darbininkų algų žuvo Ž00 mi
Ponas Morris pasakė, jogei
aukota 15 dol., be to nuskirta
ATDARA KASDmiTA
lijonų ir produkcijoje pasida siųsti ir stampomis.
IffrtėltoTnts n? vsksrafa.
J.
RIMKUS,
peraugštos.
Girdi,
tris
kartus
3 delegatai programos paga
*
rę 400 milijonų dol. nuostolių. E> O. Box 36, Holbrook, Mass.
per
metus
darbininkui
lankyti
8 . GORDON,
minimui.
1415 8. Hsluffrt St., ObJcago. Dl.
Nenorėjo atiduoti lavono.
Be šito T.. Giesm. Dr. drau teatrą, tai perdaug, nes jis
Telefonas: T A R D 8 2711
gija Tautos Fondo skyriun už pats į metus teatrą aplankąs
Hngo
Arnold
(2308
WaJnut
simokėjo už visus metus IT) nedaugiau 15-20 kortų.
DR. J. J0NIKAITIS
st.), baltojo, mirė pati Sadie,
Telefonas: McKINUfcY I W i
Be to p. Morris atrado, jo
GYDAUdol.
"juoduke. Kadangi jinai prieš
VYRŲ, MOTERŲ
gei
vienam
vaikui
perdaug
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
..
IR
VAJEU LIGAS. . . :
Nutarta vįsuotinan seiman
mirsiant pasakė, jogei už ke
3 3 1 6 S. HALSTED ST.,
GYDO VISOKIAS U O A S
New Yorke siųsti du atstovu. esą trijų porų avalų vieneriais turių dienų prisikelsianti kai
CHICAGO, ILL.
S467 SO. W £ S T E R H B L f D ,
. . m/ . >
Kelionės lėšos bus padengtos metais. Jo nuomone, užtenka po balta ir 20 metų jaunesnė,
Kampas W. 1 5 - t o . gatvės.
dviejų
porų.
iš dr-jos iždo.
Arnold nedavė savo pačios
m
Apkalbant
namų
randą
p.
—<
Ant galo draugija pasiža
laidoti.
A
Morris
pažymėjo,
jogei
antai
Tel
Drover
7042
dėjo pasilikti Cbicagos Lab
Įsimaišė teČiau policija ir
vvriausvbė
kariuomenės
leitedarių Sąjungos amžinuoju naprievarta mirusios lavonas
LIETUVIS DENTISTAS
nu. Tasai klausimas teėiau uantams mokanti 8 ligi 11 dol. palaidotas. Mirusioji ėjo 40
Valandos: n u o 9 ryto iki t vak.
atidėtas sekanėiam susirinki per mėne.-į namų raudos rei metus.
Nedėliomls pagal sutarimą.
Dr. k. R. BlMtntlnl 0. D.
4711 SO. ASHLAND A V E N U E
mui.
Raštininkas. kalams, tai kodėl tiek darbi
arti 47-tos Gatvės
ninkams nebūtų gana.
Dykai
-~
Offiso
Adynos
ano
9
Ii ryto Iki t
Teėiau advokatas Walsh
ROSELAND, ILL.
ral vakarė Nsdelloms 9 lkl l t .
savo vyro Adolfo P e t pažymėjo, jogei jis nemanąs rau Pnicškau
4149 8o. Ashland Ava. Kamp. 47 St
klo, paeina U Kauno gub., R a 
Telsfona» Tards 4117
Nedėlioję, vasario 17 d., Vi kritikuoti vyriausybės. Pasa sei n. i j pavieto, 81 d lavos parapijos,
pailgo valdo, molinos ak j s Vi C
sų Šventų parapijos svetainė kė toliaus, jogei šeimynai iš yru
dutin • ūgio, daugiau kaip 15 me
SuAjova
LIETUVIS GYDYTOJAS
je buvo susirinkę būrelis susi penkių asmenų per mėnesį tų Jis:.' apleido Lietuva.
motery i, lės luoman Gary. Ind. I i dia
I B CtUKUKOAS
AB ESI GIRDĖJUS?
pratusių lietuviu. Visi vien randai reikia išleisti mažiau persi keleva gyventi
Moline,
UI.
Kad i m o g n s gali pasigražinti sau
Oyv«nima vista
Pagyvenę 8 metus jis m a n e apleido,
veidą ir Jgytl lUpis plaukus. Prisiusi*
balsiai išreiškė pageidavimą, sia 20 dol. Paklausė p. Mor per du metų nieko apie U neži
StOt SO. H A L S T E B STREET 5
stampa ir gausi visas Informacija*.
dabar a t v a d a v u s Chicagon j o
T d . Drover 717t
kad Lietuva gautų neprigul- ris nuomonės. Bet šis atsakė, nojau,
ieškau, jis pats ar kas apie ji žinote
DISTRIBTJTOR for VPTLBERT OO.
OFISAS:
mybę, o valdžia joje kad butu jogei jis su randomis nesąs malonėkite pranešti.
49
V Ine Street.
Montello, Mass. i
9960 SO. Leavltt St.
E L E N A PETRAUSKIENE,
' t
respublikos formoje. V v. parla susipažinęs.
( P o tėvais Norkevičiutė)
' » - » - - —
— •
VAL.: 4—9 vakare, nedėilo- o
IT06 W. 47Ui St., Chicago, I1L
mis 10—19 ryte.
m
mentarinę karalystę nebalsa
Kuomet buvo apkalbama ( 15-16-17-19-20-21).
• • • • » • • • • • • • • • » » » • • • • » »
vo nei vienas. Visi išreiškė no
algų padidinimo klausimas,
Pbone Canal 1(79
rą turėti laisvoj Lietuvoj pil
p. Morris pasiūlė prie dabar
niausią laisvę tikėjimui. Susi
JEDLANIS & JUSZKA
tiniu alcrrt pri'V'ti ir tuos pi REIKALINGA:—lietuvaitė pardavė v*,gwafiVtg^B>r!OTr^g'aK';»HK:>2žagg;«:
ja, virš 18 metų. Atsišaukite tuorinkimo vedėju buvo p.
K.
Plumbing and Gas Fitting
nigus, kuriuos d: bar darbi
jaus: Talman Ave». Store, 263? W.
Klimavičius, raštininku
J.
47th St., Chieafro. IH.
2342 So. Leavitt S t .
ninkai sumoka savo pašelpai
Praktikuoja 96 metai
Ramauskas. Į Lietuvių Poli
Gyvenimas Ir Ofisas
CHICAGO. ILL.
ligoje ir pomirtinei.
9149 S. Morgan S t , kertė 32 st.
tišką Seimą nuo parapijos iš
Chicago, 111.
1917
m.
Morris
&
Co.
turė
SPECIJALISTAS
LABAI PIGIAI
rinkta šie delegatai:
p. J.
HllllllllllliSilIlIilIinilllllllIllltflIHIlIHIli
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
parsiduoda
vienatinė
Liet.—LenkiSlca
Stonkus, kun. P. Lapelis, p- jo gryno pelno 5,400,000 dol. keptuvė ( B a k e r y ) Siame miestelyje
Taipgi Chroniškų Ligų.
I JOSEPH C. WOLON |
OPISO VALANDOS:
nia B. Sabonienė ir p. Pauk • Kompanijos vyriausias su sykiu su Storėliu. Biznis rerai iš
LLETUVIS ADVOKATAS
dirbtas per & metus. Kreipkitės:
lkl 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
2; Kamb. 924 National Life Bldf.
štis. Kaip kurios katalikiškos perintendentas yra Ferris. Ši
O. BALCAITIS,
ir nuo 9 iki 9:80 vak. Nedėlio
£
29 So. LaSalls S t ,
1634 Mead s t , Raclne, Wls
mls vakarais ofisas uždarytas.
draugystės irgi siųs delegatus tas darbininkams algas nu
Vakarais 1666 Milwaukes Ava.
Telephone Yards 687
BIZNIS PARDAVIMUI.
Central 6994
stato, anot p. Morris.
nuo savęs atskirai.
Priverstas eiti J kariuomenę ir i/5
Rasidence HumbuJd 97
tos priežasties turiu parduoti savo
CHICAGO, ILL.
S
Aukų T. Fondan sumesta
.Šiandie teisėjas Alschuler graborystės bisni, fotografijų studi
ja, automobilių ir karietų (livery)
flllllllllllllllllllllllflllftllflllllillllflllllllfl
$25.00.
Phone Cicero 262
aplankys darbininkų namus.
ir "Mail Order," kurie per 1S metų
yra gerai išdirbti.
Minėtus biznius
Ten buvęs.
DR. A. P. GURSKIS
turiu greitai parduoti ar gauti part

Yra tai vienintele lietuviška muzikos m o ^ ^ H * ^ £ J ^
™"
• t t i o i T k u r t o j e mdkinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smult ^ v ^ r n l S l r ^ dainuoti ir g r * i ant pačlamųjų i n s t r u m i i tu teorija, harmonija Ir muzikos istorija.
U
' Girtausiąs laikas mokintis m u z i k o j tai * m n o r * dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už « ^
* m * * J *
£ " * *
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kaino* mūsų prieinamos. Del
platesnių Žinių ateikite ypatlSkal arba rašykite:

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted S t Tel. Canal 2122
Ant trečių Lubų
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Gavėnios' laikui yra parankiausia turėti

knygute

Parašyta Kun. P . Gugio

KAINA 1 5 c .
GO.f
CHICAGO,

HA.
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TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI

I8SUED S V T H E

UNITED STATES
GOVERNMENT

"

—

E

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus
Adresuokite:
DRAUGAS P U B L .
1800 West 46th St.,

NUSIPIRK MOSTIES

—

3

^

JIS DABAE JO REIKALAUJA. JUMS BUS
REIKALINGAS PO KAREI.
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neSa 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
Valstijų Taupymo Markes.
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užvaizdą, I
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus
kite jų.
,
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą kaTę!
B

B

B
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Dr, C. Z. y eželis

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
No. 1437. Karoliai jvai
rių spalvų. Heikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageldau
Jate.
Lenciūgėlis ir
kryželis storai auk/ C suotl. Kr.ina su prl" ^ siuntimu .'..
75c
No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai, s t o 
rai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gvarantuoti ant 6 metų.
Kaina su prisiuntimu
tik
gl.75
No. 1439.
Galima
gauti jvsirlų spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuotl ant 5 metų.
Kiekvienas
atskirai
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi di>va^f
na dėlei g l m i n i u T Su
prisiuntimu . . . 92.00

TAIEšKOJIMiŪ

ŪR.P,

t

HTLmS
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REIKALAUJA.

Dr. G. M. GLASER

ANT PARDAVIMO.
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Gerai gavo.

BRIGHTON PARK
Vyčių

domai.

Policija areštavo Fred TooIe, pas kurį atrasta vėju šau
domas revolveris ir - dėžutė
raudonų pipirų. Teisėjas Prindiville jį nubaudė $100 pa
bauda ir per pusmetį polici
jos priežiūrai.
J

Vasario 20 d. ^-yčiai 36 k p.
tnrės atsisveikinti
su vienu
savo veikliausiu nariu, kuris
yra pašauktas kareiviauti.
Todėl vietiniai vyčiai teik
sitės susirinkti seredos vaka
re, 7:30 vai., į Nekalto P. M. linkėjimus geriausių
pasek
P. parapijos svetainę, atsisvei mių tame jo pašaukime.
kinti su savo gabiausiu ir uo
Nepamirškite, gerbiami vy
liu veikėju,
giedoriu, ir iš čiai ir vytės.
reikšti jam savo užuojauta ir
Kviečia valdyba.

nerius ar atiduoti randai. Parduosiu
n namais ar be, su visais įrengi
mais ir pataisymais. Biznis daroma
su lenkais ir maž-rusiais paeinan
čiais 1S Austrijos, kurių neima ka
riuomenėn ir kurių yra apie 95,000.
Interesuojantis
malonės
kreipties
prie savininko.
P . S. ALEKJTO,
376 Selklrk A v c , Winnipeg, Man.,
(43-44-45)
Canada.

DlENTISTAS
4S47 W. 14 S t , Kamp.' 49 Av.
CICERO, ILL.
Valandos: 9 A. M. iki » P. M.
Apart nedėlios

IIENINE
IX

fikiriii

35

MOKYKI

Amerikos Lietuv. Motykli į į g & S S S B S S
Mokinama: angliškos ii lietuvis,
kos kalbų, aritmetikos, knycvedyatės, stenografijos, typ«wrltlng, plrklybos teisių, Suv. Valst. istorijos,
abelnos istorijoa, greog^rafijos, politikinės ekonomijos, pilletystės, daiiiarasyseės.
Mokinimo valandos: n u o 8 ryto
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:50 iki 9:80
Slft* So. Halst&l S t ,
Chicago, DJ. |

irių kalbos S.V.Itf^riJot Laiškų Riiyoao
m Z
I-V. Valdybės Priekybos Tdsli
.Pilietybės Gramatikos
nu . S.V.Pilletybės
Geografijos Gramatikos
Retorikos, Ir tt
Į SUMĄ* Ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvetoliao mokiname per laiškas. Viskas
i lietuviškai

Amirlcan College Preparatory School
(3103

3. HALSTCD ST.
HT"

. i

C H I C A G O tu~

KAMPAS SI-MOS O^IAUTEO GATVIŲ

ip
j

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos "norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.,
1800 VVEST 46th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

TKe * JĮ
Bent A

Cia yra JŪSŲ Proga!

Gauti gersnj darbą ir
daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug
kirpėjų, trimerlų, ranko
vių,
kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi
preserių
ir siuvėjų elektros ma*ioomis. Dabai laukia. Atalkite dienomis arba v a 
karais Lengvi mokesčiai.
Specialiai kursai mer- T
glnoms formaj kirpime
m
pritaikinime Ir siuvime v
— $15.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mlera — blle
atallėa arba dydžio,
Ii
blle madų knygos.
MASTER DESIGHTlf G SOHOOL
J. F . . Kaunloka, Perdėtlnls
119 9 . La Baile gatve. Kambarys
410-417. P r i e ! Cfty HalL

Home
Blend v e n m ų
pardavėjai Ir danir kran
tuvių parduoda ta pačia
kava p o SOc

TAS
Geriausia smetonetonė, negu
lite gauti, sv
kur jųs ga-

52c

WEST SIDE
18 7 8 Milwaukee a.
2054 Milwaukeea.
1054 Milwaukee a.
1610 W. Madison
3880 W. Madison

COGOA

RieSučių Sviestas
Labai geras po
! Geriausia Bankes
sulyginę su 4 J

30c

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W Chicasjroa.
Blue Islandą
W. North a.
S. Halsted st
S. Halsted st
W. l l t h St

PUIKUS
STALAVAS
SVIESTAS
* «*

8102 W. S2nd st. I NORTH

SIDE

SOUTH S I D E
406 W. Dtvlsion st
8032 Wentworth a I 2 ! A W. North a.
40
sasy
ST.1^^4 - . r *
842 R
8. Halsted
81.3344 Lincoln
Lincoln av.
av.
4728 S. Ashland a 3418 N. Clark s t

