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S0CIJALISTŲ " R 0 .
JŪS"
RUSIJOJ.
True translation filed wlth the
postmaster at Chicago, 111., on
February 26, 1918, as reąuired
by t h e act of October 6, 1917.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
P E R N A U I R DORPATĄ.
Nelaisvėn paėmė 3,000
rus daugiau.

Bolševikai nusiskyre diktatorių
61 KAIZERIS MĖGINĄS SUGRAŽINTI RUSAMS CARĄ

True translation filed with the postAmsterdam, vas. 25.
mater at Chicago, III., on February BOLŠEVIKAI NUSISKY
KAIZERIS DARBUOJA
26,
1918, as reąuired by the aot of
—Apie nepaprastą be
kĘ DIKTATORIŲ.
October 6, 1917.
SIS UŽ MONARCHIJĄ
tvarkę Rusijoje rašo
RUSUOJE.
Berlynas, vas. 25. — Vo
Pekinas, vas. 25. — Vy
liudininkai
laikraštyj
kiečių kariuomenė
besi- Armijų vyriausias vadas
riausybe susekė suokalbį,
Tagęs Zeitung.
Krylenko prašalintas.
Norįs sugrąžinti sostan
briaudama užėmė Pernau,
kurio tikslu buvę nužudyti
. Žmonės keliauninkai
*
buvusią carienę.
rusų uostą Livonijoje, už 95
buvusį ministerių pirminin
traukiniuose sušąla lig*
True translation filed with the postmylių į šiaurrytus nuo Ry mater at Chicago, UI., on February
ką ir .dabartinį karės komi
mirties, nes* vagonu
26, 1918, as reąuired by the act of True translation filed with the post
gos, ir Dorpatą, už 157 my October
master at Chicago, 111., on February
6, 1917.
sarą, generolą Tuan-Chi
languose nėra stiklų.
26,
1918,* as reąuired by the act of
lių šiaurrytuose nuo Rygos,
/"
Londonas,
vas.
25.—Anot
-J ui.
Daugelis intariamų
October 6, 1917.
9
Kuomet vokiečių ir
PAĖMfi R E V E L Į - I R
BOLŠEVIKAI P A V E D Ė
šiandie
pranešė
vokiečių
Berlyno fiepešos per Am
suokalbininkų suareštuota.
Londonas, vas. 25. -— Vo
austrų
delegacijos
ap
PSKOVĄ.
VOKIEČIAMS DEVY Tarp suareštuotų yra trys
karės ofisas.
' sterdamą, bolševikų vyriau
kietija pienuoja įsteigti mo
leido Petrogradą, dele
NIAS P R O V I N C I J A S .
Vokiečiai
besibriaudami
japonai.
sybė visų savo armijų vy narchiją
Už Revelį sekė mušis.
Rusijoje,
anot
gatai per kelias dienas
ant Dorpato paėmė nelais riausiuoju vadu nuskyrė
Suokalbiui vadovavę ki
nebuvo valgę duonos.
penktadienio telegramos iš
Pardavė
jie
vokiečiams
vėn
3,000
rusų.
Skrajojanti
generolą Bruzevie, kurs už Petrogrado į Morning Post.
nai monarchistai, kad at
T r u e translation filed with the post
Petrograde
yra
išvi
master at Chicago, 111.. on February
priešakinė vokiečių sargy ims Ensign Krylenko vie
ir Lietuva.
keršyti
generolui
Tuan,
26, 1918, as reąuired by the act of
Telegramoje sakoma, jogei
so tik dvi lokomotivos.
ba
į
pusšeštos
dienos
įsitą.
October 6. 1917.
kurs įveikė monarchistų ge
Rygos fronte vokiečių ar
Viena iš jų sugedusi
briovė Rusijon 130 mylių.
Berlynas, vas. 25. — Vo True translation filed with the post- nerolą Chang-Hsun, kurs
Generolas Bruzevič, anot mijos vadu nuskirtas Hesse
master at Chicago, 111., on February
taip,
su
kuria
galima
Gen. yon Linsingeno ar prane'mio, paskelbtas Ru
kiečių kariuomenė užėmė 26, 1918, as reąuired by the act of mėgino sugrąžinti Kinijoje
princas.
važiuoti tik
dešimtį
mijos
priešakinės
sargybos
rusų miestą ir uostą Revelį October 6. 1917.
sijos
diktatorium.
J
i
s
išlei
Manchu dinastiją praeitą
Telegramoje
pasakyta,
mylių
valandoje.
pasiekė
Žitomirą,
gulintį
už
Londonas,
vas.
25.—Bol
su tvirtove. Revelis stovi už
do rusų armijoms įsakymą kad princo sesuo, buvusi caliepos mėnesį.
Lokomotivos pataisy
85 mylių vakaruose nuo būtinai stoti kovon prieš
200 mylių nuo Petrogrado ševikų premjeras Lenin ir
Pagaliau pasklydo gan
rienė Aleksandra, kuri yra
mas
seniau
atsieidavo
Kijevo.
užsieniu
reikalu
ministeris
ties Suomijos užlaja.
vokiečius ir kariauti ligi buvusio caruko, savo sū
das, kad Chang-Hsun yra
30 tūkstančių rublių,
Tvirtovėje Rovno vokie paskutinųjų.
Šiandie apie tai ofieijalini Trockis, kuriedu yra cen- pabėgęs iš Olandijos pa
naus, uoliausi globėja, yra
gi dabar net 500 tūk
t ralio sovietų
pildomojo siuntinystės, kurs liepos
čiams nelaisvėn pateko vi Bruzevie pastaraisiais lai
taip pranešta:
vokiečių pageidaujama kanstančių rublių. Boilerio
sas specijalės rusų armijos kais buvo Krylenko štabo | ^ į
"Revelio miesto ir tvir komiteto nariu, priėmė ir mėn. buvo ten pasislėpęs po
į^JoB^Ofttta.
sunitavimas
lėšuoja
70
patvirtino
Vokietijos
sta
štabas. Vyriausias komen viršininkas.
tovė paimta šiandie 10:30
nepasisekimo sugrąžinti ša
Buvęs caras, sakoma, netūkstančių rublių. li
tomas taikos sąlygas, kurios liai monarchiją. _
dantas tečiau pasprūdo.
ryte po mūšio.
priimsiąs sosto,, vokiečių
tas neindomu, sako ko
Kuomet vokiečiai pasiekė PRIEŠINASI TAIKAI AUS
" M ū s ų rankosna pateko atskelia nuo Rusijos 9 dide
sįulomo. Ęolševikai nužiūri,
respondentas, nes nitoles provincijas. Bolševikai DIPLOMATAI A P L E I 
Žitomirą, jie susijungė su TRIJOS SU VOKIETIJA.
ir miestas Pskov.
kad vokiečiai Rusijoje gali
riai ima 40 rublių die
kuoveikiausia Brest-Litovukrainų
kariuomenės
spar
DŽIA PETROGRADĄ.
sudaryti despotišką val
noje už darbą ir dirba
skan
pasiuntė
delegaciją,
nu.
Gali but paleistas
VEIKIAI KRISIĄS
džią. Jie ne kitokiais tik
vos
tik
tris
ar.
keturias
kad
tenai
savo
parašais
pa
parlamentas.
PETROGRADAS.
Kai-kurie iŠ jų dar pasi
slais ir briaujasi Rusijos givalandas
diejio
jo.
tvirtinti taikos sąlygas, kol
AMERIKONAI. IM \ VE
lieka vietoje.
fttrnon.
L A I S V Ė * VOKIEČIUS. True translation filed with the post
Petrograde yra pusė
Vokiečiai veikia Suomijoje. vokiečiai nepasiekė Petro
master at Chicago, 111., on February
grado.
26,
1918, as reąuired by the act of
milijono
bedarbių
žmo
True translation filed witn the postR E I K I A ŽUDYTI rfUNIS
October
6, 1017.
True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on February
Sekė
smarkus
mušis;
ame
Šita
žinia
čia
iš
Petrogra
nių. Šalies industrijalė
master a t Chicagro, 111.. on February
26, 1918, as reąuired by the act of
IR LAIMĖTI KARĘ.
Londonas, vas. 25. — Kuo
26, 1918. as re<iuired by the act of do gauta bevieliu telegrafu. October 6, 1117.
rikonai
nenukentėjo.
produkcija nuskendo 5
October 6, 1917.
met Austrijos socijalistai sa
htioS.
žemiau
•
normalės
Parlamentarinis
atstovas
Londonas, vas. 25.—Anot
Dr. Evan O'Neill Kane iš
Petrogradas, vas. 25. —
True translation filed with the post- vo vyriausybės ėmė reikalau
produkcijos.
Kai-kumater at Chicago. 111., on February ti, kad jinai pradėtų taikds Kane, Pa., paskleidė po vi
Čia gauta militariniai pra jau kelionėje į Dvinską. Ji žinių iš Petrogrado į Ex26, 1918, as reąuired by the act of
riuose
distriktuose
dir
sai
ten
vokiečių
vyriausiam
ehange
Telegraph,
pasiunti
October
6, 1917.
nešimai, kuriuose sakoma,
derybas prezidento Wįlsono są šalį cirkuliorių, kuriam
btuvės visai uždarytos.
jogei vokiečiai suplenavę komendantui oficijaliai pra niai apleidžia Petrogradą.
Su Amerikoniška Armija principais, nuo imperatoriaus sakoma, jogei reikia žudyti
\ Cukraus produkcija
Amerikos ir Japonijos
ineiti Petrogradan ateinan neš, kad Rusija taikos sąly
Prancuzijojje, vas. 24. — A- išėjo pagrūmojimas, jogei bu šunis, jei norima laimėti
visoj Šalyj metais nuo
gas pripažino, ir kad siun ambasados ir Kinijos, Sijatį sekmadienį.
merikoniški patroliai Čhe- siąs paleistas parlamentas, jei karę.
x
100 milijonų pūdų su
Bolševikų žinių agentūra čia savo delegaciją taikos mo ir Brazilijos pasiuntiny
min des Dames apylinkėse, vyriausybės paduotas biudže ' Anot Dr. Eįme, Suv. Val
mažėjo ligi 40 milijonų
stės apleidžia Petrogradą
paskelbė, kad 20,000 vokie konferencijon.
susijungę su prancūzų pat- tas, kuriam socijalistai prieši stijose yra apie 10 milijonų
pūdų. Sekančiais me
Iš Petrogrado Berlynan šiandie (vas. 24). Išsikrau
čių kareivių atsisakė ata
šunų. Jie per metus suėda
roliais, vakar ryte tolokai nasi, bus atmestas.
tais cukraus produkci
pasiųsta sekantis praneši sto į Yiatką ar* į Vologdą.
kuoti rusus Arensburge.
Tečiau ne vieni socijalistai maisto vertės apie milijar
įsibriovė į vokiečių linijas
ja pramatoma labiaus
Verkaus, Suomijoje, yra mas, užvardinta " j visus"į Jei butų reikalas, diploma
ir tenai paėmė nelaisvėn du yra nepasiganėdinę dabartine dą dolierių. Be to šunes pla
mažesnė, nes tik 10 mi
"Sulyg centralio sovietu tai persikelti! ir Vladivoužėmę vokiečiai.
vokiečių oficieriu, 20 karei savo vyriausybės politika ka tina ligas ir kitokius žmo
lijonų pūdų.
pildomojo
komiteto
nu stokan.
rės ir taikos žvilgsniu. Tuo nėms daro nuostolius.
vių ir vieną kulkasvaidį.
sprendimo, kurs įvyko 4:P>0
Finansų ministerijos
VEIKIAI TAIKA
nepasiganėdinę yra čekai, len Anot Dr. Kane, reiktų
Įvyko
smarkus
mušis.
sekmadienio rvte, sovietai SUSIDAUŽĖ A N T PO
viršininkas yra kolegi
visųpirmu išžudyti tuos šu
ĮVYKSIANTI.
Daugelis priešininkų už kai ir kiti.
ir liaudies komisarai nu
jos studentas. Penkto
V A N D E N I N I Ų UOLŲ
Socijalistai yra sušaukę vi nis, kuriuos turčiai glamo
mušta
ir
sužeista.
Ameriko
True translation filed with the post- sprendė priimti Vokietijos
sios armijos viršinin
kuiių
užlaikymui
suotinus susirinkimus, ku nėja,
LAIVAS.
nai neturėjo, nuostolių.
master a t Chicago, 111., on February pastatytas taikos sąlygas ir
kas yra buvęs aktorius.
26, 1918, as reąuired by the act of
rijose atviriai reikalaujama, daug pinigų išleidžiama.
Prancuzų-amerikonų
pattuo
tikslu
pasiųs
delegaciją
October 6, 1917.
Telegrafų
viršininkas
Žuvo 102 žmonių; 44
rolėms vadovavo prancūzų kad vyriausybė" pradėtų tai
Amsterdam, vas. 25.—Vo į Brest-Litovską."
yra buvęs paprastas
kos tarybas su Suv. Valstijo Vakarinės mokyklos dar bus
oficieris.
išgelbėta.
kietijos kanclieris šiandie
klerkas.
Vyriausybės
uždarytos.
mis.
pranešė parlamentui, jogei KAPITONAS GAVO 25 M.
finansų komisijos re
True translation filed with the postVIETOJE MAISTO
27 Chicagoje vakarinės moRusijos vyriausybe priėmė
mater at Chicago, 111., on February
KALĖJIMO.
porteris
Brest-Litovske
*
3 MILIJONAI ŽMONIŲ
LAVONAI.
26, 1918, as reąuired by the act of
Vokietijos taikos sąlygas.
October 6, 19lY
yra buvęs klerkas, kurs
kyklds, kurios praeitą mėnesį
BADAUJA.4
Galutina taika greitu laika Nubaustas už nenorėjimą
apie finarisinius klausi
del anglių stokos buvo užda
Montreal, Que., vas. 25.—
Tai kas šiandie veikiasi
įvyksianti, pasakė jis.
mus neturi supratimo.
rytos, kaip vakar išnaujo tu
Britanijos laivas Florizel
kariauti prieš vokiečius.
Tokia tai tvarka Turkijoj
Rusijoje.
Žinomojo Pavlovo pul
rėjo but atidarytos.
netoli Oape Rače užplaukė
ir Persijoj.
P A T R A U K I A R E V O L I U True translation filed with the post- ant povandeninių uolų; su
ko komendantas yra
Bet mokyklų taryba paskel
True translation filed with the post
mater
at
Chicago,
111.,
on
February
C U O N I E R I Ų TEISMAN.
master at Chicago, 111., on February
moteris.
kad jos bus atidaryti
26, 1918, as* reąuired by the act of sidaužė ir nuskendo.
26, 1918, as reąuired by the act of True translation filed ifith the post bė,
master at Chicago, 111., on February
October 6, 1917.
October 6, 1917.
Pranešama,
jogei
102
26,
1918, as reąuired by the act of ateinančio kovo 4 d.
Vienas
Olandijos
pa*
Tfne translation filed with the postNew York, vas. 25.—Go- žmogų žuvo. Išgelbėta 44.
Petrogradas, vas. 25.—Pirm October 6. 1917.
master at Chicago, 111.. on February
valdinis, gyvenąs Pet
Hew York, vas. 25.-rUžsie- Kalti saliunai ir bilijardinės
26, 1918, aa reąuired by the act of
vernor's
saloje
generalis
vienos
ar
poros
dienų
iš
Uk
rograde, savo ilgam lai
October 6, 1917.
salės.
nių misijų prezbiterių taryba
rainos čia atvažiavo traukinis
ŽUVO 10,000 ŽMONIŲ
ške laikraštyje Haguo
Zurich, vas. 25.--Breslau karės teismas Suv. Valstijų
gavo žinių, jogei Turkijoj,
su maistu. Kuomet du-vagonu
Niemve Courant tvirti
NUO ŽEMĖS DRE
Aną dieną Chicagos proku
Tageblatt rašo, kad bolše 16-kto pėstininkų pulko ka
Armėnijoj,
Persijoj
ir
Sirijoj
atidaryta, užuot maisto ten
na, kad
Petrograde
BĖJIMO.
roras, advokatas Miller, vie
vikai nusprendę patraukti pitoną David A. Henkes
badauja
3
milijonai
žmonių.
žmonių linčiavimai pa
atrasta keli šimtai lavonu
nam susirinkime kalbėdamas
teisman didkunigaikštį Ni- prašalino iš kariuomenės ir
sitaiko kasdien. Apra
apie . piktadarius, paroliuojaraudonosios gvardijos, kuri
Amoy, Kinija, vas. 26. —
kolają Nikolajevičių.
J i s nubaudė 25 metams prie
Suareštuota 23 saliunininkai.
mus. iš kalėjimų, pažymėjo,
šęs rusų sostinės baise
kariavo prieš Ukrainą.
Anot gautų žinių iš Swakaltinamas už Rusijos res sunkių darbų.
nybes, olandas laiško
Henkes iš paėjimo buvo to\v, nuo žemės drebėjimo
Paaiškėjo, jogei bolševi Policija sekmadienį arešta jogei tuos žmones piktadariais
publikos išdavystę.
pabaigoje sako: "Rusi
vokietis. Kuomet jo' pulkas Amoj
provincijoje
žuvo
kams tai pataisė Ukrainai ka vo 23 saliunininkus už "sau padaro saliunai ir bilijardinės
— Charleston, S. C , vas. buvo siunčiamas karės lau apie 10,000 žmonių.
ja taip visiškai suirusi,
reiviai — jie maistą iš vago sojoj sekmadienio parėdymo salės.
Mes pridursime, kad iriuonų išėmė ir ten sumetė lavo peržengimą. Laikinas polici
kad jos susitvarkymui
26. — Netoli Columbia su kan, jisai padavė rezignaci
jos viršininkas, tvirtina, "kad liais besiplatinąs tarp įvairi ir
Evanstone pabėgęs iš ka
nus.
prisieis daugelį metų
sidaužė du traukiniu. 13 ją, tvirtindamas, jogei ne
Daugelis lavonų durtuvais jiems visiems bus atimta sa- protestonų sektų materijalizlaukti."
žmonių užmušta ir 35 su norįs kariauti prieš gimi riuomenės Porter nužudė
niečius ir draugus.
mas.
liunų licencijos. Matysime.
detektivą James Shea.
•••J i užbadyta.
žeista.
8-~
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on February
26, 1918, as requlred by the act of
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI VISKĄ ATIDUODA VOKIEČIAMS
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Metama
$5.00
Pusei metų
$3.00
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Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ix
senas adresas. Pinigai geriausia sių
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na turi daugybę visokiųturtų, kaip, dvasinių, taip
ir materijaliu.
Nei vienas
tos šeimynos narys negali
atsiskelti ar atsipjauti šmo
tą bažnyčios, ar mokyklos,
nes tai v ra nuosavvbė visų
katalikų, esanti artimiau
sioje priežiūroje
vietinio
vyskupo.
Bet kiekvienas
katalikas gali jausties, kad
ir jis yra tų turtų savinin
ku, kaipo narys tos pačios
šeimvnos, kuriai tie turtai
priklauso.

Norime išreikšti tam laik
raščiui už geni sužadinime
kataliku visuomenėj
. Nuo to laiko, kaip jos
pradėjo dėti Visuomeniečio
straipsnius,
sukeliančius
pogromų dvasia — atbudo
ir tie katalikai, kurie ligšiol, nesuprasdami, tikėjo
"Naujienoms."
Visur kįla protesto dvasia prieš
tuos tautos ir tikėjimo prie
šus.
Draugijose svarsto
ma soeijalistų tikslai, išne
Bedieviams pikta, kad jie
šama rezoliucijos, protestai. prie tų turtų negali nieko
Bet, kas svarbiausia, ka kišties ir jokio balso turėti.
talikų mintis visur suranda Užtat jie i r s erzina katali
Bet kas gi jiems kaltinkamiausį kovos įrankį: kus.
visur atgijo ir išaugo pasf- [ tas, kad jie buvo sunais pary žinias labiau išplatinti laidunais, kurie savo Tėvą
katalikišką spaudą, geriau pametė, savo šeimynos iš
sutvarkyti katalikiškų laik sižadėjo.
J i e gali grįžti^
raščių pristatymą, steigti kada tik jie panorės. Juos
žymiose vietose naujas a- mielai priims Katalikų Ba
genturas. Dabar "Naujie žnyčia.
I r jie tada galės
nos" dar kartą perspausdi jaustis Bažnyčios turtų sa
no tas pačias Visuomenie- vininkais ir sakyti, kad ta
čio blevyzgas.
bažnytėlė, į kurią jie eina,
Kuo daugiau jos varys yra jų.
Atsitinka kar
nešvarią agitaciją, tuo la tais, kad kokios tautos žmo
biau kils pasipriešinimas ti nės pranyksta, susilpnėja,
kinčių žmonių prieš jas ir nebegali išlaikyti savo pa
pasiryžimas remti dorą ka rapijom
Ką gi tada vys
talikišką spaudą.
kupas turi daryti i Ne gi
" N a u j i e n ų " siutimas pa paims, parduos ir išdalys
staraisiais laikais—ne prieš turtą likusiems parapijoTai" butų neteisin
gerą.
Jos primena agoni nams.
ga, nes tas turtas yra nuo
jos konvulsijas.
savybė visos Bažnyčios, nes
to tūrio pardavimas gal
KAM PRIGULI PARAPIJŲ
prisidėtų prie Dievo garbės
TURTAS?
sumažinimo.
Tokiame at
Mu>ų tikėjimo priesimn- sitikime vyskupas likusius
kai nuolat prikaišioja kata tos tautos parapijoms pris
likams, kam jų bažnyčios kiria prie kitos parapijos,
esą užrašytos vyskupams. gi jų bažnytėlę paveda nauMeni sako, lietuviai krau doties -kitos tautos žmo
ną turtus Rymo popiežiuj, nėms, kurie gali juos išlai
kiti, kad airių vyskupams. kyti. Taip antai 191iį me
%
Bedievių vadai žino, kad tais Brooklyno lietuviai, gi
jie meluoja, kad tie parapi- 1917 metais Baltimorės liejįj turtai . nėra ypatiška tuviai gavo , puikias vfmzinuosavybe" nei Arkivyskupo likas su klebonijomis, mo
Mundelein, nei popiežiaus kyklomis, salėmis — kurių
Benedikto X V ; jie žino, nebegalėjo išlaikyti vokie
%
kad tai yra turtas Katalikų čiai katalikai.
Bažnyčios.
Vyskupai, Šv.
Kad tas neatsitiktų kur
Tėvas v ra tik to tūrio už- ir su lietuviais — reikia,
veizdos.
« kad mes visur v laikvtumės
Parapijų .uito kl;.us"'iias tvirtai savo tikėjimo ir sa
yra gražiai ir plač-,\i : gvil vo tautybės, . reikia, kad
dentas kun. T. Žilinsko remtume savas lietuviškas
knygutėje "Katalikų Baž- parapijines mokyklas.
nvčia ir Demokratizmas.'*
Bet bedieviai kaip tik ir
Ją ir patariame pasiskaity varo pragaištingiausi nu
ti visiems, kam tas klausi tautinimo darbą.
Parapi
mas rupi.
jos,
tai stpriausios mūsų
Priešininkai šaukia savo tautvbės tvirtovės.
km
šlamštuose — atimti bažny
Išgriauk tas t vilto ves —
čias iš Šv. Tėvo. Jie "žino,
kad tai negalima, bet šau ir netrukus nebeliks Ame
kia tai dėlto, kąd suklaidi rikoje nei lietuvių.
nus ir suerzinus nesusipra
y i s a bedievių agitacija
tusius katalikus. Viso pa bažnytinių turtų klausime
saulio katalikai — tai viena — yra tik jų blogos valios
didelė Šeimyna. * Ta šeimy- apsireiškimu.
i
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos Chicagos apskritys sa
vo mėnesiniame susirinkime 24 vasario 1018 metų svarstė
busimojo pilitiškojo seimo (13—14 kovo 1918 m. New York,
N. Y.) programą ir priėmė sekančįas rezoliucijas:
U E T U V O S POLITIŠKOS ATEITIES REIKALAIS.
1). Seimas turi pareikalauti Lietuvai po karės visiškos
politiškos neprigulmybės etnografiškuose Lietuvos rubežiuose, inimant į Lietuvą ir tas dalis, kurios pametė lietuvišką
kalbą, bet dar išlaikė lietuvišką typą.
2). Mažoji Prūsų Lietuva turi but suvienyta su Didžią
ja Lietuva į vieną politišką kūną.
3). Norime, kad Lietuvą butų demokratinė respublika,
kurioje butų suteiktas lygus balsas visiems ir ypač užtikrinta
pilna galimybė darbo žmonėms plėtoti ir jungti į krūvą savo
pajėgą. Ginties nuo skriaudų ir išnaudojimų, aprūpinti savo
luomo reikalus.
4). Visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai, be skirtumo, ti
kybos, tautos, Jyties ir luomo turi turėti lygias pilietiškas
teises.
;»»»cv
5). Turės būti pripažinta visiems laisvė sąžinės, tikybos,
žodžio, susidraugavimų ir susirinkimų.
6). Kitų tautų žmonėms Lietuvoje gyvenantiems turi bū
ti suteikta pilna kultūrinė autonomija. (Laisvė tikėjimo, kaibos, organizacijų, steigimo mokyklų ir tt.).
7). Busimai laisvai Lietuvai visada turės būti svetimos
imperijalistinės tendencijos. Su visomis kaimynėmis valsti
jomis, norime palaikyti kuogeriauslus santikius, paremtus
ant teisybės ir vieni kitų teisių pagerbimo pamatų.
8) Lietuviai nepakęs primetamų priverstinų unijų su
kokia nors tauta; jie užmegs šiokius ar tokius ryšius tik su
tomis tautomis, su kuriomis patys to panorės.
9). Seimas turi užprotestuoti prieš Vokietijos pastangas
suskaldyti etnografinę Lietuvą, atiduodant jos dalį (Gardino
gub.) Rusijai arba paliekant dalį prie Vokietijos, Taip pat
prieš pastangas varžyti Lietuvos politišką laisvę, ar išnaudo
ti ją ekonomiškai.
10). Seimas turi pareikalauti, kad už visus karės pada
rytus Lietuvai nuostokus Vokietija ir Rusija pilnai teisin

wtSĖ9tte.
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"PAMIGl"
Įvairaus plauko mūsų žmo
nės "iš rajonų" ar ČernoVo
pasekėjai"ir liberalai tiek ir
dirba, kad kolioja savo prie
šus ^"klerikalais"
ir skaito
davatkų "griekus". Save gi
išsijuosę giria. Pasak laisva
manių visa kas gera, dora,
gražu — tai jų išradimas, jų
pasišventimo vaisius. Kiek to
pasišventimo
vaisių patyrė
Lietuva, patys laisvamaniai
nesigirįa, inės tie "klerikalai"
— "proto sustingėliai" ne
duodą dirbti, kad dar reikią
iškelti "kovą" (žinoma prieš
klerikalus), ir tik paskui pasipilš~Jaisvamanių
malonės,
kaip iš burtininko ragelio ir
tauta tokią pažangą padarys.
Bet pažiūrėkime, kokia bus
ta jų pažanga. Geriausi lais
vamanių pažangos vaisių pa
veikslą rasime pas jų dvasios
tėvus.
Pavyzdžius imsime Pran
cūzijoje, kur yra tikras libe
ralų lizdas, k kur visas gyve
nimas tvarkomas vadovaujan
tis pasiučiausių laisvamaniu
"antiklerikalų"" išradimais.
Prancūzijos valstybės są
mata 1869 m. sudarė 2 milijar
du frankų. — 1912 metais są
mata pasiekė 4 milijardų 503
milijonų. — Pažanga!

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienas šeimynos geriausis drangas, kuris ^
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimu ir skausmg. Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų maža. buteliuką ir iki 65 centų
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandyt*,
gyduole tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
butu ant pakelio ženklas „INKARAS"
„ L O X O L , " o taipgi mūsų pavardė.
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas v i s o s e
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. P a t a r i a m e
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduohuj
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. A D , BJCHTEE Sk CO.
74-80 Washinston Street, New York

ne pažanga! Pažanga, kitaip
ir būti negali!
1889 m. iš armijos dezerty
rų (pabėgėlių) buvo
apie
4000. — O 1909 m. jų buvo 16
tūkstančių. — Pažanga!
18^8 m., kaip
praneša
"Temps", armijoje buvo 7000
nepaklusnumo atsitikimų, bet
1910 m^7<)^00. — Visame pažangfa!
«
t
Prieš 10 metų parlamento
atstovui mokėta 9000 fr. al
gos. — 1912 m. tas pats atsto
vas jau ima 15,000, matyt,
kad galėtų šį-ta susitaupyti
senatvės dienelėms. — Pažan
gai
Moterysčių 1884 m. iširo
124, o 1906 metais tokių mo
terysčių buvo 12,585. — Čia
bene bus didžiausias progre
sas. Tikrai reikia būti šarvuo
tais 20 amžiaus mokslu, kaip
kad sakosi padarę laisvama
niai, kad išardyti per vienus
metus pustrylikto tukst. porų,
ir tuo palikti nežinia kam
bent 40 tukst. vaikučių! Ištiesų pažanga.
Nusižudymų 1875 m. buvo
5000, 1904 m. gi jau 9000, o
vėliau dar daugiau.
Kaip matote, pažanga be
krašto ir be galo. Bene su to
kia peršasi ir mūsiškiai.
P. K—ras.
"Vadas'".

Ši sąmata 1869 »m. turėjo
deficito (reikėjo skolinti) 26
milijonus. — Gi 1912 metais
gai atlygintų.
11). Pokariniame taikos kongrese turi dalyvauti ir Lie neprfteko 178 milijonų. — li
tai pažanga!
tuvių tautos atstovai.
>
v
1870 metais
Prancūzija
12). Kovai ui Lietuvos laisvę Amerikos lietuviai turi vie
ną bendrą Tarybą; tos organizacijos, kurios ligšiol dar nei|- buvo skolinga 4 milijardus fr.
rinko savo atstovų į Am. Liet. Tarybą, įsteigtą
Chicagos — 1912 metais gi Prancūzijos
skolų buvo 44 milijardai fr.—
seimo nutarimu, kad greitai tai'padarytų.
Juo tplyn^juo geryn!
LIETUVOS ATSTATYMO REIKALAIS.
M
Nuo 1879. metų kiekvienam
KADANGI iš visos praeities patyrimo yra žinoma, kąd
tvirtas ekonominis pamatas geriausiai užtikrina kaip pa asmeniui mokesčiai padidėjo
vieniams žmonėms, taip ir įvairioms jų grupėms,' laisvę ir 82%, patentai — 103%, kitoki
— 71%. — Cia taip-pat pa
intekmę politikoje ir visame viešame gyvenime;
\
KADANGI lietuviams darbininkams laisvoje Lietuvoje žanga!
MOTERYS GINSIAN
Ūkininkai,
dar
kada
val
reikės rupinties pirmoj vietoj savo luomo reikalais ir ūkio
ČIOS SOSTINC.
džia
nebuvo
laisvamanių
ma
politikos srityje;
KADANGI darbininkų luomui materijalę gerovę ir po sonų rankose, išviso valstybei Petrogradą ginsią ir karės
litiškai — ekonomišką laisvę ir intekmę pasekmingiausiai išmokėdavo nedaugiau 10%
nelaisviai.
pajamų, gi
gali užtikrinti, tik kooperacijų tinklas, apimantis ukį, finan arba 12% visų
sus, vaizbą ir pramonę (vartotojų, ūkio, kredito, išdirbystės prie laisvamanių geltonspar- •£rue translation £Ued with tbe pp»tat Chicago, m . , on Fetyuary
nių, nekalbančių apie dešimti 26,master
ir kitokie kooperatyvai);
1918, as req.uired.by ttoe act of
October 6, 191,7.
KADANGI korporacijų pamatas (Amerikos pavyzdžiu), nes, bet siekiančių, matoąuii,
Copenhagen, vas. 24. —
pirmon vieton statantis kapitalo pajėgą, o ne žmogaus dvasi vien kitų laimės, tie patys
Iš Petrogrado pranešama,
nes ir dorines jėgas, .siekia labiausiai stiprinimo buržuazijos ukjninkai jau turi mokėti lai
valstybei jogei tenai tūkstantis mote
ir auginimo kapitalibmo su trustais ateityje, ir su visomis ne svamanių masonų
rių pasisiūlė ginti sostinę
42% pajamų. — Pažanga!
pageidaujamomis kapitalizmo pasekmėmis,
Baigiantis "klerikalinei'' nuo vokiečiu.
Todėl mes pripažįstame, kad ir Lietuvos ekono
Taippat karės nelaisviai
miniame
atstatyme, subudavojim^
jos ūkio,
finan vyriausybei Prancūzijoj buvo
stoja rusams pagelbon su
sų,
prekybos ir pramonės — lietuviai darbininkai turės 240,000 valdininkų, kaip juos
vadina laisvamaniai, dykaduo^ l a i k y t i vokiečių briovimasi.
eiti ne korpacijų, bet kooperacijų keliu.
Lietuviai dar
nių, juodasnapių. Bet 1910 m. Net vokiečiai nelaisviai sa
bininkai tiksliau ir
išmintingiau padarys, jeigu
ateity
įvairių valdininkų jau buvo vanoriai stoja rusų eilėsna.
je savo sutaupytus pinigus dės į įvairias Lietuvos koo
913,880; tik dabar, atsiprašo Bet didžiuma jų yra aus
peracijas: vartotjojų, ūkio, kredito, ir kitokias.
me, jau nč juodasnapių, bet trai-vengrai, čekai ir kiti.
geltonsparnių. Kadangi Pran Provincijų sovietai siunčia
LIETUVOS ŠELPIMO REIKALE.
1. Seimas turi išrinkti komisiją, kurį Washingtone Seimo cūzijoje nedaugiau 40 milijo Petrogradan telegramas ir
vardu pareikalautų iš Am. Raudonojo Kryžiaus kuogreičiau- nų gyventojų, tai 40 žmonių skatina gyventojus gintįes
sio išsiuntino Lietuvių Dienos pinigų per Šveicarijos Lietu tenka 1 valdininkas. Tečiau prieš vokiečius.
Depešoje iš Petrogrado
vių Draugiją Lituaniją į Lietuvą.
tai labai gera: šie geltonsna
• 2. Lietuvos šelpimo reikalu Seimas turi paraginti Am. piai paplasnoja apie vargšą sakoma, jogei greitu laiku
Lietuvių Visuomenę, kad kas dar nepriguli į nuolatinių Lie žmogelį, nuramina jį sielvar prieš vokiečius karės lau
tuvos gelbėtojų skyrių, esantį prie Tautos Fondo, kad tuo tuose ir varguose — ir jau jie kan stosiu 50 tūkstančių
darbininkų.
Darbininkai
jau prisidėtų.
sotus skrieja iš kur
atlėkę.
nori kovoti, bet kareiviai
Apskričio pirmininkas, M.' MAŽEIKA,
Tai gerumėlis! — Cia dvilin
tuo klausimu svyruoja.
ka pažangą.
Y
'
Sekretorė M. L. GURINSKAITS.
Darbininkai, kurie įstoja
Prieš trisdešimtį metų vie t. v. "revoliucijos arrnij on,''
Suėmė kapitoną ir 2
lj)09 Lincoln ave. ir tenai su nuoliai ir vienuolės,
kurie tai daro su išrokavimu, kad
leitenantu.
areštavo vieną kariuomenės mokindavo laisvose mokyklo
pražilusį kapitoną ir du leite se, nieko nekainuodavo val apsisaugoti bado, kadangi
Policija Chieagoje pastarai
nantu, bekrikštaujančius su stybei. Masonų laisvamanių jie, kaipo kareiviai, visuo
siais laikais pradėjo užpuldi
met gaus maisto.
moterimis.
valstybė, išvijusi juodaspar
nėti visokius nešlovės urvus.
Liaudies komisarai nieko
^ _
nius vienuolius, veltui moki nesako prieš tai, kad rusų
Tai daro įsakius šalies vy
s
riausybei, nes daugelis karei-' — Peoria, 111., vas. £1.— nusius ("tamsybė ir dešimti kareiviai traukiasi atgal
vių ir jurininkų ima žengti Illinois valstijos mainose nės reikalavimas"), 1^12 m. nuo vokiečių. Komisarai sa
nedoraisiais keliais.
vieneriais metais, pasibai turėjo mokėti kiekvienam bal- ko, kad tie kareiviai yra
Šito šeštadienio vakare po gusiais birželio 30 d., 1917 tasnapiui mokytojui nemažiau reikalingi ginti Petrogradą.
licija užpuolė namus po niun. ui., žuvo 207 darbininkai.
1,500 - 2,000 f r. — O ką ar Kiti bolševikų lyderiai prie-

*m—*m
šinasi. J i e sako, kad jei ru
sų armijos atsimes iš Uk
rainos, tai šiaurinei Rusijai
reikš badas.
Latviai šauliai paskelbė,
jogei jie eisi$ karės laukan
ir kariausią už Lietuvos ir*
Estonijos paliuosavimą.
Vokiečiai paimtus nelais
vėn rusų kareivius tuojaus
pristato prie darbo. Viso
kia paimta medžiaga tuojaus siunčiama į užpakali
nes fronto linijas. Šautuvai
ir armotos bus panaudotos
karei.

PASKELBTA PARLA
MENTUI VASAROS
LAIKOTARPIS.

.•

True translation filed with the postmaster at Cbicago, 111.,' on February
26, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1817.

Londonas, vas. 21. — Na
mų sekretorius Sir George
Cave parlamente pranešė,
jogei parlamentui vasaros
laikotarpis prasidėsiąs ko
vo 2<T dieną, £i, baigsiantis
rūgs. 29 dieną.
NUO SENOSIOS " P A 
ŽANGOS" ADMINIS
TRACIJOS.
j—i

, .,,

-Visiems mūsų
žymes
niems asmenims " P a ž a n 
gos"
Administracija
pa
siuntė " P a ž a n g o s " No. 1,
1917 ir atviruke su prane
šimu, kad jeigu jie nepra
neš Administracijai nesiun
tinėti jiems daugiau žurna
lo, duos mums žinoti, kad
jie tokiu būdu apsiima bū
ti " P a ž a n g o s " prenumera
toriai.
Šiuomi senoji "Pažan
gos"
Administracij a
ir
kreipiasi į neatsilyginusius
ikišiol mūsų žurnalo skaitytojus ; kiek galint grei
čiaus atsiųsti mums skolą,
kadangi mus labai spaudžia
spaustuvė už " P a ž a n g o s "
spausdinimą, kuriai dar ne
same atsilyginę.
Beto turime da atlieka
mų " P a ž a n g o s " 1916-1917
ni. kompletų.
Vienų me
tų kompletą parduodame
dabar nužeminta kaina tik
tai po $1.00. Kas "Pažan
gos" nėra ingiję, labai pa
tartina nusipirkti, nes to
liau ir už pinigus nebus ga
lima gauti.
Kreipkitės šiame reikale
senuoju adresu: 614 W.
Mahanoy Ave., Mahanoy
City, Pa.
Su augšta pagarba,
"JPai." Adm.
*•

*

P. 8. Nuo Naujų 1918,
Metų " P a ž a n g ą "
leidžia
" D r a u g o " B-ve. Užsisaky
dami
"Pažangą"
dabar
kreipkitės jau šiuo adresu:
" P a ž a n g a " , 1800 W. 46th
St., Chicago, 111.
SUK&S tr Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Audrele # C?p.,
108 So. La Šalie s t , uidėta 1900 m.
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J e i bus koks tą vakair
pelnas, t a i j i s bus skiria
mas Tautos Fondan. B ' t
Nes Lie
t pelnas t u r i būti.
tuvos laisvei i r nepiigulmybei atgauti yra būtinai rei
kalingos aukos.
Visi tam
tikslui aukokime i r nepasi
gailėkime aukų.
Be to kovo 17 dieną toj
pačioj svetainėj yra rengia
mas didelis koncertas. Kon
certą rengia bažnytinis cho
ras.
J i s bus mūsų gerbia
mojo klebono kun. J . J .
Kauląkio varduvių dienos
pagerbimui. Koncerto pro
grama bus dideJe ir graži.
Rengėjai.

Šv. Juozapo parapija tu
rėjo savo susirinkimą. i£uvo tartasi klebono užlaiky
mo reikale.
(Jerb. kųp.
Vanagas del žinomų j a m
aplinkybių atsisakė čionai
klebonauti. Turėjo dvi parapiji savo globoj, t a i bu
vo sunkoka.
Dabar čia klebono viejfcą
užima gerb. kun. Ambrazai
tis.

Ten buv$6.
AKRON, OHIO.
Plėšikai apvogė lietuviu
korporaciįą.
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Visiems savo prieteliams patariame skaityti No.
ir plaUoti m u s \ | ifiletetas knygas.
Užsisakant knygas yisad reikia pažymėti kny No.
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno
Išperkajat mo^aey order arba registruotame laiške. No.
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
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Helmar-visada tikras
tavo spalvoms,
Kokiomis Spalvomis?
Geriapsias Turkiškas Taba
kas geriausiai} pataisytas.
yiapkįpsYųiJes, i£ąsdieną p a 
s i d a u g i n a n t i s išpardavimais.
Geresni negu a u g š t e s n e s kainos cigare tai.

Vasario"" 16 dieną vakare,
8:25, lietuvių korporacijos
WAUKEGAK, ILL.
krautuvėje
buvo •penki
žmonės. Staiga krautuvėn
Vietos lietuviai su atsidė inėjo trys plėšikai su revol
mmmm
—
j i m u rengiasi į visuotiną veriais, liepė visiems pakel
lietuvių seimą New Yorkc. ti augštyn rankas. Vienas Bet užtaigi ant rytojaus sbVasario 17 d.. 3.-00 po jų* puolės prie registerio, cijalistai su laisvamaniais
pietų įvyko visų vietos lie pasiėmė pinigus ir pabėgo. tuė-tuojaus parsikvietė iš
UŽMIRŠK KAD TURI SKILTI.
tuvių katalikiškų draugijų Nors policija į penkias mi Chicagos Dubicką, kuiris GjnihiunnH Tlsose TalstinxčAose.
kiekTienam valgiui imkite rieną
atstovų susirinkimas. Su liutas atvvko, bet k u r t u kalbėdamas pajuokė visus Po o pam&tyįiifft,
k a d geriau Jausitėa
sirinkimą atidarė nuo se-tuos niekšus nutversi.
ir patį p. Račku.
Girdi, Pradekite Šiandiena!
niau išrinktos valdybos pirRaėkus pabūgęs atkeliauti,
Pavogė $409.89.
Krau J>ijojęs p r i r ū d y t i s u » v o struoti i r padalinti maistą
mininkas A. Jankauskis.
Ton valdybon be šito pir tuvė apdrausta prieš apvo prakalba.
ir sumobilizuoti gyventojus
gimą.
Todėl
savo
įmigus
mininko d a r ineina: viceprie šalies apginimo darbo.
Todėl
p.
fiačkus
dabar
pirm. M. Rakauskas i r raš atgaus nuo apdraudos kom turėtu atsilyginti vietos Lie Specijalis generalis štabas
panijos.
ingaliotas paimti visokias
tininkas S. Gadeikis.
tuviams
katalikams.
J
i
s
Tą patį vakarą, plėšikai
Atstovus
susirinkiman
privalo būtinai piižymėt nuo'savybes, jei tos bus rei
atsiuntė sekančios draugi apvogė lietuvius^ jauną po prakalboms dieną ir atva kalingos šalies apginimui.
rą, gyvenančią po num. 41
Kareivių i r darbininku
jos. Šv. Baltramiejaus, Šv.
žiuoti. Vakarą surengti i r
McCoy St. Plėšikai įsilau
Antano, Šv. Juozapo, Nek.
paskelbti pasirūpins vyėi^i. tarybų centralio pildomojo
žė į namus i r viską, net
komiteto specijaliam susi
P r a s . P . Šv., Moterių RoKiu?į,
tuomet
cįcilikams
drabužius, išnešė.
rinkime M. Sverdlov pažy
žancavos Lietuvių Ukėsų
Vogimai dabar dažnai pa ir laisvamaniams a piept u mėjo, jogei esą y r a žinoma,
Kliubas Liet. Vyčių kuopa,
sitaiko. Lietuviams reikia jų didelės 'ausys.
f
kad vokiečiai nieko neatsa
S L R K A . kuopa, L. Moterių
but atsargiems.
Vytis. kysiu Smolny institutui į
S-gos l^uopa.
J. J. Bagdoąas.
šito paskutinį apeliavimą.
Susirinkime buvo plačiai
Bet jei i r atsakysią, t a i j ų
NUSKIRTA
apkalbama Lietuvos liki
WESTVILLE, ILL.
atsakymas nebusiąs priim
ŠTABAS.
mas.
Visuose susirinku
tas.
siuose matėsi didelis troš
Cieilikų džiaugsmas.
Darbuojamasi sušaukti
x J i s pareikalavo, kad ko
kimas pamatyti laisvą, nemitetas išreikštų pasitikėji
steigiamasis susirin
Džiaugiasi vietos lietuvi
pjįgulmingą savo Tėvynę.
mą liaudies komisarais. >Tuo
kimas.
Visi todėl mielai sutiko ški cicilikai. Turi jie, mat,
tikslu pravesta rezoliucija,
Kaip
pasiųsti visuotinan seiman pamato džiaugties.
Tr.ue tra^nslatlon filed with t h e postatstovus, nesigailint tam jau buvo paskelbta, kad va m a s t e j a t Chicago, 111., on February kuriai pasipriešino tik 6
26, 1018, a s reąuired by t h e act of balsai.
tiksliu nei lesų. nei kitko. sario 16 d. čionai turės pra OctofcĮer 6, 1917.
K a s bus nuskirta keliauti kalbas žinomas mūsų veikė
CJopenhągen, vas. 24. — Steigiamojo parlamenta
Tečiau p, Petrograde paskelbta ofici- rinio susirinkimo, kurį kivisuotinan seiman, bus pajas p. Kaekus.
skelbta kiek vėliau, nes Raukus į prakalbas nepri- jalis pranešimas, jog liau tuomet bolševikai išvaikė,
galutinai d a r neišrinkta. 1 uvo, nes susivėlino gauti dies komisarai sostinės ap- nariai darbuojasi kuo vei
Tuo tarpu į su ginįn^ui paąkyrė specijalį kiausiai ir vėl sušaukti tą
Bet yra j a u žinoma, kad va traukinį.
rengtas prakalbas susirinko generalį š t a % i r pa&kelbė susirinkimą.
liuos keturi atstovai.
Susirinkime dar nutarta labai daugelis žmonių. Tar parėdymą, k a d karės įsta
Pienas—12c. kvortai.
savo kolionijoje apvaikščio pe didžiumos buvo bambi^i- tymas be jokio gailestingu
ti Amerikos lietuvių dieną. niij, buvo ir eicijik* su kny mo turi but pavartojamas . Po visų tardymų ir truk<4
kriminališkuosius šmų pa&ulia.us paliko taip,
Apvaikšciojimui
nuskirta gutėmis, kad duoti visokius prįeš
vaikiškus klausimus.
p^sikesmimus"
ir prieš kaip yra buvę — pieno kvor
kovo 10 d., š. m.,
Nepribuvus
kelbė toj ui, kontr-revoliuoijos elemen tai? 12c, gi puskvortei — 7c
IŠ visų atžvilgių matyt,
Šitą kainą patvirtino šalies
jogei vietos lietuviai su vi vy-eiai padainavo ir taip tus.
Imtasi priemonių regi administracija.
su pasišventimu darbuoja- viskas be nieko pasibaigė.

Minėk juos?

Ištikrujų!

5. AJiyKščių mieUs. A. A. Vyakupo Ant.
Baranauskio amžina atmintis, yra tai
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 6 . . .
.10
No. 10. Aureole. Orątoriia, iPasklrta l i e t u 
vių Caicago, 111. s y . Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis,
191* m.
.10
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas"
No. 1 3 . Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
.10
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
No. 1*. Gurfcliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
.10
vaitė turėtų mokėti. Pusi. Z2
No. 25. Kattklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsarfts.
Parašė Dr. Vincas
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu.25
viams dainelių. 1 dalis
t
.80
II dalis .
*
No. 30. Meilė P o e m a . Parašė M. Gustaitis.
Yra tai labai gilios minties dainelės.
1914 m. Pusi. 24
.15
No* 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
scenai veikalėlis
.10
No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo
y.....15
No. 5 5 . K a s ė s Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai
.15
No. 60. Kdmedijelės: Čigonės atsilankymas.
Dvi kūmutės. Dvi ąesutės ir Girtuoklė
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė,
.10
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . .
No. Tarp dilgeliu Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J — i a
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. v54. . .
.20
No. 8 5 . Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a
sakaitė i š lietuvių gyvenimo
.10
No. 8 7 . Braižinėliai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chicago, Įll. 1915 m
.45
No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
ParaSė F . V. Perspausdinta 4fi "Dar
bininko". IX laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 82
.05
No. 95. Huckleberry Finnas. Mielam laiko
praleidimui
patartina šią apysaką,
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas
.75
No. 98. I š daktaro pasakojimo. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
Gražios pasakaitės. Pusi. 70
.25
No. 108 Karės Baisenybes Lietuvoje. P e r 
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė aprzfc
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą
mūsų broliams. 1916 r;. "Draugas".
pusi. 56
.20
No. 109. L4etuvos VyčĮų Dov.- lėlė.
Parašė
kun. Dr. M. Gustaitis. P likus veikalė
lis ir ttkradovanėlė. K i e vienas, jauni^
kaitis b e i m e r g a i t ė priv. lo įsigyti V y 
čių Dovanėle.
Chicago,
111. 1915,
,t *»usl. 28
.10
No. 110. Oliveris Ttvistas. Tai viena Iš g e 
riausiai nusisekusių
vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaka,
kurią myli senas ir
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Kmttas, 520 pusi
$1.00
No. 115. Patarlės i r išminties
grūdeliai.
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
19*17 m. Yra tai grąžus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pual.
48
'.
.25
No. 180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas
ir turkas. Pamokinanti p a s a k a Ver
tė P. B . Antra laida 1907 m. Graži
moralė p a s a k a Pusi. 95
.25
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos,
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
Kmitas. Tikri t o žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m
_
.80
No. 180. Lietuvių Tautos M e m o r i a l a s . P a 
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
gresui Londone atsivuvusiam liepos
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
.10
No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. v .25
No. 1«4. JLietuviu-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. s u 
kaktuvių Gardelio unijos
(1418—
1913) Gražus istoriškas
veikalėlis,
tinkantis pasiskaityti, norintiems s u 
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . .
.20
No. 189. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
žmonijos. Pus*. 163
.75
No. 178. Pažinkime socijalizmn. Parašė P .
G. Yra tai rinkinys faktų apie socijalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi.
16
.10
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbėv jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus.
Pusi. 150
.75
No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
190
.50
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas j o
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir
Josis Didžios vertės knygutė
.05
&o. 194. Tiesos žodis Socljąlistams. Parašė
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
knygelė
pažinimui k a s tai yra t i e
mūsų lietuviškieji
socijalistai bei
"cicilistai". 8 n paveikslais
ao
No. 199. Lietuvių Katalikų Jdetraštis. R e 
dagavo kun. P. Lapelis'. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugeli paveikslų mūsų
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
Visokių infornlacijų, dainų, p a s a k a i 
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo rastis ši knyga.
448 pusi.
popero apd.
.50
Drūtais drobės apdarais
$1.00
No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su p a 
veikslais, parašė Dr. A. L. Graičunas;
kiekvienai motinai šį knygelė
patartina perskaityti
V .20
No. 2 2 2 . Užkrečiamųjų Ligų IŠsipletojimo
Budai ir Kova s u Jomis. Sutaisė Dr.
.
.Graičunas
.16
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No.
No.
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860. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją p a 
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
964. A. B . C. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar
Krikščioniško Mokslo Katekizmas, d a 
lis 1. Surengtas ir užglrtas trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F . B. Bera/inaa
Talpina trumpus klausimus Ir atsakimus prilaikytum wadedamiemsiems
skyriams. Kaina
2j65. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores
Koncilijaus,
pagal
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas, šitame katekizme
sutalpinti
klausimai,
pritaikyti
augštesnlems
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
D. Išleista lėšomis^ Švietimo
Dr-^os
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m.,
pusf. 26 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
parašė kun. A. Guillois, vertė k u n .
A. Milukas. Yra tai puikus įrankis
prieš užmetinėjimus laisvamanių t a 
me dalyke. Pusi. 156
2 7 9 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
prisiruošiantiems i pirmąją išpažintj
ir Šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115
290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina
292. š v . Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
skaityti ir platinti šią knygele . . . .
305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė* Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs
mokyklose ir patiems
per 'savę mokinties, poperos apd- • •
307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>*
Įstatymo. Parašė
kun* L
fius't.er.
Kieto popero apdarais . . . 315. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaus.
dalis I, kieto poperos apd
319. Vaikų žvaigždutė dUis II. kietais
apd
1320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
k ų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gugis.
1916 m. Knygutė paslmoklnlmui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . .
Vienuolinė luomą, sykiu s u trumpais
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė k u n . P.
Saurusaitis. Pusi. 195
360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius.
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pui
k u s leidinys ir patariame kiekvienam
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi.
J. / O
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.25
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.15
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.02

.20

.35
4

.25
.25
-

.Si

.26

.25

378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymai t
a ) Marksas II. Pusi. 24
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. S2 .08
.05
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. U
.05 ••
d ) I Socijalistų Rojų, pul 18 — .
.05
e ) Giordano Bruno, pusi. 18
.05
f ) Ar y r a Dievas? Pusi. 18 . . . . . . . .
.05
g ) Socijalistų norai ir darbai, pual. 1$
.05
1) Revolincijonįerių tarpe. pu3l. 10 , .
.05
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2* . . . .
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi.
186. Su paveikslais, audimo apd. . . $1.09
Lithuania and t h e Autonomy of Poland with
.10
a map., by J. Gabrys. Paris . . . . . . . . .
,10
rys.
Paris
A Skėteli o i the Litbuanian Nation, by J.
.10
Gabrys. Paris
Album Litbuanian
Dances for orchestra,
•!
Corrceted and arraųged by Vincent
Niekus, Chicago.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. 8 e .50
tas 10 knygučių 84.00. Viena knygelė
v
Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus
i:eo
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
rašė St. Šimkus
No. 3 7 3 įžadų Katekizmas. Parašė k u n A. .€0
Staniukynas. Pusi. 79
.26
No.
375. Ypatingas sąžinės
perkratinėtimo būdas. Pusi. 58 audeklo vįršel.
.15
No. 858 Dvasiškojo- gyvenimo
vadovėlis.
31.00
Pusi. 409. Audeklo apdarais
.76
Popiero viršeliais
No. Apmąstymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi.
93.09
Audeklo apdarais
2.00
Poperos viršeliais
No. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku
.10 *
r d ė s apdarais . . . .
..
Juodais audeklo apdarais
-40
Xo. &n. - i i . i i s l s liataUlai u t ^ m o kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais
JZ§
No. 3 6 3 Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
No. 3 9 3 . Trečioji skaitymui
knyga. Pual.
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
Meilė, žodžiai šilelio, muzika ^-A. Aleksan
.49
dravičiaus
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus p a 
.19
veikslai, dideni
-t
.19
Mažesni po
.-r
š v . Tėvo Benedikto XV. paveikslai s u mal
,1*
da taikos apačioj, didelis paveikslas
Popicrų laiškams rašyti, pas Tėvjus,
bro
i
lius, sesutės, pačįą ir kitus, paauk.26
No.
205 Katekizmas Apie
alkoholių. IŠ
Prancuzičko
vertė J. P . Kastais,
girtuoklių nuodo. Pusi. 32
.1$

MALDŲ KNYGOS.
No.

B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
sia knygutė del visų, graži popera ir •
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .50
Baltais kauliniai apdarais
$1.69
No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
.45
Kaina poperos .apdarais
,..
.76
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
.45
Baltos s k u r d ė s apdaruose
No. B 1 0 . Pamaldų vadovėlis, graži ir ,paaranki knygutė. Pusi. 290. Kaina a u 
deklo apdarais
.40
Skuros minkštais apdarais
.<69
ftožairtčių kukinių ir brangaus stiklo g v a $1J50
t rantuotų n u o 15c. iki
&kąpl<trių karmelitanskų i š "Lietuvos s u p a įsaiteliais ir be pasaitėlių po
as
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos
jir šv. Juozapo s u maldelėmis už rie
.19
kia n u o 2c. iki
Didelių paveikslų (abrozu) visokių Šventųjų
Odidumas 14X20). Kaina už vieną . . ^ -25

\
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"Draugo" Bendrovis Knygynas.
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si, veįkia vienybėje įr kuodidžiau$įoje aųtartyj. J.V
J a u artinasi mums bran del tikimasi sulaukti į r kuogi tautiška šventė — š v . geriausių pasėjamų.
Kazimiero diena.
Kovo 3
S. Gadeikis, rast.
dieną vietos lietuviai iškil
mingai paminės tą savo
McKĘĘS aQORS, PA.
tautišką šventę.
Paminė
jimui vakaras įvyks bažny
Čionai susitvėrė Liet. Ifj*
tinėj svetainėj, ties Whareįu, £2 kuopa.
Įstojo kuoton gat.
pon gražaus jaunimo. Vi
Tam iškilmingam vaka si darbuojasi, kiek jiems
rui j a u yra-pagamintas cho laikas i r spėkos leidžia. Tai
ras, specijaliai išlavintas. labai gražus tarp lietuvių
P r o g r a m a bus nemaža i r la jaunimo apsireiškimas. Nes
ibai daili.
nėra prakilnesnio daikto,
Pasitikima, jogei tą va- kaip darbuoties Tautos įr
karą, o t a i bus sekmadienio Bažnvčios labui i r lavinvakaras, susirinks lietuviai ties šviesties, k a d ateityje
kuoskaitlingiausiai.
Turi būti naudingais tautos ų&ateiti kuodaugiausia lietu
vių.
Tegu j ų nuo vakaro
Laikrodįfi.
nesutrukdo jokie asmeniški
naminiai, nedidelės svarBINGHAMTON. N. Y.
JMJS, reikalai.

dis

•I

5=
•• iiip , B

ę m m m m m m

PHILADELPHIA, P A .

^ -

i

t ft A U G A Š!

Antradienis, vasario Z6 a.

DRAUGAS
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CHICAGOJE
Antradienis, vasario 26 d. Sv. Fortunatas.
Trečiadienis, vasario 27 d. Sv. Prokopijus.
WEST SIDE.

PATAISYMAS.

L. V. 24 kuopos susirinkimas.
Vasario 20 d. Aušros Var
tų parapijos svetainėj L. Vy
čių 24 kuopa turėjo susirinki
mą. Daug jaunimo susirinko.
Išrinkta visuotinan seiman at
stovas Jurgis Mikalunas. Ke
lionės lėšas padengti aukavo:
Po $:>.()0: Stasys Cibulskis,
Jotasis
Paurazas,
Mykolas
Stankevičius.
$3.00 Stasis Cilinskis.
$2.00 P. Cibulskis.
Po $1.00: P. Malakauskas,
J. Klimaitis, M. ^vudulaitė, B.
Lynch, H. Juškaitė, O. Tamšutė.
Po 50c.: Vilkiutė, S. Kairis.
Viso surinkta 27 dol. Ki
tą kelionės lėšų dalį išrinktas
atstovas prisiėmė ant savęs.
Labai aeių
gerbiamiems
vyčiams už tas aukas. Mūsų
kuopa turi suvirs šimtą na
rių. Galėtų jinai siųsti du
atstovu. Tik \isas vargas ta
me, kad kelionė daug atsieina.
Todėl tik vieną
atstovą ir
siunčia.

Stasys.
CICERO, ILL.

4

(i

Puikus" santikiai
Chicagoje.

Gavėnios laikui yra parankiausia turėti knygutę

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus

Šiandie Cbic^goje yra sky
rimai kandidatų į aldermanus. Balsavimai įvyksta, kaip
paprastai. Prasideda 6:00 ry
te ir baigsis 5:00 vakare.
Šiandie ir miestelyj Cicero
yra skyrimai kandidatų į
miestelio viršininkus. Bet te
nai pravesta nauja balsavimui
sistema.
Tenai
kiekvienas
balsuojąs pilietis |iats asme
niškai ant baloto turi parašyti
kandidato pavarde, už kurį
balsuoja.
Kadangi ne visi ateiviai pi
liečiai moka rašyti, tatai iš tų
balsavimų gali nei šis nei tas

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINl.

Parašyta Kun. P . Gugio

KAINA 15c.

Didelis gaisras.

' Draugo'' 46-tam numery
je iš West PulĮmano, 111., žin ritėjo tarp kitko buvo pami
nėta, jogei vietos lietuvių 8v,
Petro ir Povylo parapijon sugrįžos pasveikęs klebonas,
gerb. kun. N. Lukošius.
Ponas J . J . Stonkus dabar
mus painformavo, jogei jis
taip nebuvo rašęs, kaip pade
ta " D r a u g e . " Jis buvo para-j
šęs, būtent, jogei gerb. kun.
Policija pertraukė šokius.
Urba atsisveikino su parapijonimis, nes J o Augštoji Ma
Iš Stanciko saliuno svetai
lonybė Arkivyskupas Pullmanės, 205 East 115 g a t , sekma
no lietuviams pažadėjo trum
dienio vakare Kensingtono
pu laiku atsiusti na n ją klebo
policija išvaikė "pažangiųjų"
ną, kadangi kun. N. Lukošius
kliubą, kurs buvo surengęs
vi dar tebeserga.
šokius ir pardavinėjo svaiga
lus.
Vyčių
susirinkimas.
Policija du vyru areštavo i r
. Seredoj, vasario 27 d., va sukonfiskavo degtinę ir alų.
kare,
S v. Antano parapijos Kensingtono "Juvėnile Prosvetainėje bus vietinės
14 teetive Ą s s ' n " superintenden
L. Vyčių kuopos susirinki to asistentas Webster Cbicamas. Po svarstymų bus pro gos laikinam policijos virši
gramėlė. Visi nariai ir narės ninkui pasiūlė atimti saliuno
kviečiami kuoskaitlingiausiai licenciją.
atsilankyti.
Koresp.
Nauja balsavimo sistema.

8
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I
Vakar ryte ties Martine
et. buste pakilo gaisras ir
trumpu laiku liepsnos apsiau
tė visus trobesius. Ugnis pa
kilo rusyj ir kol-kas nežinia,
kaip ji ten galėjo pakilti.
Nukentėjo dvi krautuvės:
vyrų drabužių ir moterių
skrybėlių.
Tam pačiam buste yra/ saliunas. Bet tasai išėjo "svei
kas.^
Nuostoliai busią dideli.
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Adresuokite:
DRAUGAS PCBL. CO.,
1800 West 46th St.,
CHICAGO, ILL.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

|

iSSUED * Y , T H E

J I S D A B A R JO REIKAIaATJJA. J U M S B U S

••

REIKALINGAS PO KAEEI.
s
- Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
5
stijų Valstybine, Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo•įj šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
dvidešimt penkiais - centais. Perkant Suvienytu
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
Valstijų Taupymo Markes.
šviesos parodyti kelią
"ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio apie žmo<
Jums paaiškins apie tai jūsų krąsos užveizda,
gaus pažangumą.
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
" S v i m S A " daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybes
kite jų. /
reikalais.
Tas yra jūsų pareiga! Ta« išgelbės gyvastį!
"ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų.
Tas padės laimėti šitą karę!

"ŠVIESA"

i Ii;

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
Hr

EH

"ŠVIESA",
_ r

T

. . .

;

46 Congress A ve.,

Waterbury, Conn. §

ROŽANČIAI

SHIIIIIHIUUIlinUIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIipiiniki
apleido Lietuvą. Visa laiką gyveno
Philadelphtjos mieste, atgal
keliata metų s u j u o susirašiau, ' jis
dirbo cukraus dirbtuvėje, pastaruo
ju laikų nieko apie jj nežinau, j i s
pats a r kiti praneškite šiuo ant
rašu:
VALERIJA KROMELIENfc,
( P o tėvais V. Gentvoinaitc)
4541 S Hermitage Ave., Chicago, m .
Paieškau savo tetos
Kotrlnos
Aniulls, paeina i š Kauno gub., Betigalos parap. P a m u k i o koliontjoe. Jau
senai kaip Amerikoje. Pirm 6 metų
gyveno Brooklyne, N . T . Dabar gir
dėjau kad gyvena Miehigan valstijo
je, b e t nežinau kokiame mieste. Ji
pati ar kas ją žino malonės praneš
ti šiuo adresu:
ANTANAS LUKMTOA8,
1627 N . Paulina St., Chicago, 111.
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"GARSAS"
1

'GARSAS'1 eina kas
ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate.
"GARSAS" yra viera
geriausių ir svarbiausių
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. B
"GARSUI" sandarbiuinkauja gabiausieji Amerikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai.
"GARSO" prenumera
ta metams $1.50, pusei
metų $1.00.

Cliieagoje- pasitaiko tokią
Telefonai: McKINLEY 1714
daiktu,
kuriems
žmonės
jau
Darb. S-gos kuopos vakaras.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
senai nenori tikėti. Tatai ir
Vietos L. Darbininku Sa- vakarykščios duonos proku
GYDO VISOKIAS LIGAS
*
1457 8 0 . WESTE1HC BLVD.
jungos 49 kuopa vasario 17 d. roro Hoyne pranešimas pilie
Kampas W. 15-tos gatvės.
turėjo vakarą Sv. Antano pa- čių nenustebino. Prokuroras
rap. svetainėje. Vakaras buvo Hoyne, būtent, pranešė, kad
456 GRAND ST.,
įvairus, buvo programa. " T ė  Ohica<roje įvairios rūšies pikBROOKLYN, N. Y.
A
B
E
S
I
GIRDĖJUS?
*
vynės meilė" deklemavo E. trtdarių ir plėšikų vyriausia
Kad žmogus gali pasigražinti n o
Semiotaitė. .Zuzana Tautkaitė galva ir vadas yra vienas la
Telda ir |gy ti Ugus pHiakua, Prisilak
štampą tr gausi Tisas informacijas.
deklemavo "Žvirblelį".
bai žymus miesto politikie
m S T T U m TTO R fa r WTJLBFTRT CO.
Sekė gerb. kun. N. Pakal rius!
41 Vine Street,
MaoteUo, Mass.
F. B . B R A D C K U L I S
a-* ••»«••»»•••»>«•»• • • • « • • • !
nio kalba, kuri susirinkusiems
Prokuroras pažymėjo, j o c
LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT LAW
labai patiko. Kai-kurie išreiš Cli n o a g o . - visuomenė rasi dar
kė norą klausyti kadir ištisią'šią savaitę nugirs to "pauk106 W. Monroe, Oor. Clark St.
P h o n e Canal 1671
Room 1207
Tel. Randolph 5698
naktį.
scio ' • pavardę ir žinos, kasišeiti — betvarkė.
JEDLANIS & JUSZKA
"Darbininkas" deklemavo kaltas už įvairias piktadary
Gyv.: 8112 South Halsted Street
Telefonas: TARDS 2S9t
A. Šlegaitė, "Balsas iš Tėvy bes ir plėšimus mūsų mieste.
Plumbing and Gas Fitting
Pa~il1oręs 9 metu vaikas.
' » • » • - » » « » » »»»»SŽ
vS-"«/ t r a s t a s pasikoręs 9 metų
n ė s " V. Balsiutė.
Nugirs, tai nugirs. Visuo
2342 So. Leavitt 5 t .
CHICAGO, ILL.
Paskui kalbėjo p. J. Poška. menė inpratusi nugirsti dau A r t l n r Ruhke, 5149 WashingKalbėjo gražiai. Visi jo kal gelį nepaprastų daiktų. Bet ton b ui., namų rusyj. Tėvai Jft- m**mm mm40+m mmmmmmmm » — — — •»«» I i
ar tasai politikierius, plėšikų paso koja, kad vaikas sirgęs
ba džiaugėsi.
Tel Drover 7042
Praktikuoja 26 metai
Pagaliau deklemavo Br. galva bus pasodintas krimi dirksnių liga.
Gyvenimas ir Ofisas
8149
S.
Morgan St., kertė 32 st.
nalistų
suolan
ir
tinkamai
nu
Ogintaitė "Darbininkai". J .
Chicago, 111.
LIETUVIS D E J m S T A S
baustas,
tai
jau
kitas
klausi
Mozeris deklemavo "AtsižvelSPECLJALI8TAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Moteriškų,
Vyrišku ir Vaiku
Nedėliorais
pagal
sutarimą.
mas, i kurį niekas negali atgkim mes, lietuviai".
Taipgi
Chronišku
Ligų.
4T12 SO. ASHLAND A V E N U E
sakvti.
arti 47-tos Gatvės
OPISO VALANDOS: ,
Ant galo Šv. Antano para
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet
K*
pijos mokyklos būrelis merge Priešinasi trumpesnėms dar
Ir nuo 8 lkl 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.
Kaz. Gricius Johnson
City, 111.
lių pagiedojo "Lietuva, Tėvy
Telephone Yards 687
bo valandoms.
Gavome 5 dol. ačiū. Perdavėme juos
ne mūsų".
Tautos Fondui.
DR. J. J. VIZGIRDAS
Gyvulių
skerdyklų
savinin
Vakaro vedėju buvo P .
Nepasirašiusiam,
D e Kalb, m .
LIHTUVIB GYDYTOJAS
Tamsta rašėte laišką, bet nepasirašė
I R CHIRURGAS
kų
agentai
visokius
prasima
Zdankus. Vakaro pelnas ski
1527 So. Broadway
te, tokį laišką b e parašo mes meta
nymus sugalvoja, kad tie dar m e gurban.
ST. LOUIS, MO.
r
riamas streikininkų fondan.
Telefonas— Bali 8idney 401
Gauti fersnl darbą Ir
Kini och Victor B 98
Korespondentas. bininkams skerdyklose nebū
daugiau pinigu.
Gyvenjmo vieta:
tų palengvintos darbo sąlygos.
Visur reikalinga daug
8237 PTJLASKI S T R E E T
kirpėjų, trimertų. ranko
Tel. Klnlocb Victor 980—L.
Jie jau neprieštariauja di
vių,
kiSenių ir skylučių
BRIDGEPORT.
OFISO VALANDOS: 10 i i ryto
dirbėjų. Taipgi
preserių
desnėms darbininkų algoms,
iki
12
—
4
po
pietų
Iki
8
vak.
ir
siuvėjų
elektros
maši
TUOJAU reikalingas VARGONI
Nedėllomia 10 išryto iki 18 p l e t
nomis. Dabai laukia. At
L. Vyčių 16 kp. susirinkimas. nes mato, kad teisėjo arbitra- NINKAS. Sąlygos geros. Valyti baž
eikite dienomis arba v a 
nyčios nereikia. Kreiptis p a s :
karais Lengvi mokesčiai.
toriaus
jau
neintikins
savo
, Vasario 20 d. vietinė vyeių
KUN. J . MISIUS,
Specialiai kursai mer
"argumentais."
Box 25S ELL8WORTH, PA.
ginoms
formų kirpime
kuopa laikė susirinkime. Nors
miitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiim
pritaikinime ir siuvime
Bet griebtai stovi, kad dar REIKALINGA:—lietuvaitė pardavė
— $16.66.
susirinkimas
prasidėjo vė
|
JOSEPH
0.
WOLON
|
Duodama diplomai.
bininkams dienos darbo va- ja, virš 16 metų. Atsišaukite tuo- r
LIETUVIS ADVOKATAS
jaus: Tai man Ave. Store, 2 6 82. W.
liaus, negu paprastai,
visgi
Patrenos daromos pa
S Kam b. 124 National Life Bldg.
lrndos nebūtų sutrumpintos
47th St., Chicagro, III.
gal Jųsų mlera — bile
H
29 So. LaSalle St.,
buvo skaitlingas. Tš praeito
stallės arba dydžio.
U
ligi 8-nių valandų. Jie sako,
E Vakarais 1516 Milwaukee Ava.
bile madų knygos.
vakaro pasirodė
esą gryno kad kuomet darbininkai turės
Central 6S90
. Rasidence HumbuJd 97
M A S T E R DESIGCTNG SCHOOL
pelno apie $130.00. Nutarta daugiau liuoso laiko, tuomet
CHICAGO, ILL.
i. F . Masnicka, Perdėtiuis
»iųRti% visuotinan lietuvių sei ilgiau sėdės saliunuose ir dau
mitimimmiiiiimiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiii 118 M. La Salle gatve. Kambarys
416-417. Prie* Oity HalL
Parsiduoda labai didelė groserman savo kuopos atstovą. At- giau pinigij praleis.
nė, geroj vietoj. Geri rakandai, sei
vogos vertės $80, cash registras
stovu išrinktas p. L. Šimutis. Toksai tvirtinimas nėra ver fas,
vertės $90 ir įvairus groserei. Parsi
MENINE
Kelionės
lėšų
padengimui tas sulūžusio pinigo. Nes, duoda už pigią kalną — $800.00.
IR
Priežastis pardavimo — sav. išva
Vakarinė
patrijotiški nariai sudėjo ne kaip žinoma, didžiuma darbi žiuoja ant farmii.
mažai pinigų, bet dar tiek ne ninkų, nekuomet nelanko sa
A. BURDŽIUS,
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ui kalbėti, skaityti Ir rašyti, tai lankyk masų
l t a Van Ruren St., Newark, N . J .
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cia mokinama :užteks — tikimasi kitų narių li unų ir neprageria savo už
kalbos S.V.Isririjos Laiškų Rašymo
Dr. L R. Biarnenthal 0. D. ^ietuvlų
paramos. Toliaus išrinkta 10 darbių. Del nedidžiumos išdy
Lenkų
"
S.V.ValoVbot Priekybos Teisių
iLotynų "
S. V.Pilietybčs Gramatikos
Akių Specialistas
Aritmetikos
Geografijos
Retorikos, ir tt
delegatų į Cb. L. V. apskri kėlių apsunkinti ilgomis dar
Patarimas Dykai
_. GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvc
pančius toliau mokiname per laiškus. Viskas
čio susirinkimą.
Offlso Adynoe: nuo 9 i i ryto iki 9
bo valandomis visus darbinin
— ' įama lietuviškai.
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12.
Paieškau savo pusbrolio Mečislovo
Amirican College Preparatory School
Tuomi tas susirinkimas už kus — tai neišmintingas butų Gamaliauskio paeina iš K a u n o gub., 4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
'3103 S . H A L S T E D S T .
CHICAGO l u _ |
Raseinių pavieto, Varnių parapijos,
Telefonas Yards 4317.
sibaigė.
darbas.
KASTPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
Godelių sodžiaus apie 15 metų kaip

"GARSAS"

Dr. G. M. GLASER

Dr. C. Z. Vezelis

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

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.

I

Čia yra Jusi] Proga!

REIKALAUJA.

No. 1437. Karoliai {vai
rių spalvų. Reikalaunant paminėkite k o 
kios spalvos pageidau
jate.
Lenciūgėlis ir
kryželis 'storai auk
suoti. Kaina s u prisiuntimu
75c
No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kry*eli*- Gvarantuoti ant 6 metų.
Kaina su prisiuntimu
tik
$1.75
No. 1439.
Galima
gauti Jvairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuoti ant 5 metų.
Kiekvienas
atskirai
{dėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su
prisiuntimu . . . $2.00

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

DRAUGAS PUBLISHING CO..
1800 WEST 46th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

• •

• •

TAI MUŠU DARBAI \
.

gj

•
Spausdiname Plakatus,
Tikietus peretetymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programus, Kon-

•

\

mBtitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame graliai;
Palaimom,
savo
bile
kokj
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spaustuvė pripildyta nanJausiomis mašinomis ir naujausio styliaus raidėmis.
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DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
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ANT PARDAVIMO.

MOKYKLA

PAIEŠKOJIMAI

•

COFFEE

Home
Blend vežimų
pardnvėjai ir dau^ krau
tuvių parduoda tą paTią
kavą po 30c.

SVIESTAS
j Geriausia sraetoluevunė, negru
j lite g a u t i sv
I kur jus ga-

52e

WEST SIDE

19c

\

Riedučių Sviestas
Labai geras po

30c

COCOA
Geriausia Bankes
sulygins s u
bent kokia,
1-2 sv.

PUIKUS
STALAVA8
SVDSSTAS

14c 47c

1644 W Chicago a. 8102 W. S2nd s t j KORTH

SIDE

SOUTH S I D E
40f W. Divislon si
2054 Milwaukee«. f " J 7'J^Z^
t
w
- N * 1 * * &•
1064 M i l w a u k e e a . | 1 2 1 7 s - Halsted s t 8082 Wentworth a I?? A
1510 W. M a d i s o n | 1 8 S 2 S. Halsted st
2830 W. Madisonli818 W. 12th s t 4728 8. Ashland a. 2411 N . Clark st.
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