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APSIDIRBO SU RUSIJA,
PUOLASI ANT SUOMIJOS
__

m

Jie prisibijo japonų
įsiveržimo.
True translation filed wlth t h e postmaster at Chicago, 111., *n March 5,
1918, as reąulred by the act of October «. 1917.

PRIIMTA RUSIJOS TAI
KOS SUTARTIS SU
VOKIETIJA.
True translation filed wlth the postraaster at Chicago, 111., on March 5.
1918, as reąuirfed by the act of October 6. 1917.
1

DAUGIAU PINIGŲ ORO
LAIVYNUI.
True translation filed with the postįhaster at Chicago, III., on March 5,
1918, as reąuired by the act of Oc- ^
tober 6. 1917.

Washington, kovo 4. —
Karės departamentas šian
die pareikalavo oro laivynui
daugiau, $450,000,000. Pir
miau jau buvo tam tikslui
autorizuota $040,000,000.
Karės
departamentas
pranešė
senato
militariniam komitetui, jogei lig
šiol išleista daugiau kaip
$640,000,000 ir $200,000,000
yra reikalinga kuoveikiausia.
Gen. Pershing .reikalauįr
įvairių pagaminimų, suriš
tų su oro laivyno veikimu,
gi šiandie tam tikslui jau
nėra fondo.
Senato militarinis komi
tetas pažadėjo kuoveikiaus
apsidirbti su tuo reikalą nmu.
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Kokia didele bolševikų
arogancija
JIE MĖGINA PETROGRADE SULAIKYTI
TALKININKU DIPLOMATUS

Vokiečių j taikos sąlygos
Rusijai, paskelbtos vasario
Washington, kovo 4. ,— 21 d., kurijas pareikalauta
'
DIDELI VOKIEČIŲ GROBIAI RUSIJOJE
Rusai pradėjo naikinti ge priimti į dvidešimts ketu
True translation filed with the postrias valandas, yra sekan
master at Chicago, 111., on March *• tarj> italų buvo ir Sig. Orasležinkelio
tiltus
Sibęrijoje,
VOKIEČIAI U2ĖMĖ
RUSAI YRA PRIEŠINGI
1918,
as required by the act of Ocčios :
so, kurs yra Italijos parla
tober 6. 1917.
TAIKAI SU VOKIETIJA. tarpe Baikalo ežero ir Ki
ALAND SALAS.
"Visos apylinkės vaka
mento nesocijalistas atsto
nijos rubežiaus. Amerikos
Gelsingforsas,
kovo
3
(suruose nuo linijos, pažymė
vas, ir kurs buvo atkelia
•
Trim translation filed with the postgeležinkelių reikale misijos
Tuo tikslu Maskvon su
tos Brest-Litovske rusų de
master at Chicago, 111., on March 5,
vėlinta). — Užsienių reika vęs Rusijon su speeijale mi
pirmininkas, John F . Stešaukiamas kongresas.
1918,
a s reąuired by t h e act of Oclegatams, kurios pirmiau
tober 8. 1917.
lų komisarai atsisakė išlei sija.
yens, apie tai šiandie prane
priklausė Rusijai, daugiau
translation filed wlth the poststi iš Petrogrado Italijos • Sig. Grasso pas bolševi
Christiana, kovo 4.—Vo True
šė
valstybes
departamen
master at Chicago, 111., on March 5,
nėra Rusijos teritorijalėj
ambasados narius. Specija- kus buvo nemalonėje už ko-,
18, as retjuired by the act of Oc- tui.
kiečiai užėmė Aland salas tober
Toksai
rusų
pasielgi
6. 1917.
globoj.
4is traukinis su Britanijos kius tai praeitus atsitiki
šeštadienio pusiaudieniu.
mas gali sutrukdyti amba
Petrogradas kovo 4. — sadoriui Francis nukeliauti "Dvinsko apylinkėj ta li
ir- Prancūzijos ambasadų mus.
Petrov tatai atsisakė
nija eina į rytinį Kurlandi- i
Taikos sutartis, po kuria Vladivostokan.
nariais ties Suomijos nibe- paliudyti jam pasporta ar
jos (Kuršo); rubožių.
delegacija
žium turėjo stovėti septy ba paliudyti žmonių sura
VOKIETIJA RUOŠIASI pasirašė rusų
Tas veikiama prieš japonus. " T ų apskričių prigulmyniolika valandų, kadangi šą, kuriam butų Grasso pa
Brest-Litovske,
čia
laiko
UŽIMTI SUOMIJĄ.
Čia oficijaliuose rateliuo bė Rusijai tolesniai neten
raudonosios gvardijos virsi vardė. Ambasadorius atsi
ma tik paprastu popergaliu.
ninkai atradę, jogei pran sakė iš savo oficijalio sura
Visam Petrograde gyven se spėjama, jogei rusai til ka savo teisių. Rusija pil
Tai padarysianti, kad pra
cūzų ambasados narių pas- šo Grasso pavardę išbrauk
tojų ūpas augštai pakilęs. tus naikina ne kitokiuo tik nai atsisako teisių nuo vi
vesti tvarka.
portai ntesų tvarkoje. Itali ti ir todėl Petrov pranešė,
Visi stovi už karės tesima slu, kaip tik kad pakenkti sokio maišimosi į vidujinius
japonams įsiveržimą Siberi- tų apskričių reikalus.
jos ir Prancūzijos ambasa kad visi italai privalą pasi
prieš vokiečius.
VOKIEČIŲ GROBIS
True translation filed with the postjon.
Anot
Stevenso
prane
"Vokietija ir Austrijadoriai indavė rusų vyriau likti Petrograde.
Petrogrado
pildomasis
master at Chicago, 111.. on March ,",
RUSIJOJE.
1918,
as reąulred by the act of Ockareivių ir darbininkų ko šimo, kiti Siberijos geležin - Vengri j a yra nusprendžiu
sybei ultimatumą.
Italijos
tober 6. 1917.
Prancūzai su anglais tu<
mitetas sušaukia Maskvon kelio didžiuliai tiltai pami-, si pasirūpinti tolesniu tų True translation filed wlth the post- ambasados nariai tečiau tu
Washington, kovo 4. —
tarpu iškeliavo be italų.
master at Chicago, UI., on March 6,
speeijalį
kongresą,
kurs nuota, taip kad juos butų apskričiii likimu sutikmėje 1918,
pasilikti
Petrograde.
a s r e ą u i r e d b y t h o a c t of O c - rėjo
Vokietija jau iižėnič Aland
Kuomet traukinis su iške
t o b e r 8. 1917.
prasidės kovo 12 d. Kon- galima sulig reikalo visuo su vietos gyventojais.
Britanijos
ir
Prancūzijos
salas. Tai atlikta pradžia,
Berlynas, kovo 4. — Anot
liavusiais pasiekė Bieloo
" I š Livonijos ir Estonijos
grosan šaukiami kareivių, met iškelti į padanges.
diplomatai
šiaip
taip
pasie
kad tuojaus įsibriauti Suodarbininkų, valstiečių ir ka
Stevens savo depešą yra kuoveikiausiai prašalinama oficijalio vokiečių praneši kė Gelsingforsą ir dabar čia trovĄ, kareivių ir darbinin
mijon (Finlandijon). Šian
kų sovieto viršininkai inėjo
zokų atstovai. Bus tariama išsiuntęs iš Yokohama. J i s rusų kariuomenė ir raudo mo, vokiečiai, besibriauuV randasi.
die Švedijos pasiuntinybė
traukiniu peržiūrėti pasmi Rusijon, paėmę nelais
si, kas veikti su padaryta sako, jog Japonijoj būda noji gvardijg.
Visą*
nesmagumą
sukėK
ifc savo užsieniu reikalu ofi"Livonija ir Estonija bus vėn 6,800 rusų ofieiorių i' užsienių reikalu laikina? portų. Jie kiek ]>aJauku>
taikos sutartimi su Vokie mas patyręs, kad geležinke
so gavo ofieijales žinias,
prajiesė, kad anglu visi itast i ja. Nuo šita kongreso pri lio. tU tai jait sunaikinti OH>- užimta vokia&ų. policijos li 57,000 kareiviu, li.gflfcy
komisaj;as M. Petrove k«-<
kail Vokietija ruoattfci už
porini esą gen, gi prancūzų
kiečiams tekę 2,000 anuotu.
klausys, a r taikos sutartis toli Chita ir rvtuose nuo gi to laiko, kuomet tų šalių
daugi pats komisaras *t
imti Suomiją ir kad Švedi
pravestos konstitucijos ap 5,000 kulkasvaidžiu, tūk Chiehcrin vrn Brest-Litov pasportai — neaiškiai pa
bus priimta ar atmesta.
Baikalo. .
ja prieš tą vokiečių pasikė
liudyti ir todef prancūzai
stančiai automobilių, 800
draus
joms
socijalį
ir
poliSpėjama tečiau, kad tai
ske.
Chiehcrin
yra
prielan
Oficijaliuose
rateliuose
privalo sugrįžti Petrograsinimą, protestuoja.
lokomotivų ir tūkstančiai
kos sutartis bus atmesta ir nepraleidžiama, kad gele tikinį stovį. Visi tų šalių
kus talkininkams, bet M.
dan.
geležinkelių vagonų.
Vokietija praneši" Švedi
Petrov baisiai
atkaklus
prieš vokiečius bus paskel žinkelis butų naikinamas gyventojai, kurie yra suim
jai, depešoje sakoma, jogei
Prancūzų
ambasadorius
Kuomet talkininkų amba
bta M šventoji k a r ė . "
ambasadoriaus Francis ke ti už politiškuosius prasi
esąs būtinas reikalas laiki
žengimus kuoveikiaus pa- AUSTRAMS GERAI KLO sados nusprendė apleisti užprotestavo, bet neužilgo
lionės
pakenkimui,
kad
jis
nai užimti Suomija ir tenai
JASI PIETINĖJ RU
liuosuojami.
Petrogradą, kiekviena am traukinį apsupo raudonoji
PRITARIA ŠALiES
ir
kiti
diplomatai
negalėtų
pravesti reikalingą tvarką.
SIJOJ.
"Rusija padarys taiką su
basada pranešė savo tautos gvardija. Pairai ia u s atka
PROHIBICIJAI.
apleisti
Rusijos.
Vokietija tvirtina, jogei ji
Ukrainos liaudies respub
nariams, turintiems milita- binta garvežis, jin Įsilipo
True
translation
filed
with
the
postnai neturinti nei sumany True translation filed with the postJaponų pasielgimas
lika. Ukrainą ir Suomiją master at Chicago, 111., on March :, rinį amžių, taippat apleisti vienas bolševikas su pran
1918, as reąuired by tho act of Ocmo,
nei noro pasisavinti master at Chicago, 111., on March 5,
nežinomas.
tuojaus apleidžia rusų ka tober
Petrogradą. Militarinis am cūzų pasportais ir nuva
1918, a s required by the act of Oc6. 1917.
kokias nors Suomijos teri tober 6. 1917.
Valstybės departamentas riuomenė ir .raudonoji gvar
Vienna, kovo 4.% — Aus žiaus žmonių pasirodė ne žiuota atgal Petrogradau.
torijas.
Austin, Tex., kovo 5. — neturi žinių, ar Japonija dija.
trijos karės ofisas oficija- mažai. Kitokio jiems išėji Sugrįžo su paliudytais pas
Be kitko Švedija dar už Žemesnvsis Texaso valsti- nusprendžiusi įsibriauti Si"Rusija sugrąžina Turki liai paskelbė, kad austrų- mo nebuvo, kaip tik prisi portais 3:00 ryte su pačiu
protestavusi ir prieš Aland jos legislaturos butas va berijon saugoti geležinke jai visą. Anatolijos frontą. - vengrų kariuomenė* pro jungti prie savų ambasadų M. Petrovu, kurs pradžioje
salų užėmimą.
Vokiečiai kar priėmė S. V. senato pa lio ir prižiūrėti, kad su
"Visiška rusų armijų de gresuojanti Podolijoj, piet ir drauge keliauti. Tatai buvo beatsisakąs ir prancū
Aland salas, sakoma, užėmė taisymą konstitucijoje apie krauta karės medžiaga Vla mobilizacija, inėmus ir tą, vakarinėj Rusiįoj.
jiems parūpinta diplomati zams pasportus paliudyti,
todėl, kad tenai įsisteigi i visuotinos prohibįcijos pra- divostoke netektų vokie kuri dabartinės vyriausy
Austram jau yra tekę niai pasportai. Buvo paga bet paskui pabūgo gnimojipunktą
visam
veikimui vėdimą visoj šalyj. Tuo tik čiams.
bės naujai suorganizuota", suvirs 770 rusų armotų ir minta specijalis traukinis, mų ir paliudijo.
slu
pravesta
rezoliucija
prieš Suomiją.
Cia spėjama, kad geležin kuoveikiaus atliekama.
daugelis karės medžiagos. kuriuo turėjo keliauti an
Dabar ta visa keliaunin
šiandie
bus
paduota
guber
kelių tiltus Sibęrijoje ar
Aland salose yra 500 šve
"Rusijos
karės
laivai
gi ai, prancūzai ir italai. Su kų partija randasi Suomi
natoriui
patvirtinti.
kartais nebus sunaikinę vo Juodose jūrėse, Baltijos jū LAKŪNAI BOMBARDA ambasadų nariais buvo 200. joje išalkusi ir nežino, kas
dų kareivių, kurie ten pildo
Ligšiol taigi visuotinos kiečiai neiaisviai.
policijos pareigas. Kareivių
VO PETROGRADĄ.
rėse ir Arktiko vandenyne
Britanijos pavaldinių, 1(>0 tolesniai veikti. Jei norima
prohibicijos
pataisymas
viršininkui vokiečių virši
Netoli Chita, kaip žino kuoveikiaus pasiunčiami į
prancūzų ir 75 italų.
pasiekti Švedijos laivus, tai
ninkas pranešė savo tik- yra pravestas šitose valsti- ma, yra vokiečių nelaisvių Rusijos uostus ir tenai lai True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on March *>, Atsisakė paliudyti surašą. prisieina ledu atlikti 48 vaslus. Kol-kas neįvyko nesu- jose:
stovykla. Šitie nelaisviai ir komi ligi taikos įvykimui. ^ 1918, as reąuired by the act of CcNesmagumai
pakelta, laudų pavojingą kelionę į
tober 6. 1917.
Mississippi,
Virginia,
sipratimų t a r p švedų ir vo
gal naikinti tiltus su tikslu
"Talkininkų karės laivai,
Petrogradas, kovo 4. — kuomet Italijos ambasado Aland salas (kurios jau vo
kiečių. Taippat švedų ka Kentucky, South Carolina, suturėti japonų įsiveržimą kurie yra rusų autoriteto
Vokiečių lakūnai bombar rius padavė bolševikų už kiečių rankose). Valgyti nė
North
Dakota,
Maryland,
reiviai kol-kas nebusią pra
arba pakenkti ambasado sferose, pripažįstami rusų
davo kaikurias miesto dalis. sienių, reikalų ofi sau savo ra ko. Gyventojai maitina
Montana ir Texas.
riaus Francis kelionei.
šalinti nuo salų.
laivais.
Trys asmenys užmušta it' žmonių surašą, kurs turėjo si arkliena. Visi išalkę ap
"Juodose ir Baltijos jū
paliudytas.
Surasi" leido Petrogradą.
penki sužeistai Materijaliai but
PRANCŪZAI ĮSILAUŽfc rėse laivais prekyba atnau nuostoliai nėra svarbus.
pripažinta
VOKIEČIŲ FRONTAN. jinama, kaip
Banką, apiplėšė.
Patariama valgyti daugiau
RUOŠKIMĖS j POLITIŠKĄJĮ SEIMU NEW YORKAN
ginklų sudėjimo sutartyje. / Jau rūpinamasi nauju majoru.
mėsos.
*'
Sugrąžinama
rusų-vo
True
translation
filed
with
the
postUž 32 mylių nuo Chicaco
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas
m&ster at Chicago, 111., on March 5,
Už
13-kos
mėnesių
nuo
ši)
randasi miestelis Serena. U?
Šalies maisto administraci1918, as reąuired by the act of Oc- kiečių prekybos sutartis iš
Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo
tober 6. 1917.
laiko Oliicagoje bus renkamas praeitą naktį keli automobili įa pirmiau buvo pravedusi be1914 metų.
reikalams apsvarstyti.
" B e kitko turi but per naujas miesto majoras. Tatai niai plėšikai iš Ghicagoe nu mėsines dienas savaitėje, i^
Paryžius, kovo 4,—" Ry
Kviečiami visi lietuviai, be skirtumo luomo, lyties ir
trejis metus gvarantuoja- politiškos partijos jau išank-1 važiavo, įsilaužė to miestelio dabar pranešama, kad bemėsltuose
nuo
Meuse
mes
atli
įsitikinimų.
nės dienos panaikinamos ir
kome netikėtą ataką prieš ma liuosas eksportas, be ta- sto subruzdo rnpinties, kai
eankon,
suplaišino
geležine
Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos,
patariama naudoties mė>a;
Calionne apkasus ir įsilau rifos, rudos ir kuoveikiaus pasirinkti sau tinkamus kan
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
bankos
spintą
ir
paėmė
2
tūk
kad tuo būdu sutaupyti kvifžėme net ketvirton vokiečiu turi įvykti pasitarimai apie didatus į majorus.
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali
stančiu dol. Miestelio gyven čnis, kurie yra reikalingi siąapsiginimo
linijori
1,200
naują
komercijalę
sutartį
susidėti su kita draugija ar kuopa. Centralinės organi
metrų ilgio ir 600 metru su priimtina tautai gvaran"Atskvrimo nuo Rusi- tojai vakar netolies miestelio , ii talkininkams.
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3.
pločio frontų," paskelbė tija ligi 1925 m . "
Sakoma, mėsos, ypač k i ai
jos Karaband, Karšo ir Ba- atrado tik paliktą automobi
Seimas atsibus MADISON SQUARL GARDEN
šiandie karės ofisas. "Mes
lienos, produkcija pastaromi
Pabaigoje, anot rusų* de tumo apskričių, Transkau- liu.
TEATRE, kampas 27 GAT VĖS ir MADISON AVE.
paėmėm nelaisvėn suvįrš legacijos pranešimo, vokie kazijoj, del vietos gyvento
Plėšikai dingo ir policija dienomis padidėjusi. Todėl n
150 vokiečiu."
ieško.
siūloma mėsa naudoties.
jų apsisprendimo. >>
čiai pareikalavo:
\
• » * y »»<•»»»»;»;
w
i.
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laisvamaniais
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perdirbta į kavines ir, žino
ma, džiaugsis.
Visi kiti
žmonės pilnai užganėdinti
ir miestas niekuomet nebu
vo tokiame puikiame padejune."
Atsisveikindamas
ponas
Johnson paklausė majoro:
ar jis daugiau nebesakysiąs
prakalbų už karčemas.
"Nebegalėsiu, atsakė ma
joras.
Prieš faktus nega
lima e i t i . " /

lengvai suprantama.
Ka
da mes turėjome karčemas,
(Pabaiga iš pereito numerio). v
TERMS OF SUBSCRIPTION:
žmogus, gavęs pėdę, apie
One year
$5.00
' Kažin-kas pasakė, kad jeigu šv. Povilas dabar gy
pusę jos praleisdavo saliuSix montns
$3.00
ventų,
tai
butų
katalikiško
dienraščio
redaktoriumi.
Mes
Thursday's Edition
$2.00
nc, pirma negu atėjo na
At News Stands 2c. a Copy. Adver- dar norėtume pridurti, kad jisai butų taip-pat uoliausiu
mon.
Dabar jisai atneša
tising rątes on application.
politikos veikėju, kad iš tos svarbios dirvos išstūmus vel
pinigus šeimynai.
Jisai
ii
nią su visais jo tarnais, v
nusiprausia, pavalgo ir ei Šiek tiek oficijalių skaitli
Mes visada kritiškai žiūrėjome į nuomones tų žmo
W. 46th St.
Tcl. McKinley 6114
ChlcagO, 111.
na į miestą su žmona į gronių iš Ohicagos miesto.
nių, kurie nelinkėjo moterims ieškoti sau lygaus balso po'
sernę arba drabužių krautuJeigu skaityti, kad Chi
litikoje. Girdi, politika visuomet buvusi kreiva, nedora,
£ėn."
cagoje yra po 8 girtuoklius
-»
nešvari. J e i moterys į tą dirvą eisiančios, tai ir jos tais
" K a s gi su karčiamomis aut kiekvieno saliuno, tai
pačiais nešvarumais susitepsiančios, kuriuose susitepė
dėjosi?
J o s dabar tuš šiame mieste randasi 50,000
vyrai.
.i
čios?"
girtuoklių.
Bet kas jums pasakė, kad politikos sfera visuomet ir
tuomet, kuomet Chicagoje
TERfS UŽIMA VYRŲ
"Labai maža tuščių. Maž
Chicagoje kasdieną už
lietuviai neturėjo nei savo visur turės būti tokia nešvari ir žema. I r kodėl taip įvy
VIETAS.
ne visos jau išnuomuotos." girtybę suareštuojama dauparapijų, nei savo tinkamų ko, jeigu taip ir yra? A r ne kaltas čia apsileidimas dorų
" O kaip gi su mokesniu jgiau, kaip 100 žmonių. P e r
>adarė didelio jspud- draugijų. " Tais laikais len krikščionių, kurie lei<įo toje sritije įsiviešpatauti velniui!
už nuomą?. Nejaugi gau metus — 40,000.
aios, kad Europoj, kur kams, kurie jairstipriai bu I r jeigu moterys galės įnešti ką nors nauja, prakilnaus,
nama tiek, kaip ir pirma V
Pasekmė ta, kad Chica
ie vis dar tebesiaučia vo įsigyvenę, buvo puiki krikščioniška, kad tą žmonių veikimo sritį apšvarinus,
"Apie
tiek,
kai-kada
dar
1
goje yra 300,000 motinų,
yėsula, moterys įvai- proga daugelį nesusipratu pataisius, ištobulinus (mes į tą tikime, to'laukiame)—tai
ir daugiau."
pačių, seserų ir vaikų ken
darbo šakose užėmė sių lietuvių patraukti savo mes galime tik pasveikinti moteris, kad jos žada čia atei
" A r daug yra bedarbių,
čiančių didžiausią skurdą, y
vietas.
Kitaip ten "globom" Kad pasekmin- ti su naujomis ir grasiomis pajėgomis tuo tikslu, kad iškurie pirma dirbo br-avaSaliunų uždarymas ner but negalėjo.
Kilo giau atsiekti ta tikslą, jie ir Į4>ombardavits iš politikos dirvos velnią su visa jo intekme.
ruose ir saliunuose?V
dėldieniais sumažino skait
sugalvojo
visokias
bendras
4
si jaunesni darbininVelnias senai jau veikia spaiidoje, organizacijose ir
'Nėra visai bedarbių. Vi lių areštų už girtybę —
pašaukti kareiviauti, draugijas, užvardintas bent politikoje. Gi tikintieji, dorieji žmonės, dar tik nesenai
si turi gerai apmokamą dar 5,000-iais, t. y. aštuntada
•motervs kadir neno- kokiais istoriniais vardais, susiprato į tą dirvą eiti ir kovą varyti su nelabojo intek
.,bą.
Dabar 'užtektinai ži- liu.
turėjusiais
kituomet
sąryšį
\ turėjo užimti jų vieme.
Nenuostabu, kad tose dirvose ligšiol vis dar pasiro
Kada p. Johnson atvažia- nai Tamsta, aš pats buvau
P e r Padėkavones dieną
rie lengvesnių ir sun- su Lietuva, Dalimis jie sa do viršenybė bedievių. Jie seniau ir uoliau skaito savus vo į Omahą, jis tik trečiame už saliunus ir sakydavau
vo tikslą atsiekė.
Nema- šlamštus, negu katalikai savo spaudą; jie labiau išsigud- mėnesyje savo sausumo bu prakalbas prieš prohibiciją (saliunai buvo atidaryti)
ų darbų.
buvo 218 areštų už girtybę.
t labjaus indoinesnis žas lietuvių skaitlius pate rinę argumentavimuose, išmiklinę savo liežuvius, negu vo.
Kalbėjosi su miesto ir kalbėdavau, kaip daug
4 vasario panedėlyje (sa
s yra tas, kad pašta ko lenkų spąsįuosna ir jie ramus katalikai; jie seniau pradėjo lavinties agitacijos majoru. " P . majore, sakė bravarų ir saliunų darbi
liunai buvo uždaryti) — to
i s laikais ir Suv. Vai dar ir šiandie lenkams ver darbe, konspiratyviame, sutartiname veikime,—negu ka jisai,* mes Chicagoje kovo ninkų liks be l darbo, kiek
kių areštų buvo tik 53.
te vis daugiau ir dau- gauja.
talikai; jie savo tarnavime velniui daugiau rodo ir uo jame už uždalymą saliunų milijonų dolerių
prapuls
Seniau areštų už girtybę
moterų užima vyrų
Augšėiau paminėta "Liu lumo ir drąsos, ir ištvermės, negu katalikai tarnavime ir atvažiavome pažiūrėti, bizniui ir kiek daug liks
būdavo kas nedėldienis vi
s.
Kai-kurių firmų, blino Unija," kurioje yra Dievui. Štai kodėl bedieviai, susidurdami su katalikais kaip nukentėjo Omaha nuo tuščių biznio vietų.
Bet
dutiniškai 243.
Saliunus
se šiandie
daugelis sulenkėjusių lietuvių, Chi- ligšiol dažniausia katalikus apveikdavo.
uždarymo saliunų. į
| pasirodė visiškai kas ki
uždarius, pirmame nedėldierių. dirba,
valdybos eagos lenkų laikraščiuose
"Miestas visai nenuken- t a . "
Bet aišku, kad negalės taip visuomet būti. Ateis tas
nyje tik 16 buvo areštuota
Sša, kad pasabaigus ka- paskelbė lietuviams perspė laikas, kada ne tik lietuvių tautoje, bet ir kitose tautose tėjo nuo to.
"
A
r
bravarų
nuosavybė
Viskas yra
už girtybę.
iabartinis stovis nebu- jimą, kad jie nesiskirtų nuo tikintieji žmones nusikratys to velnio jungo viešame gy tvarkoje."
buvo sukonfiskuota?"
—
^akeistas. Jokiuo bu- brolių lenkų, kad jie ne venime ir taip susiorganizuos spaudoje, politikoje, vi
"
K
u
r
tau,
jie
dabar
dir
" K a i p atsiliepė prohibi)s nepakeisianėios mo- klaus vt u litvomanų kurst v- suomenės veikime—kad bus stačiai nebeįveiki&mi. Kada cija į prasikaltimus į areš ba minkštus gėrimus ir ki
darbininkiu
vvrais mii prieš lenkus, bet stovė žmogus nesnaus, o dirbs, tada jam ir Dievas padės. A r tų skaičių V9
tus dalykus ir turi darbi
jiinkais:
Tos valdv- tų už Lietuvos prijungimą greitai ateis tas laikas mūsų tautoje?—Sunkh tai pasa
i
'Dabar daug mažiau are- ninkų nemažiau, kaip ir | Gert). "Draugjo" Redakcija:
esą, įsitikinusios, jog prie Lenkijos. Girdi, kaiMa p i r m a . " į
kyti. Viena aišku: tas laikas jau ateina, jis vis artyn ir štų ir prasikaltimų.
Yra, kaip žinote, didžiai
44
rvs kaikuiiuos darbus kurie lietuviai laikosi krvNa,
gerai.
Bet
vis
del
žiau
barnių
šeimynose,
ma
artyn prie mūsų. Mums patiems buvo nepaprastas siur
išsiplatinęs paprotys
tarpe
cančios geriau ir suma- žiuoėiu skverno ir Lietuvą
prizas, kada pereitais metais Rusijos lietuvių seime krik žių bylų del neužlaikymo to gal yra kokių nepasiten amerikiečių siuntinėti vieni
už vvrus.
veda pragaištin, mėgindami
ščionių partijos paėmė viršų ant bedievių partijų. O paėių ir vaikų, mažiau per- kinimų ir s k u n d ų ? "
kitiems atvirutes. Labiausiai,
liuose
amerikoniškų ją atskirti nuo Lenki jos.
"Skundžiasi tik keli vie
juk |ios gan jau buvo išsimiklinusios agitacijoje ir orga- siskvrimu."
bemaž nesuskaitomai siunčia
44
Mūsų priedermė pranešti nizatyviame darbe. Čia Amerikoje mes matome, kaip
onininkų sąjungos orBet j u k prohibiciją t u r šbučių savininkai, turėju
per šventes, kokios jos nebū
ose atrandama žinios, tiems sulenkėjusiems lietu kelinti jau metai lietuviai katalikai laiko tvirtai savo už but pakenkė bizniui."
sieji prie viešbučių karče
tų.
šiandie motervs dau- viams ir jų patronams len-- imtas pozicijas, jąsias dar vis stiprina ir jau moka apsi
Dabar, jie mažiau
"Ne,
j i padėjo bizniui. mas.
Dabar imant iš to pavyz
ia dirba automobilių kams, kad tasai jų raudoji ginti nuo bedievių intekmės. O ir pačioje Lietuvoje pir Žmonės gali daugiau pirkti turi lankytojų.
VieaiasuvėseT Jos tose dirb- mas ir perspėjimai yra be mosios lietuviškos valdžios sąstatoje mes matome didžu- ir lengviau išmoka.
Tas kitas iš jų karčemos jau dį, ar nevertėtų lietuviams įsipratinti tai daryti, o labiau
;e i r
pageidaujamos, reikalingi, nes lietuvių tau mą tikinčių žmonių. Tai vis labai džiuginantieji apsireiš
prie automobilių dalių ta sugebės pati viena f>asi- kimai, nurodantieji tik dar linksmą pradžią galingo atbu lesnis negu.bedievių. Mes turime bažnyčias, mokyklas, siai, tai per Lietuvių Dieną,
kovo 4, geriausios tam atviru/tymo.
Mat, prie šito rupinti savo ateitimi. Lie dimo tikinčiųjų lietuvių.
knygynus, įvairias idėjines organizacijas—ir viso to vir
j tės butų tai TaiJtos Iždo. Jas
y nereikalinga fiziška tuvai yra tiek kenksminga
Žinoma, kas čia pasakyta, • paliečia labiau katalikų šūnę—vainiką—Am. L. R. K. Federaciją, kurios kasmebet supratimas, mitru- vokiečių letena, kiek ir pati vadus, inteligentus, kurie išgali atsistengti ir apveik tiniai kongresai tai anas gyvasai šaltinis, gaivinantis ir siunčiant nereikėtų nei daug
rašyti, nes paveikslas
gana
lenkų mums piršiama "kul
ti bedievių vadus.
judinantis progreso keliu visą mūsų visuomenę. Bet ir aiškiai pakalba. Tos atvirutės
t
ū
r
a
,
"
kuri
pastaraisiais
li kurie vra nuomonės
Bet kitaip yra su liaudimi, su minia. Katalikų minia šiose, čia paminėtose srityse dar tik dalelė darbo tenuvei primįs tautiškas priedermes,
metais labai pagarsėjo Lie
yra be palyginimo didesnė, negii bedievių—ypač mūsų kta, o jo didžiuma dar priešakyje.
su laiku darbas dirbatnešdamos kartais gal ir ge
tuvoje belenkinant lietuvių
*e moterims nusibos,
tautoje. Bet jeigu paimsime vidutinišką žmogų iš mūsų
I r tik vienoje srityje mūsų visuomenė gali ir turi ras pasekmes aukoje ir pasti
parapijas.,
net jos išnaujo panorės
minios ir pastatysime su žmogumi, paimtu iš socijalistų, sueiti į bendrą veikime su bedieviais—tai Lietuvos nepri prinime dvasios.
Dargi ne
Lenkai vis dar nenori su ar laisvamanių minios—tai pasirodys, kad šis pastarasis klausomybės reikale. Ta nepriklausomybė lygiai reika
nti senovės g v veniniu.
menkas pelnas eitų nuo par
jei tas neinvyks, jei prasti, kad lietuviai trokšta daugiau bus už katalikų apsiskaitęs, mokės/ mikliau kal linga mums ir jiems. Jeigu ją gausime (apie ką neabe
davimo atviručių į Tautos Iž
gyventi
savitai,
kad
jie
no
r v s ir tolesniai turės
bėti, turės daugiau gudrumo. (Žinoma, kartu su tuo visu jojame) tai Lietuviškos respublikos parlamente turės su dą. Toks tai mano protelio ištusios vyrų vietas, tuo- ri Lietuvai neprigulmybės, bus daug labiau už kataliką patvirkęs).
sieiti krikščionių atstovai su bedievių atstovais. Nes nors rokavimas. Taigi ar negalėkurią
po
karės
turi
gauti
be
prisiers sulaukti radiTad čia ir pasirodo didžiausias uždavinys šviesesnių mes ir kažin kaip organizuotumės—vis viena visų iki vie tumėte, laikraštyje
raginti
i atmainų
ekonomi jokių unijų su lenkais.
katalikų eiti į savo brolių minias ir padėti joms kilti ap- nam savų atsfcvų mes negalėsime išrinkti. Pesimistai žmones prie tokio, ant kiek
Jei lenkai to nenori ar ne švietoje, visuomeniškame ir politiškame susipratime. Čia net pranašauja, kad pirmojo mūsų parlamento atstovų
ne sant i kiuose.
matau, naudingo
papročio?
dideliu atsidėjimu rei- gali suprasti, tai jie nesu ir kursams, ir spaudai, ir prakalboms, ir ypač paskaitoms didžiuma busianti •bedieviška. Mums atrodo, kad toksai
Norints
jau gal ir vėlu tą
tėmyties į ekonominius pras nekuomet ir tik veltui —tiek ir tiek vietos. -Didelė, taip-pat naudą atneš savo juodas spėliojimas nėra nieku pamatuotas. Priešingai,
įvykdinti šį metą, bet per metkius Be tik Europoje, eikvos savo energiją tuš tarpe daromos diskusijos, debatai apie įvairius visuome einantieji atsitikimai parodo kitką.
tus laiko, įsispaustu matymas
ir Amerikoje,, ypač pa čioms pastangoms.
nės klausimus.
Bet kovai del Lietuvos laisvės mūsų visuomenė turi
reikalingumo tokio papročio.
gils karei, kuomet m i Bet šiaip a r taip staiga minics nepakelsi, ^ u s ų be išrinktą nuo didžiųjų organizacijų—Am. Liet. Tarybą,
TOWN OF LAKE.
ai kareivių apleis apdieviai savus pasekėjus jau nuo 20 su viršum metų sa susidedančią dabar iš 10 žmonių, Jeigu bedievių orga Gal kiek domos į tai atkreip
site!
votiškai
auklėja.
Mūsų
gi
visuomenė,
nesenai
teingijusi
a ir sugryž namo.
nizacijos
prisidėtų
prie
tos
tarybos
(durys
jiems
atidaVietos moterių sąjungiečių
Pasilieku
savo svietišką inteligentiją—nesenai rimčiau ir apšvietos ros), tai jie ten. turėtų ineiti mažumoje. Tai matydami
extra susirinkimas.
Su gilia pagarba,
BEREIKALINGAS
platinimo darbu tėužsiėmė. (Kunigai daug dirbo ir toje bedieviai, nei neina į tą Tarybą. J i e nenori pasitenkinti
Šiandien 5 d. kovo, 8 vai. srityje, bet nedaug tegalėjo nudirbti del daugybės ^avo
Pr. Zdankus.
PERSPĖJIMAS.
mažesniu balsu mūsų tautos politikos reikaluose. Visos ,
vakare, Šv. Kryžiaus parap. tiesioginio, kunigiško darbo). Darbas jau pradeda įsibė
jų pastangos išstumti katalikus iš tos teisingai užimtos
Pritariame nuoširdžiai ir
rieagoje gyvuoja lenkų svetainėje, Moterių Sąjungos gėti ir įsigalėti.
pozicijos—ligšiol nenusisekė. Nenusiseks ir toliau. J e i p. Pr. Zd. mintin patariame
įgija vardu " U n i a Lu- 21 kuopa turės extra susirin. Bet dar ims nemaža laiko, kol mūsų minios pataps nenorės užsitraukti ant savę s istorijos pasmerkimo, jie visiems
lietuviams katali
mą,
tat
gerbiamos
sąjungietės
*a" (Liublino Tnija)
gudresnės už bedievių minias.
turės galutinai nusileisti ir ineiti į tą Tarybą, kad ir ma kams per visus savo vakarus
1. Ta draugija priguli nepamirškite ateiti susirinkiI r kol tai įvyks, tai mums geriausia bus laikytiesĮ žumoje. Bet tai nereikš dar vienybės katalikų su bedie lipinti Tautos Iždo centinius
man,
nes
bus
naujų
dalykų
lenku tautininkų orgaštai kokio takto.
viais ir kitose srityse. Toje Taryboje sidi i i katalikų ženklelius £rie likiętų ir par
eijos "Zvviązek Narodo- pranešta.
Ajnšvietos darbe, labdarybės reikaluose, šelpime Lįe* pusės rinktiniai/ žmonės ir, žinoma, jie nesiduos apsukti davinėti atvirutes.
Polski." Draugija neKuopos Valdyba. tuvos—visame kultūros platinimo darbe—mes visi, nuo galvas bedieviu atstovams, jeigu šie kada ir ateis tenai.
"Draugo" Redakcija.
i 578 kuopos numeri.
apačios iki pačių viršūnių turime eiti vieni, be jokio pri
•Ui fki
Bet šiaip jau gyvenime, po mu»ų kolonijas, po drau
Unia Lubelska," kaipo
Liežuvis neturi dantų, o sidėjimo bedievių. Nes -čia mums su jais nepakeliui, čia gijas—geriausias kol-kas taktas—tai pasisaugoti bedie- Stocks Ir Bonds Perkami ir Pardao106 £o. La Salle st., uždėta INO m.
įgija, yra sutverta dar tečiau jis skaudžiai kanda. rnuaų keliai skiriasi. Čia naisų darbas iii platesnis, ir gi-1 vių i r \ b u t i nuo jų kuotoliausia.
danii veiklus darbas. Andrewa Sk Oo,

Draugas" Pniblishamig Co.

EDAKCIJOS PASTABOS. I

Žymus amerikonų kovo
tojas už blaivybę p. W. J ,
Johnson, norėdamas i š t i r t i
ant vietos, kaip veikia svai
galų uždraudimas į įvairias
gyvenimo sritis, pereitą va
sara nukeliavo į vakarines
valstijas, kur užvesta probibicija (panaikinti bravūrai
ir saliunai). Jisai tą klau
simą tyrinėjo plačiai Oma
ha, Nebr v Denver, Col.,
Portland, Or. ir Beattle,
Wash. Jisai kalbėjo su
bankeliais, advokatais, vie
šbučių savininkais, pirkliais
ir kitokiais.
I š dešimties
devyni jam sakė, kad jie
buvę priešingi saliunų pa
naikinimui, bet nei vieno ji
sai neradęs tokio, kursai
norėtų suliunų grąžinti. (Omahoj gyventojų
150,00,
Denvere 250,000, "Portlande
— 275,000; Sea&le — 350,000).
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Parapijonų protestas prieš Lietuviško bambifeo "pa
u
rapija" jau smunka kaip
Naujienas,M
Vasario 24 d. įvykusiame
parapijos viešame susirin
kime įnešta pasibjaurėjimas
Vi^uomeniemi ir socijalis
tų laikraščiu "Naujienos/'
kuriaru
tilpo
raštpalaikis užgaunantis mūsų, ka
talikų, giliausius jausmus,
apšmeižiantis
augščiausi$
gafvą mūsų Bažnyčios Šv.
Tėvą, ir siundijantis žmo
nes prieš mūsų gerbiamuo
sius kunigus.
Mes visi
karštai y
užprotestuotam
prieš tokius anarchijos vai
sintojus.
Mes, kaipo Mo
tinos Bažnyčios vaikai, drą
siai ištariame pagal žodžių
šv. Povylo: Nei vanduo, nei
ugnis, nei kardas neatskirs
nuo Kristaus ir Jo įpėdi
nio Šventojo Tėvo.
Tam pačiam susirinkime
perskaitytas protestas Chicagos Katalikiškų Draugi
jų atstovų, padėtas "Drau
g o " num. 42. Viso susi
rinkimo vienbalsiai tas pro
testas paremtas. Mes baltimoriečiai lietuviai išreiš
kiame karštą pritarimą Chicagos Katalikiškų Draugi
jų Atstovams, kurie savo
p a g a r b a v i m u išreiškė tik
ra sūniška Motinai Šv. Ba
žnyčiai meilę ir prisiriši
mą, kaipo katalikai prie šv.
Tėvo.
/

J. Karalius, „
J. Pautienius,
J. čapUnskąs^^

_

Toliaus šiame susirinki
me išrinkta trys- atstovai į
New Yorko visuotiną poli
tišką seimą.
Paskiau Tautos Fondo
skyrius laikė susirinkimą ir
tris atstovus išrinko. LDS.
30 kuopa vieną atstovą.
Kaip girdėt, tai ir kitos
kuopos siųs atstovus, kaip
tai, vyčiai, Moterų Sąjun
ga, abelnai visos draugijos
neatsilieka.
Prieš keletą metu Baltimorėje gyvenusieji žmonės
ir iš laikraščių žino, kad ši*
tame mieste buvo pirmuti
nis lizdas šliuptaraių ir Ba
žnyčios persekiotojų.
Tik
maža parapijonų kuopelė
tvirtai laikėsi su savo kle
bonu.
Liūdnai atsiminda
mi apie -tuos laikus nevie
nas ašaromis apsiliedavo.
Bet Viešpats Dievas pasi
gailėjo tų ašarų, nes sutei
kė didelį džiaugsmą, kuri
galima net stebuklu pava
dinti.
Dievas davė pui
kiausią bažnyčią.
Buvu
sieji kunigai 40 valandų at
laiduose gėrėjosi. Bet da
bar labiaus pasigerėtų, nes
iš vidurio visos malevonės
atnaujinamos.
Velykoms
bus pabaigta.
Mes, katalikai, Dievo ma
lonėje širdis raminam ir
gerėjamės su pasididžiavi
mu, nes lietuvių bažnyčia
Šv. Alfonso stovi didelėje
bizniavoje vietoje, kur žmo
nės iš visų pusių miesto su
plaukia ir šimtai% katalikų
lanko mhsų bažnyčią per
dienas.
Garbė lietuviams!
J. Karalius.
v

kirvis nuo koto.
Seniau
tasai mulkintojas dar gėrė
josi su savo kirkužės pirki
mu.
Tečiau šiandie tasai
pasigerėjimas pražuvo ir
ponui Strazdui su strazdžiukais priseis iš Čia vei
kiai skristi kur akys neša.
Čia ne vieta jam mulkinti
lietuvius darbininkus.
Strazdo sumulkinti "parapijonai" surengė andai
prakalbas.
Paskleista pa
skelbimai, kad kalbėsiąs
Strazdas D. *D. Nuskirton
svetainėn susirinko jo šali
ninkų būrelis.
£ai vis
stiazdžiukai, kuriems jis
mėgina užauginti sparnus,
kad jie kiek nors paskristų,
bet neįstengia to padaryti.
Argi bemokslis gali kitus
mokinti!
Atėjo su prakalba ir Stra
zdas savo vieno strazdžiuko
vedinas. Ėmė jis nei sį-nei
tą kalbėti, mikčioti. Susi
rinkusieji nesupranta ir
taip savęs šnekasi. Sako:
"mūsų prabaščius turbūt
šiandie serga, kad kaip ne
savas atrodo."
Sale sėdįs apyžilis žmo
gus patėmrja: "Matyt, ser
ga, antai ant kojų nenustovi. Ar kartais nebuvo
kokioj nors linksmoj drau
gijoj ištisą dieną."
Pabaigė jis savo tą nei
siokia-nei tokia kalbą ir ap. •• - i i sieme dar 1 klausimus atsakyti.
J tuščius, jam pri
einamus klausimus jis šiaip
-taip atsakė. Bet kuomet
jo paklausta
svarbesniu
klausimų, apie jo "pasauki
mą," per savo strazdžiuką
atsakė, kad tokie klausimai
nevietoje ir jis neatsaky
siąs. Kur ėia atsakys, kad
bambizas neturi suprati
mo, yra tamsus.
Dieve tu mano, ir yra dar
tokių neišmanančių lietu
vių, kurie tokius mulkinto
jus palaiko savo "kuni
gais" ir jiems tarnauja.
Kupstas,
~

DUQUESNE, PA.

Lietuvių Dienos apvaikščiojimas.
Kovo 6 d. vietinis T. F.
skyrius* rengia prakalbas
su perstatymu " Karės me
tu", dainomis ir deklemacijomis.
Kalbėtojai bus iš Philadėlphijos ir Elsworth, Pa.
Lošėjai ir giesmininkai bus
iš Homestead'o.
Vakaras bus gan indomus
ir užimantis, nes programą
išpildys jau atsižymėję kal
bėtojai, artfstai-4ošėjai, dai
nininkai ir deklematoriai.
Todėl vietiniai ir apylinkių
lietuviai esate- kviečiami
kuoskaitlingiausiai atsilanKyti. Iš to nemažai aptu
rėsite savo dvasiai peno;
tuomi, taipgi, paremsite
mūsų tautos reikalus.
Vakaras atsibus Carnegie
Library Hali.
Kviečia visus T. F. komimisi ja:
J . P. P. B. .A W.

York

mocsaaaaaaa

/.

" ATONIG

E

CICERO, ILL.

(gggYOUB ST0NfcŽG1S_SAWĘj

Aukos, gyvos aukos.
Karės yra žiauriausios,
baisiausios; bet dabartine
karė perviršija visas istori
joje buvusias.
Gal užtai
taip pasibaisėtina, žiauri,
plati, kad — žut ar but, —
susirėmė demokratizmas su
i

autokratizmu.
Ir atima
nemenka dalį, rodos, kartu
mu, kuomet pamislijame,
kad šita/ bąli*, su kuria tu
limo kentėti, stovi už žm )nijos teises, tuomi priskaitant mūsų numylėtą
Tėvynę,
Lietuvą.
Visi
kentėjimai, aukos net gyva
stimi dėlei šito krašto, Suv.
Valstijų, pasidaro lengves
ni, kuomet suprantam, kad
tas viskas yra pašvenčiama
dalei žmonijos labo, jos pa
inu »sa vi mo iš retežiu auto
kratu, biurokratu, o žmoni
ja paliuosuos i ir brangiąją
Lietuvą.
Priežastjs tiks
lus ir pasekmes šios karės
Šiandien netaip leugvai ga
lima spręsti, bet toli po

prasiblaškymui šios karės

(hmm, po kokios įcent kartės
,'
u
r
ar daugiaus, bus galima ai
škinus perm&tyti, skaityti
ir suprasti istoriją, šių dieuti atsitikimus.
Tą paliu
dija praeitis, tą patvirtins
ateitis.'
V
Gal šios karės pasekmė
mis, /rezultatais džiaugsis
Imsiančios gentfeartės ant
tiek, kiek pasitikima galė
simo laisvai, ramiai kultū
roje kilti, be užvydumo vie
nos kitom siekti prie savo
augšto idealo, kurį prakil
numas iššaukia. Užtai at
sižvelgiant į gerovę, į lai
mę busiančių gentkareių,
reikalinga dabartyje yra
mūsų pasišventimas.
Kenčia dabar rodos visi
nuo šios karės. Neaplenk
ta su kentėjimais ir šita ko
lonija. Vėliausiu laiku tai
dauuiaus turėjo nukentėti
iiuslodama du veikėjus, ku
riems prisiėjo išeiti kareivijou. Vienas tai Antanas
Pocius. Jisai yra vienus
metus buvęs
pirmininku
vietinės vyčių kuopos. Veš
liausiu laiku veikė pašelpiiiėse draugijose.
Kitas
naujokas, tai Povylas Mar
gis.
Jisai beveik prie vi
sų ideališkų draugijų, kuo
pų priklausė. Raštininka
vo Saldžiausios Širdies V.
Jėzaus draugijoje be jokio
užmokesnid. Dabar jauni
mas, labiausiai Liet. Vyčių
U-ta kuopa ir Liet. Darbi
ninkų Sąjungos 49-ta kuopa
(buvo pastarvsios korespo
ndentu), palieka nuliūdime
netekę iš savo tarpo veik
laus ir linksmaus nario. Vi
sa kolonija atjaus jų nebu
vimą.

UŽMIRŠK K A D TURI SKILVI.
Gaunamas visose vaistinyčiose.
P o kiekvienam valgiui imkite vieną
o pamatysi*-*, kad geriau jausite*.
Pradekite šiandieną!

PRANEŠIMAS NORTH S I D E L I E 
TUVIAMS.
Pranešu visiems dienraščio "Drau
go" skaitytojams, kad virš minėta
laikraštį galite pas manę gauti. K u 
rie nori užsirašyti, te praneša man
atvirute. P a s mane galite gauti kaip
dienini taip savaitinį "Draugą".
Taipgi pranešu tiems, kurie .skai
tote, Jeigu kurie negautumėte, tai
praneškite man greitai, o aš viską,
pataisysiu.
A. NAUSĖDAS,
1668 WabansJa a v e ,
Ohicago, I1L

L. K. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA:
Pirm., Kun. J. Ambotas,
53 Capital Ave., Hartford,
Conn.
Pirm. pagelb. J. Grebliunas, 425 Pacą St., Baltimore, Md.
Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Aubum Ave.,
Chicago, Iii.
Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rectory, P. O. teiJver Creek,
New Philadelphia, Pa.
Iždo globėjai: A. Bajo
raitę, 723 Saratoga St., Baltįmore, Md., M. Tumasonis,
320 First Ave., Homested,
Pa.
•'

•

'

1

•.

,.

.'•

. '•

CICERO ''DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS.
Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo",
tai meldžiu man pranešti, o
aš pasistengsiu tai pataisyti.
Kas norėtų gauti "Drau
gą" mėnesiui ar net savaitei,
teateina pas mane arba teprisiunčia savo adresą, o
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės. ,
- J. MOZERIS,
1430 So. 49 Ave., Cicero, 111.
KATALIKŲ SPAUDOS DRJOS CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI:
Kun. P4 Lapelis — pirm.,
10806 Wabash ave., Chicago,
Bį
J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago,
111.
Iz. Nausieda — ižd., 917
W. 33rd S t , Chicago, UI.
.

''*
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Visiems savo prieteliams patariame skaityti
ir platinti mūsų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numeri ir-vardą. Pinigus reikia siusti iškalno
išperkant money order arba registruotame laiške.
Mažiaus dolerio galima siųsti krasoe Ženkleliais.

F. A D . RICHTER & CO.
7 4 - S O Waahington Street, N e w

^

X
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"Draugo" Bendroves Knygynas.

tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentejimųMr skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė
mus papnvei
brangi
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. N e s i 
duokite apgaut suUastuotais vaistais, parduodamais
u ž pigesnę čienią.
tokiame
kad
žodis
„ 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. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių^
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

' » » " » » * » * • ! » ' » »l • • » .
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"DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA.*
Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir
senąjį, nes kitaip sunku yra
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą į tai.
Laimės,
jiems laimės,
naujame
nepriprastame
darbe, per kurį gal suteiks
kiek gerumo ir mūsų numy
lėtai Tėvynei, brangiai 7 Lie
tuvai.

Pr.

No. 350. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją payminklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . .
No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir 'užgirtas trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun." F. B\ Serafinas.
Talpina trumpus klausimus Ir atsa-

.05
.25

Mb. 5. ĄnykSctų Šilelis. A. A. Vyskupo A n t
kimus pritaikytus i radedamiemslema
Baranauskio amžina atmintis, yra tai
skyriams. Kaina
.10
.16
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 6 . . .
No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 266. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
vių Chicago, 111. šv. Kazimiero Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtaa trečio
rims. Parašė M. Gustaitis,
1914 m.
j o Baltimores
Koncilijaus,
pagal
'.JO
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik- *
nas, šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
augštesnlemt
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
.10
mokyklų
. skyriams. Gražus išleidi
No. 18. Gurkliutes Eilės. Yra gražus rinki
mas. Kalba lengva ir aiški. KaTnk . .
iC5
y
nėlis dainelių, karias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32
.10
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-Jos
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". GraH knygelė. 1911 m.,
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
10
pusi. 26 . . . . v
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
.25
viams dainelių. 1 dalis
parašė kun. A. Guillots, vertė kun.
.80
II
dalis
..•.
A. Milukas. Yra tai pulkus Jrankjs
!<
No. $0. Meilė P o e m a . Parašė. M. Gustaitis.
prieš užmetinėjimuB laisvamanių ta
Yra tai labai gilios minties dainelės.
m e dalyke. Pusi. 154
40
.15 No. 279 Mažasis Katekizmas
1914 m. Pusi. 24
Valkeliams,
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
prlslruošiantiems į pirmąja išpažinti
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. l a u 
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 111
.20
scenai veikalėlis
.10 No. 200. Reikalingiausios giesmes, bažny
No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
čioje šv. Kaina
62
slėlis iš liaudies gyvenimo . . ,
.15 No, 292. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
skaityti ir platinti šią .knygele . . . .
.20
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai
.15 No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
No. 60. Komedfjeiės: Čigonės atsilankymas,
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
••
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
vėlis tinkąs
mokyklose ir patiems
su Blaivininku. Parašė U. Guikiiutė,
per save mokinties, poperos apd. . .
.25
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. S4 . .
.!••
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno Ir N a u V
No. Tarp dilgeliu Rožės. Meliodrama dviejo
Įstatymo. Parašė
kun. i.
dvurler.
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is.
Kieto
popero
apdarais
• ....J
.25
.20
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . .
No. 315. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaus,
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
••:
"
dalis
I,
kieto
poperos
apd.
25
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a
sakaitė iš lietuvių gyvenimo
.10 No. 316. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais
No. 87. BraiŽlnėliai. Tai labai Įdomios apy
No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė S k r a i 
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu
dė. Chicago, IH. 1915 m
.46
gi*. 1016 m. Knygutė pasimokiniNo. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
mui tikybos dalykų. Pusi. 48
36
Parašė F. Y. Perspausdinta iš "Dar
••
326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
patarimais apie pašaukimą kunigys
mui kningutė. Pusi. 32
.05
tėn.
Iš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 95. Hnckleberry Firmas. Mielam laiko
Saurusaitis.
Pusi. 195 . . . . ,
25
praleidimui
patartina šią apysaką,
No.
360.
Lietuvių
Darbininkų
Kalendorius.
kalba lengva ir kningos intalpa inte
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul[^
resuojanti, vertė Jonas Kmitas
.75
kus
leidinys
ir
patariame
kiekvienam
y
No. 98. Iš daktaro pasakojimu. Parašė Šat
tą
kalendorių
įsigyti.
Boston.
Pusi.
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
.25
120
Gražios pasakaitės. Pusi. 70
.25
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
No. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
.08
a ) Marksas II. Pusi. 24
gyventų valandų atsiminimai. Para
.08
b
)
Kopernikas
ir
Galilėjus,
pus.
32
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą
.05
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. I I
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas". x
.05 • !
d) Į Socijalistų Bojų, pul 18 . . . .
pusi. 56
.05
e
)
Giordano
Bruno,
pusi.
18
.20
No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
.05
f ) Ar yra Dievas? Pusi. 18
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
.05
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
.05
1) Revoliucionierių tarpe, pusi. 10 . .
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
.05
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . . .
čių Dovanėlę.
Chicago,
111. 1915,
No. 896 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi.
nusl. 28
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 8 1 0 0 *
.to
Lithuania
and tlve Autonomy of Polaad with
No. 110. Oliveris Tvvlstas. Tai viena iš ge
.10
a
map.,
by J. Gabrys. Paris
riausiai nusisekusių
vertimų gar
rys.
x
«iris.
•
•
•
•
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•
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.10
saus anglų rašytojo Charles
DickA Skctch of the Lithuanian Nation, by J.
ens. Apysaka,
kurią myli senas ir
vjcLDry 8* i 3. ris • • • • • • *•*"• • • • • • • • • « • • •
Jaunas, blednas ir turtuolis; neapsi.10
vilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for
orchestra,
•'
Kmitas, 520 pusi
$1.00
Corrceted and arrauged by Vlhcent
Niekus, Chicago.
No. 115. Patarlės ir išminties
grūdeliai.
Trimitas.
Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
mai
orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
50
tas
10
knygučių 34.00. Viena knygelė
tuviškų, patarlių Ir išsitarimų. Pusi.
- 48
'
.25 Septynios 'giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
No. 130. Tris Keleiviai. Krikščionis, Žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00
Ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži
rašė St. Šimkus
60
moralė pasaka. Pusi. 95
.25 No. 373 {žadu Katekizmas. Parašė kun. A.
.26
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
'Staniukynas. Pusi. 71 6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No. 375. Ypatingas sąžinės
perkratinėjlKmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
mo būdas. Pusi. 68 audeklo vlršet.
.15
deliai. 1917 m.
vadovėlis.
.80 No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
No. 160. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. P a 
Pusi. 409. Audeklo apdarais
$1.00
rašė ir ind'avė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
Popiero viršeliais
*. ..
.76
gresui Londone atsivuvusiam liepos
No. Apmąstymai, visiems metams Ir šven
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
tėms dvi stambi knygl po 500 pusi.
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo apdarais
. $8.00
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
.10
Poperos viršeliais
2.00
•
No. 182. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
N o . B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos skuy
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
relės apdarais
76
No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
Juodais audeklo apdarais
, .40
T T .-. * o * -y
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
No. t»ne\ •»< •ža?
kų ti'.včjimo katekaktuvių Gardelio unijos
(1413—
.26
« kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais
1918) Gražus istoriškas
veikai ėlis,
No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
.60
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
žinoti lenkų šunybės.^ Pusi. 66 . . . .
knyga. P u s t
.20 No. 393. Trečioji skaitymui
No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
.76179 su paveikslais, audimo apdr. . .
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
žmonijoa Pusi. 163
«..
.40
dravičiaus
.75
No. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P.
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
G. Yra tai rinkinys faktų apie sociveikslai, dideni
.15
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi.
Mažesni po
..
.10
16
Sv.
Tėvo
Benedikto
XV.
paveikslai
su
mal
.10
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.15
laiškai). Parašė K. A K . Pasikalbė
Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus,
bro
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, sesutės, pačią fr kitus, paauk
lus. Pusi. 150
suotos — 3 už
.26
.75
No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. IŠ
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
moksliškų- paaiškinimų knygutė. Pusi.
girtuoklių nuodo. Pusi. 32
.16
. .
. •
190
<*.
.50
••
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. Ir
"Tošis Didžios vertės knygutė
.05
No. 194. Tiesos Žodis Socijalistams. Parašė
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popera Ir
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios raidės. Pusi. 894. Poperos apd.
.66
mūsų lietuviškieji
socijalistal bei
Baltais kauliniai apdarais
$1.60
"cicillstai". Su paveikslais
.10 No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 340.
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
.46
Kaina noperos apdarais
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
.76
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
je, č i a rasi daugeli paveikslų mūsų
.66
Baltos s k u r d ė s apdaruose
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina a u 
Visokių informacijų/ dainų, pasakai
.40
deklo apdarais
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio.60
Skuros minkštais apdarais
je privalo rastis šį knyga.
448 pusi.
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gvapopero apd
% . . . . . . •..
.50
rantuotų nuo 15c. Iki
61.50
Drūtais drobės apdarais
$1.00
fikaplcriŲ karmelitanskų. iš Lietuvos su pa
No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
.16 1
saitėliais ir be pasaitėlių po
veikslais, parašė Dr. A. L. GraičuPaveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
••
nas; kiekvienai motinai šį knygelė
ir §v. Juozapo su maldelėmis už vie
"patartina perskaityti
.20
.10
ną nuo 2c. iki
No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
(didumas 14X20). Kaina už vieną . .
Graičunas
.36
.16

m
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MALDŲ KNYGOS.
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DRAUGAS" PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street,
I
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Chicago, Illinois
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Lietuvių Dienos apvaikščiosi
mo, paikios pasekmės.
Prakilnus idealas visuomet
išsaukia žmonių pasišventimą
prakilniems darbams.
Taip
dedasi ir šiaurinėje miesto da
lyj Šv. Mykolo Ark. parapi
joj. Štai apvaikščiojime Lie
tuvių Dienos, kovo 3 d., vie
tinės parapijos
katalikiškos
draugijos,
vadovaudamosi
Lietuvos globėjo Šv. Kazimie
ro idealu, parodė nepaprasta
pasišventimą savo Tėvynės ir
savo brolių ir seserų gelbėji
me. Vietos draugijos per sa
vo atstovų
lupas
išreiškė
karštą
meilę savo Tėvynės
Lietuvos ir gilų atjautimą sa
vųjų vargo ten kentančių. Tą
j o s patikrino sudedamos gau
sias aukas ant Tėvynės auku
ro. Viena dr-ja, berods &v.
Mykolo Ark., paaukojo
net
$100.00 ir jos atstovas prano
šė, kad toji dr-ja nutarusi pa
silikti Lietuvos gelbėtoja pri
sidėdama prie vietinio T. F.
skyriaus. Taip pat ir
kitadraugijos, sulyg savo išgalė>,
sudėję aukas išreiškė pasiry
žimą gelbėti savo Tėvynę iki
kolei ji mūsų pagelbos reika
laus, iki kolei liks liuosa —
neprigulminga Lietuva. Visos
dalyvavusios
draugijos toje
dienoje sudėjo aukų $294.63.
Prie tų draugijų aukų susi
rinkusi publika
dar sudėjo
$78.80. Nors toji publika dau
giausiai susidėjo iš tų parlii
draugijų narių, kurie ir pir
mąją auką sudarė, vionok prie
tos progos nesigailėjo dar ją
papildyti.

I
I
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KARĖS ŽENKLELIUS
GALIMA G A U T I " D R A U
GO» A D M I N I S T R A 
^ «g»
CIJOJE.

Antradienis, kovo 5 d. Sv. J o n a s n u o K r y ž i a u s .
Trečiadienis, kovo 6 d. Sv. P e r p e t u s ,
NORTH S I D E .

M'!

mmmįį

Žinančiam vietinės koloni
jos lietuvių istoriją ir aplin
kybes stebėtinai atrodė jų po :
kilęs susipratimas, savo tautos
reikalų pažinimas ir jų uolus
pasiryžimas darbuotis mūsų
tautos ir tėvvnės gerovei. Jš
jų draugijų atstovų ir atsto
vių prakalbų aiškiai atrodė,
kad visos draugijos, kaip pašelpinės taip ir idėjinės, ben
drai svarsto ir ir remia visus
mūsų. tautos svarbiuosius rei
kalus ir matyt turi puikų iv
pavyzdingą pasisekimą ben
drame veikime.
Kas vietos lietuvius suža
dino prie taip prakilnaus vei
kimo ir visų savo jėgų jun
gimo, man nėra žinoma, bet
esu patyręs, kad nortbsidieeių
atbudimas prasidėjo nuo va
landos, kuomet gerb. kun. F.
Kudirka su savo pagelbininkais užėmė Sv. Mykolo Ark.
parapijoj
Iš visa ko galima spręsti,
kad vietos parapijoje santikiai tarpe lietuvių ir jų dva
siškų vadovų yra
pagirtini.
Kad ir Lietuvių Dienos ap
vaikščiojime, matyti, visi ben
drai veikė — taip pat ir Lai
svės Savaitėje visi pasižadėjo
veikti, kad kuodaugiausia su
organizavus Lietuvos gelbėto
jeLietuviij Dienos vakaro ve
dėju buvo gerb. klebonas kun.
F. Kudirka. Jisai perstatė pa
eiliui draugijų atstovus, ku
rie ifereik&dami savo mintis
dėjo aukas ant mueų Tėvynės
Lietuvos aukuro.

Programoje buvo ir deklemacijų,
kuriąs deklemavo
jaunos mergelės ir jautriai
apipasakojo Lietuvos vargus.
Jųjų deklemacijos giliai šir
din siekė tikro tėvynainio.
Aukų tą vakarą sudėta nuo
draugijų
$294.63
Ant vietos surinkta . . . . 78.S0
Viso $373.43.
Smulkmenišką
atskaitą,
manau, Lietuvių Dienos rengi
mo komitetas pats paskelbs,
nes man neturint po ranka rei
kalingi} užrašų tas nebuvo ga
lima padaryti.
Pašalietis.
SUSiy. L. R. K. A. CHICA
GOS I APSKRIČIO SU
SIRINKIMAS.

Kovo 7 d. 1918 metų, įvyks
S. L. R. KJ A. Chicagos I Apskičio susirinkimas. Visos S.
L. R. K. A. kuopos priklau
sančios prie šio Apskričio,
malonėsite dalyvauti susirin
kime, nes yra labai daug svar
bių reikalų. Žinote kad arti
nasi Apdraudos Savaitė. Tai
gi rengkimės prie jos. Susirin
kimas atsibus Šv. Kryžiaus
parapijos svetainėje, ant
Town of Lake, (46-tos ir So.
Wood gatv.), 8 vai. vakare.
Tik nepamirškite atsilankyti.
Nuoširdžiai kviečia
APSKR. VALDYBA.

Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutes;

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus
Parašyta Kun. P. G ūgio
;
K A I N A 15 c.
KANČIA V. J Ė Z A U S arba apmastymai ant kiekvienos
dienos per GAVĖNE.
K A I N A 40c.

TAI MŪSŲ DARBAI i

fe«VAlHl

PAŠALPOSI]
POMIRTINĖS:
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 Į $150.00, $250.00, $500.00,
savaitėje.
U
$750.00 ir $1000.00.

cius ir Jokūbas Šlikas, Jauni,
gražus vyrukai, lanko Valparaiso universitetą. Chicago j e
žada praleisti kelias dienas?,
būtent, Sv. Kazimiero diena.
P a s J. Šlikas net i s Bostono.

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

Steigiamas naujas teismas.
Telefonas: McKINLET 6764

'i

Paniekos atsibuna pirma
J a u kelinti motai Chicagos
miestas byluojasi su gazo dienio, antradienio ir trečia
kompanija už gyventoji} iš dienio vakarais, nuo 7:o0 ligi
naudojimą. 1911 metais mie 9:30.
sto taryba buvo nustačiusi
gazui kainą. Bet gazo kompa
nija neklausė to parėdymo ir
ėmė nuo žmonhj savotiškas
kainas. Taigi per praėjusius
kelis metus kompanija iš žmo
nių surinko 11 ntilijonų i»ol.
viršaus, negu kaip jai tikrpi
reikėjo.
Miestas kompaniją senai pa
traukė atsakomybėn. Pareika
lavo, kad kompanija tą per
viršį ^sugrąžintų gazo suvartotojams. Kelinti metai tęsiasi
byla be pasekmių.
Supratlyvesni gazo vartoto
jai todėl sutvėrė sąjungą ir
patys ims kompaniją nagan.
Nes miesto valdininkai tik
Draugo" generališkas atuomet pasižada piliečių gero
vei darbuoties, kuomet jiems gentas ant Town of Lake. Pas
yra reikalingi tų piliečių bal jj galima užsisakyti "Drau
sai. Kitaip nieko negalima gą" ir kitokius spaustuvės
darbus.
nuo jų sulaukti.
VINCAS STANCIKAS,
Gazo vartotojų sąjunga paivadino "Gas Consumers' 4617 S. Hermitage Ave.,
Chicago, UI.
Protective League."
Savo
turi po num. 4201

So.

Halsted gat.
Miestas bylai su kompanija
išleido kelis šimtus tūkstan
čių dolierių. Ir nieko nenuvei
kė.
Gazo vartotojai visą reikalą

W§LS

«vYAR SAVINOS STAMPS
Kares ženklelius, taip va
1SSWEDBY,THE
dinamus
"thrift-stįamps"
tJNITETJ* STATES
galima gauti pirkti "Drau
GOVERNMENT
go" administracijos ofise.
JIS DABAE JO REIKALAUJA. JUMS BUS
•
Kiekvienas ženklelis šitą
P A M A L D Ų VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK
REIKALINGAS PO KABEI.
kovo mėnesį kainuoja $4.14.
SMAI ir STACIJOMS, t a i p g i kitoms reikalingiausioms
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
Perkant pirmutinį karės
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražijs a p d a r a i .
stijų Valstybine Paratika neš* 4-tą sudėtinį nuoženklelį pirkėjui duodama
K A I N A 40 c.
§imtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
veltui certifikatas, ant ku
" D R A U G O " BENDR. K N Y G Y N A S
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytą
rio reikia lipinta nupirktus
1800 West 46th St.,
Chicago, 111.
Valstijų Taupymo Markes.
kares ženklelius.
B
1
B
B
m
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
Tai labai puikus taupy EE:bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
mo būdas. Patartina lietu
kite jų.
?
viams karės ženklelius pir
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
kti. Tuo būdu vyriausybei
Tas padės laimėti šitą karę!
paskolinti pinigai neša 4
nuošimtį. Vadinasi, yra ge
^a
B2E
riau ir saugiau pinigus pa
—
skolinti vyriausybei, ne
10*30
IOE30E
kaip juos laikyti kur paslė
•
ptus.
Spausdiname Plakatus,
Kuodaugiausia lietuvių
Tikietus perstatymams,
tegu taupia pinigus pirkda
Baliams, Piknikams ir
mi karės ženklelius.
tt.; Programos, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. DarLlTHUANlAN R C AlllANCf of
Apsilankė svečiai.
bos atliekame gražiai,
TURTAS VIRŠ $125,000.00
greitai
ir
pigiai.
Mnsu
Paveda*
m
a
m
a
•
Sųbatoj, kovo 2 d., atlarkė
spaustuvė pripildyta nau
savo blle kok|
*' Drau sro''
Adu J inisHaci įa
•paudos d a r b ą
jausiomis mašinomis ir nau
• d i l f ftllėiM
Apsidraudusiems nariams išmoka:
moksleiviai, pona\ Jonas Po
jausio ttyliaus x raidėmis.

Chicago je sumanyta įkurti
REIKALAUJAME: — senos m o 
teries
arba vyriška prie namų darbo.
naujas teismas, kuris užsiimAtsišaukite i "Draugo" Administra
dinėsiąs tik automobilių va cija, 1800 W. 46th St.
giu teismu. Pastaraisiais laiREIKALINGI AGENTAI.
CICERO, ILL.
kais tiek daug automobilių
Reikalingi visose lietuviu
pavagiama, kad esą reikalin
Vyčių susirinkimas.
ga tam tikslui turėti specija kolionijose agentai platinimui
Serodoje, kovos (> d., vieti lis teismas su nuolatiniu tel- dienraščio "Draugo".. Geras
uždarbis geram žmogui. Atsi
nėje, Šv. Antano parap. sve ?'\ju.
tainoje atsibus L. V. 14 kp.
šaukite greitai
^
— _
susirinkimas. Kviečiami visi
3T
Atidaryta vakarinės
nariai ir narės atsilankyti, nes
JUOZAPAS VALSKIS
mokyklos.
daug vra svarbiu reikalų.
4409 So. Fairfield ave., l i e 
Koresp.
Vakar Chicagoje atidaryta tuvis krautuvininkas. Pas jį
32 vakarines mokyklos į ku galite gauti "Draugą" pavie
Vartotojai ims nagan gazo lias laukiama susirinksiant nius numerius nusipirkti
ir
kompaniją.
apie f 0,000 svetimtaučių.
užsirašyti tą patį dienraštį.

ofisą

^

•'

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINJ.

nukreips viršiausian valstijo?
teisman ir tenai galų-gale tu
rės paaiškėti, ar kompanija
turi pildyti miesto tarybos
parėdymus, ar ir toliaus gali
išnaudoti visuomenę.

\

•

'

•
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGA8
8467 SO. WE8TERM BLVD.
K a m p a s W. S6-tos gatvės.

,

JOHN MIKSHIS
2917 Lowe Ave., Chicago, UI.
Sutaisom gaztnius ir minamus
dviračius už pigiausia kaina. Taippat parduodame dviračius. Negalin
tiems atvežti- sutaisome ant vietos. Už
darbą
gvarantuojame.
Kreipkitės
lat&kų ar ypatiftkai.

f——
Phone Canal 1678

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

•

•

Offiso Adynos: n u o 9 i i ryto iki 9
vai. vakare. Nedėlioras 9 iki 12.
4649 & Ashland Ave, Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317.

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas
S149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moterišku, Vyriškų Ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.'
OFISO VALANDOS:
lkl 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Ir n u o 8 Iki 8:80 vak. Nedėlio
mia vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687

JEOUNIS & dUSZKA

Dia yra Jūsų Proga!

2342 So. Lemvitt St.

I P.

MULEVIČIUS

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLVN, N. V.

MllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIilIlIHIlilIlIlIlIHIlIlIlIlIlUIIIIlHllllltUIII

gKB983eKSSSaB^SSSS8{^S^SK<S^S&SS8r

Plumbing and Gas Fitting

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietines kuopos raštini
ir
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

L A I K A S VISIEMS PRIE 6VIEŠOS
Jei trokšti įgyti tikrą Svies%, užsisakyk laikraštį

"ŠVIESA"
karį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelit
^ d V I E S A " rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.
14
Š V I E S A " daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybes
reikalais.
" Š V I E S A " kainuoja metams tik 50 centu.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Gauti gersnl darbą Ir
"ŠVIESA",
daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug
tmm*mĘk
46 Congress A v e .
kirpėjų, trlmerių, ranko
f
vių,
kišenių
ir
skylučių
: : —
K
dirbėjų. Taipgi
preserių uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ir
siuvėjų
elektros
maši
F. B. B R A D C H U L I S
nomis. Dabai laukia. At
LIETUVIS ADVOKATAS
eikite dienomis arba va
karais
Lengvi mokesčiai.
ATTORNEY. AT LAW
Speolalial kursai mer
ginoms formų kirpime
105 W. Monroe, Oor. Clark St.
pritaikinime Ir siuvime
Room 1207
Tel. Randolph 5598
— $16.66.
CHICAGO, ILL.
Duodama diplomai.
Gyv.: 8112 South Halsted Stroet
Patrenos daromos pa
Telefonas: Y A R D 8 2896
g a l Jūsų mierą — blle
stallės arba dydžio, - i i
• 8 blle madų knygos.
K—
CHICAGO,

ILL.

Waterbury Oonn.

MIlllllllllIHIlIlIlUllllllllllllllllllllllllllllt

I JOSEPH C. WOLON

I

r
LIETUTIS ADVOKATAS
=
H Kamb. 824 National Life Bldg. =
~
29 So. LaSaUe St..
=•
~ Vakarais 1668 Mllwaukee Are. E
=
Central 6890
E
E
Rasldence Humbuld 87
E
E
CHICAGO. ILL.
=

s
s
iimiiiHiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiii
Tel Drover

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomia pasai sutarimą.
4 7 1 3 SO. A S H L A N D AV E N Ų E

arti 47-tos Gatvės
m

IENINE
IR

(litrini

MOKYKL

M nori rrettai ir pasekmlnrai ttmokti AngHi kalbSi, skaityti ir rasytC tai lankyk mūsų
klq. Apart Anglų fcuboc. čia mokinama:
• i ų kalbos S.V.Israrijos Lalaku RaSyrao
" "Valdybos PriekybosTeisių
S.y.Val4y1

7042

Dr. C. Z. Vezelis
;{ « » « » » » . » » » » » » » » » » « »

DESIGUIHG SCHOOL
i . F . Kasnicka, Perdėtmls
118 V. La Baile gatve. Kambary*411-417. Prieš Oity HalL
MASTER

tybžs Gramatikos
8.TtPiUeYy
GsograiUM
Retorikos, i
GRAMMAR Ir HIGR SCHOOL Karšų. Gyvi
įcios toliau mokiname per laiSkus. Vf '
įama lietuviškai

Amadcan College Preparatorj School
13103

S.

HALSTED ST.

C H I C A G O 1UI_.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
m»~»m»»&

BANK
COFFE

Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
tuvių parduoda ta pačią
kavą p o 8 0 c

19c

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

49c

30c

OOOOA
Geriausia

Bankes

ĮDAERY
SVIESTAS

benfkokiZ |4C 4 5 C

1-2

«V.

1644 W Chicago a, 18102 W. SSnd a t ! MORTH SH>B
WE8T SIDE
mm**
a v n n 466 W. Dtvlslonst
1878 M11 waukee a. 1 8 8 6 B l u a I s l a n d ą
W H T D
SfI)E
2612
W.
North
a.
2064 Milwaukee a.
786 W. North a.
1054 Milwaukee a. 1217 S. Halsted st 8088 Weutworth a M 46 Llnooln av.
1610 W. Madison 1882 S. Halsted st 8487 8. Halsted st 8844 Lincoln av.
Bt. 4729 S. Ashland a. 2413 N. Clark st.
2 8 30 W .
Madison 1818 W. 12th
"•

