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VOKIEČIAI PASENOVEI
BRIAU JAS I RUSIJON
Ir patys bolševikai kreivai žiuri
įtaiką.

<

PETROGRADE TROCKIS ĮSTEIGĖ KOMUNA
RUSIJOJE PIRKLIAUJAMA VER
GAIŠ
PETROGRADE ĮSTEIGTA
KOMUNA.

VOKIEČIAI VISVIĘN
BRIAUJASI

RUSIJON.

Bolševikai šaukia sukilti sa Jos galva yra žinomas Troc
viškius.
kis.
True translation filed with the post- True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on March 19, master at Chicago, 111., on March- 19,
1918, a s reąuired by the act of Oc- 1918, a s reąuired by the act of October 6. 1917.
tober €. 1917.

Washington, kovo 18.—Am
basadorius Francis šiandie pa
tvirtino spaudos pranešimą,
kad buvęs bolševikų užsienių
reikalu ministeris Leon Trockis pasiskelbė galva naujai
įsteigtos komunos Petrograde.
Anot ambasadoriaus^ dabar
bolševikai Petrograde nesi va
dina bolševikai, bet komunis
tai. Trockis dabar ) vadinasi
Visų rusų sovietų kongre
komunistų komisaras.
sas paskelbė, kad nuo šiol Ru>ijos sostinė yra Maskva. Be
VOKIEČIAI EINA SAVAIS
to pranešta, kad iš Petrogra
KELIAIS.
do Maskvon iškraustyta vist
vyriausybės ir militariniai re
Bolševikai pasirengė apleisti
kordai,
Charkovą.
Bolševikų vadovai, kurie
stovėjo už vokiečių taikos su- True translation filed with the postat Chicago, UI., on March 19,
tarties patvirtinimą, turį ma* master
1918, as reąuired by t h e act of Ocžai vilties, kad tasai taikos tober 6. 1917.
sąlygų patvirtinimas duotų
Londonas, kovo 18.—Vokie
pageidaujamą taiką.
čių kariuomenė užėmė BacbJie atsiliepia į bolševikų so matz ir Konotop (Černigovo
vietus, veikiančius tose vieto provincijoje, apie 350 mylių
se, kur vokiečiai briaujasi Ru pietvakaruose nuo Maskvos),
bet buvo priversti vokiečiai
sijon, organizuoties į militari-j
apleisti Brianską (Oriol pro
nes organizacijas ir pasiprie
vincijoje), anot gautų žinių
šinti vokiečiams, jei tie neper
iš Maskvos.
trauks savo veikimo.
Be to, austrų—vokiečių ka
3,000 RAUDONŲJŲ PAIMTA riuomenė briaujasi ant Voroshba ir Cbarkovo. Išleista
NELAISVĖN.
parėdymas rusams Charkovą
True translation filed with t h e post- apleisti.

Londonas, kovo 18.—Vokie
čiai paėmę Odessą i r Nikolajevą, svarbius laivynų ir javu
pirklybos uostus pietinėj Ru
sijoj* briaujasi jie ten toliau
į niaurius nuo Juodųjų jūrių,
tiesiog ant Chersono, svarbaus
komercijinio centro. Chersonas yra tup pačiu vardu pro
vincijos vyriausias miestas.

master at Chicago, 111., on March 19,
1918, a s reąuired by the act of October 6. 1917.

Stockholmas, kovo 18.—Iš
Vasa gauta žinia, kad Suomi
jos vyriausybės kariuomenės
vadui generolui Mannerheim
pasisekė sumušti sukilėlius ar
ba raudonąją gvardiją.
Gen. Mannerlieim kariuome
n ė paėmė sodžių -Heinola, kur
3,000 raudonųjų pateko nelais
vėn.
•

»

SUSIORGANIZAVO BOILE
RIŲ DIRBĖJAI.
Altoona. Pa.— Vietos boile
rių dirbėjai susiorganizavo.
Hkonominis stovis privertė
juos tai padaryti.

VOKIEČIAI ATMOKĖSIĄ
TUO PATIM S. V.
True translation filed wlth the postmastėr at Chicago, UI., on March 19,
1918, a s reąuired by the act of October 6. 1917.

Londonas, kovo 18.—Vokie
tijos užsienių reikalų ofisas
per Ispanijos ir Šveicarijos
ambasadorius pasiuntė Suv.
Valstijoms pranešimą, kad'Vo
kietija imsiantis tokių pat
priemonių prieš Suv. Valstijų
nuosavybes Vokietijoje, jei
Suv. Valstijos ką nors pradė
siančios veikti prieš vokiečių
nuosavybes savo šalyj, prane
ša Reuterio korespondentas iš
Amsterdamo.

ANGLAI BOMBARDAVO
BAVARIJOS MIESTĄ.

Numušta 23 vokiečių lakstytuvai.

Naujausios Žinios.
f ir»-

*3į*

-*

True translation fHed with t h e postmaster at ChicagJk IH., on March 19,
1918, a s reąuired! 1ay the act of October 6. 1917.

BACHMETJEV PRIEŠINA
SI VOKIEČIŲ—RUSŲ TAI
KAI.

Ir tolesniai jis darbuosis su
Paryžius, kovo 19.—Laikraštis
talkininkais.
Potit
Parisien
skelbia
ir
toliaus
True translation filed with the postmastcr at Chicago, UI., on March 19, vokiškus dokumjmtųs apie vokie
1918, as reąuired by t h e act of Cc- čių intrigas šios karės metu. Iš True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on March 19,
tober 6. 1917.
,
1918, a s reąuired by t h e act of Ocdokumentų patiriama, kad prem tober
6. 1917.
Lbndonas, kovo 18.—Anglų jeras
Lenin ir i|usų bolševikų vy
Washington, kovo 18.—Ru
lakūnai atliko didelį užpuoli riausybė gavo nko vokieeiių pini
sijos ambasadorius Bachmetmą prieš Vokietiją. Oficija- gus, kad pravesti taiką.
Dokumentuose minimas ir Leon jev, kurs nuo praeito lapkri
liam pranešime sakoma:
čio mėnesio formaliai ignoruo
"Sekmadienį mes išnaujo Trockis.
ja bolševikų vyriausybę, igno
užpuolėme Vokietiją, bombar
True translation filed with the postdavome kazarmes ir geležin master at Chicagd, UI., on March 19, ruoja ir ahtmestą Rusijai vo
1918, a s reąuired' by the act of Oc- kiečių taikos sutartį.
kelio stotį
Kaiserslanterne I tober
6. 1917.
Vokief-ių taikos sutartis, pa
(Bavarijoje), Stotes vietoje Londonas, kovo 19.—Vokietijos
pastebėta pakilęs didelis gai kaizeris, atsakydamas į pasveiki sakė ambasadorius, grūmoja
nimą, provincijos Pomerania ta šalies neprigulmybei ir gyvy
sras.
rybos, anot Lokol Anzeif?er, taip bei. Ambasada, jis pažymėjo,
"Mūsiškius užpuolė didelis
pažymėjęs.
skaitlius priešininko mašinų, "Turiu stiprią viltį, kad field- ir tolesniai bendrai veiks su
talkininkais karėje prieš V°kurios buvo atblokštos šalin. maršalas von Hradenburff veikiai
kietiją.
Visos* mūsų mašinos sugryžo. išlaimės mums kova. vakarų fron
"Šeštadienį trylika
tonų te' \
AMERIKONAI PABĖGO
bombų pamesta ant priešinin
translation filed with the postNUO VOKIEČIŲ.
ko kareivių stovyklų. Tas bu True
master at Chicago, 111.. on March 19,
vo veikiama be • pertraukos 1918, as reąuired by the act of Oct o b e r 6. 1917.
True translation filed with the postper 24 valandas. Bombarduo Londonas, kovo 19.—Rusų so master at Chicago, UI., on March 19,
1918, as reąuired by the act of Octa dvi priešininko orlaiviu vietai daleidžia, kad Vokietija su tober
6. 1917.
daržinės ir trys dideli amuni padarytos taikos* sutarties pagelMaskva, kovo 18.—Pulki
ba
turi
teisę
kontroliuoti
Petro
cijos kroviniai. Viena daržinė
ninkas Henry W. Anderson,
gradą.
Iš
Berlyno
pranešama,
kad
visai sunaikinta. (Jotba maši
Amerikos Raudonojo Kryžiaus
taikos
sutartis
paliečia
visus
di
na pakildama susidaužė.
komisijos Rumunijoje pirmi
desnius Rusijos miestus.
" 1 6 priešininko mašinų nu VaJcaryJMiti rusp laikraščiai Pet ninkai, su 30 savo štabo na
mušta ir 7 smgadinta. 6 mušu rograde spėja/kad vokiečiai j 24 rių, šeštadienį atkeliavo Mask
valandas atsidurs Petrograde.
von.
mašinos kažkur, žuvo".
(Komisija iš Jassy, Rumu
translation filed with the postRUSIJOJE GYVUOJA VER True
master at Chicago, 111., on March 19, nijos sostinės, Odesson iške
1918, as reąuired by the act of Oc- liavo kaip tik tuo metu, kuo
GIJA.
tober 6. 1917.
Petrogradas, kovo 19.—Leon met vokiečiai paėmė Odessą,
True translation filed with the post- Trockis, buvęs užsienių reikalu Ėuvo manoma, kad vokiečiai
master at Chicago, UI., on March 19,
1918, as reąuired by the act of Oc- ministeris, tvirtina, kad tarp Vo kame nors užklups
komisi
tober 6, 1917.
.
kietijos ir Japonijos gyvuojanti ją ir paims nelaisvėn. Tečiau,
Petrogradas, kovo 18.—Į m. sutartis suskaldyti Kusi ją į dalis
kaip* matome, jinai išsigelbė
Teodoziją, ties Juodomis jū bendriems reikalams.
jo).
rėmis, pirm kelių dienų at
plaukė keli transportiniai lai
MĖGINA SUKURSTYTI
AUSTRIJOJE PLATINASI
vai su rusų kareiviais, kurie
LIAUDĮ.
STREIKAS.
apleido Kaukazo karės fron
tą. *Be kareivių pargabenta Aišku, kad bolševikai jau iš True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on March 19,
krikę.
daug amunicijos, artilerijos ir
1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.
gyvulių. Visa tai iškrauta, iš į True translation filed with the postmaster at Chicago. Įll., on March 19,
Amsterdam, kovo 18.—Dar
gabenta ant kranto. Su tuo 1918, as reąuired by the act of Ocbininkų streikas išnaujo pro
tober 6. 1917.
visakuom kareiviai iš karės
Petrogradas, kovo 18.—Bol gresuoja kaip Austrijoj, taip
fronto parsigabeno ir daugelį
ševikų lyderė, Maria Spirido- Vengrijoj, anot vokiečių laik
moterių, kurias, jie sakosi, esą
nova, paskelbė atsiliepimą į raščių pranešimo. Depeša iš
pirkę kaipo verges Užkaukarusus valstiečius. Atsiliepime Viennos į Bremeno Weser Zeizyj. Kareiviai tvirtina, kad
sakoma, kad vokiečių taikos tung praneša, kad streikas
tos moterys yra jų privatinė
sutarties pripažinimas reiškia, prasidėjo Budapešte ir plati
nuosavybė,
kad valstiečiai neteks pažadė nasi.
Teodozijoj dabar yra įsteig
tos žemės ir laisvės.
ta vergų turgavietė. Pirmiau
AMERIKOS DARBININKŲ
vergės moterys buvo pardavi
IŠ A. A. ARKIVYSKUPO
MISIJA TALKININKŲ ŠA
nėjamos po, 100 dol. Bet kuo
PRENDERGASTO LAIDO
LYSE.
met rusų kareiviai tų vergių
TUVIŲ.
daugelį sugabeno> kaina atpi
Nuvež kuogeriausius velijigo. Dabar imama už vergę tik
Philadelphia, Pa. (suvėlin
BUS.
12 dol. 50c. (25 rubliai).
ta).—Mirusio a. a. PliiladelTrue translation filed wlth the postVergių pardavinėjimu užsi pbijos arkivyskupo Prender- master at Chicago, UI., on March 19,
1918, a s reąuired by the act of Ocima totoriai. Jie perka jas nuo gasto laidotuvės įvyko birže tober
6. 1917.
New Yfcrk, kovo 17.—Ame-»
kareivių ir pardavinėja pasi lio 5 dieną iš 6v. Petro ir Pau
rikos Darbo Federacijos pir
turintiems Krymo gyvento liaus katedros.
Laidotuvėse dalyvavo kar mininkas Samuel Gompers va
jams.
dinolu Gibbons ir Farley, po- kar čia pranešė, kad organi
PADIDINO UŽMOKESTĮ. pežiaus delegatas arkivysku zuotas Amerikos darbas į An
pas Bonzano, daugelis arki gliją ir Prancūziją pasiusiąs
Lowell, ]Mass.—Sago Lowell vyskupų, vyskupų ir pralotų savo misiją su geriausios klo
Co. 2,000 darbininkų žadėjo iš visos šalies,'keli šimtai ku ties linkėjimais talkininkams,
(iompersas
tai
pasakė
sustreikuoti, jei kompanija bu nigų ir tūkstančiai pasaulinių
tų atsisakiusi padidinti jiems žmonių. Vis tai, kad atiduoti National Civic Federation pil
užmokesnį.
paskutinį patarnavimą buvu domojo komiteto susirinkime.
Kompanija sutiko 5 nuoš. siam' didžiausios šalyj arki Šitame susirinkime dalyvavo
padidinti užmokesnį ir užbė vyskupijos ganytojui, dide ir Britanijos darbo misija Ago tuo būdu streikui už akių. liam vargšų prieteliui.
merikoje.

VOKIEČIAI NORI APGAUTI
PASAULI
GUDRU BUDŲ NORI PRIJUNGTI LIETUVA
PRIE VOKIETIJOS
Netrukus žada paskelbti, kad patys Lietuviai
to prijungimo reikalauja
True translation filed with the post-master at Chicago, 111., on March 19,
1918, as reąuired by the act of Oc-tober 6. 1917.

GAUNAME Iš TIKRŲ ŠALTINIŲ ŽINIA, KAD KAIZERIO
VALDŽIA NETRUKUS PASKELBSIANTI PASAULIUI, JOG
PATI LIETUVA NORINTI PRIJUNGIMO SAVO KRAŠTO PRIE
VOKIETIJOS. TO NORĖTI GALI TIK SAUJALĖ VOKIEČIŲ
KOLONISTŲ LIETUVOJE, IR VIENAS-KITAS V0KIETYS
BARONAS-DVARININKAS.
VISA LIETUVIŲ TAUTA, KAIP
VIENAS ŽMOGUS STOS PRIEŠ TAS VOKIEČIŲ PASTANGAS
UŽGROBTI IR PAVERGTI MŪSŲ KRAŠTĄ. LAI VOKIEČIŲ
TAUTA, LAI VISAS PASAULIS ŽINO, KAD LIETUVIŲ TAU
TA NEPAKĘS TO VOKIEČIŲ JUNGO, IR KAD NENURIMS
PAT0L, PAKOL NEATGAUS PILNOS NEPRIGULMYBĖS.
•
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Didele ekspliozija Paryžiuje.
30 žmonių žuvo; 1,000 neteko I trenkimo užsidegė ir ugnis užpaatogės.
gė skrynia su granatomis.
Didžiuma darbininkų, pramaTrue translation filed with the post- tę grasiantį pavojų,
suspėjo
master at Chicago, 111., on March 19,
1918, as reąuired by the act of Oc- pabėgti ir todėl jie lengviau
tober 6. 1917..
buvo sužeisti.
Paryžius, kovo 18.—Šiandie
Aplinkui per mylią visi na*
dirbtuvėje
La
Couroeuve,
mų stogai ir dangai sunaikin
šiaurinėj Paryžiaus daly j , iš
ta. Kiti namai sugriauta nuo
tiko dvi dideli eksplioziji. Žu
vo 16'žmonių ir daugelis su baisaus trenksmo. Kiekvienoj
žeista, didžiuma lengvai, anot Paryžiaus dalyj languose pa
daryta nuostoliai—sutruškinoficijalio pranešimo.
ta langai, išvartyta rakandai.
Paskiau pranešta, kad žu
Aubervillėj viešoje mokyk
vusių skaitlius siekia 30 žmo
loje buvo pakilusi didelė panių. Gen. Dubail, militarimis siauba. 4 mergaitės «mirė iš
Paryžiaus gubernatorius, įsa baimės.
kė kapitonui Lurclier, pirmo
Apie 1,000 žmonių neteko
jo Paryžiaus karės teismo tei pastogės. Šitais rūpinasi Ame
sėjui—patarėjui, atlikti to at rikos
Raudonasis
Kryžius
sitikimo kardymus.
Minėta bendrai su Seine prefektūra ir
dirbtuvė randasi tik už 7 kilo vietos vvresnybe.
metrų nuo garsios katedrom
Ir
Notre Dame, St. Denis šone. UŽ KOJĄ 75 TŪKSTANČIAI
Amerikos Raudonojo Kry
DOL.
žiaus ir armijos ambulansai
pirmutiniai pribuvo atsitikimo
New York,— Viršiausias
vieton. Ligoninės štabo ofi- teismas pripažino 75 tūkstan
cieriai prižiurinėjo sužeistųjų čius dol. atljginimo kareiviui
gelbėjimą. S
Bauman,
kuriam
Westem
Amerikos armijos oficieris Railway kompanijos garvrŽis
aprūpino vaiko žaizdas, ku nupjovė koj^.
rias padarė sutrukęs langų
Nelaimė įvyko Lynchburg,
stiklas už mylios tolumoje nuo Virginia, geležinkelio kieme.
ekspliozijos vietos.
Minėtas kareivis tenai stovė
Daugelį sužeistųjų paėmė A- jo ant sargybos. Garvežis be
merikos armijos ambulansai.
jokio iškalno perspėjimo ant
Sužeistųjų gelbėjime daug pa
jo užvažiavo.
sidarbavo amerikonai karei
viai. Jie nešė sužeistuosius į Nebus šįmet Amerikų Fede
atokiai laukiamus ambulanracijos suvažiavimo.
sus, kurie nelaiminguosius ga
Katalikiškų Draugijų Fede
beno į ligonines, atsirandančias sostinės priemiesčiuose. racijos pildomoji taryba andai
Gaisrininkai prie degančios Chicagoje turėjo savo susirin
dirbtuvės negalėjo- prisiartin kimą. Nutarta šįmet nešaukti
Federacijos! metinio suvažia
ti arčiau, kaip už 800 jardų.
Išgelbėtieji pasakoja, kad vimo atsižvelgiant į karės lai
ekspliozija įvyko vienam dar ką.
Tuo tikslu pildomasis ko
bininkui išmėčius su knatais
skrynelę. Knatai nuo susi- mitetas pagamino rezoliuciją.
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LIETUVIŲ KATALIK \J DIENRAŠTIS
_ Eina kasdieną Išskyrus nedėldlemua.
PRENUMERATOS KAINA:
Metame
$5 oo
Pueei metu
M-M
Perkant atskirais numeriais po 2 c
9"
Prenumerata mpkasi iš kalno. Laiy kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Nauju Metų. Nortat permai
«• nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
i •
sti išporkant krasoje ar esprese
"Money Order" arba įdedant pinigus
1 registruota laišką.
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ChlcagO, 111.
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REDAKCIJOS PASTABOS, i
.*

I r Chicagos lenkai ima
n e r i m a u t i del pokarinio Lie
tuvos likimo.
J i e jokiuo
būdu negali įsivaizdinti, ar
gi Lietuva gali ateityje at
simesti nuo Lenkijos ir sa
vitai gyventi.
Lietuva —
t a M e n k ų pažadėtoji ž e m į '
Be Lietuvos neprigulminga
Lenkija negalėtų gyvuoti.
Nes lenkai ponai iš s e n ų senovės
įprato
Lietuvos
" c h l o p u s " čiulpti ir be to
ateityje jiems b u t ų nepa
r a n k u ir nesmagu gyventi.
K a i p j a u kituomet minė
jome, Chicagoje
gyvuoja
lenkų draugija " U n i a Lub e l s k a , " kurioje iš seniau
priguli keli sulenkėjusieji
lietuviai.

t a neatmezgamuoju maagu.
Tuo tikslu Chicagos len
kai t a t a i ir vėl šaukia lietu
vių lenkų susirinkimą.
L e n k a i kaip anapus van
denyną, t a i p šieia mikaitę
darbuojasi mūsų Tėvynės
pragaiščiai.
J ų visas tiks
las mėginti taip suklaidinti
kariaujančias šalis, k a d pa
sekmėje nebebūtų girdima
n i e k u r nei Lietuvos vardo.
I r jei^ k a r t a i s Lietuva ka
me norp butų minima, tai
kad jinai butų perstatoma,
kaipo Lenkijos teritorija,
kaipo lenkų provincija, kai
po n e a t s k i r i a m a Lenkijos
dalis.

d a r y s lenkai.
Baisa, k a d
Jie lietuvių tautę, b e r y d a m i
nepaapringtų.
Baisu, k a d
kitiems retežius
nerdami
p a t y s nepasiliktų retežiais
subrajriyti dar ilgus šimt
mečius.
Tuo t a r p u lietuvių t a u t a
jaučiasi pilnai savistovi i r
j a u m o k a i r .pajėgia savo
reikalus ginti.
Šiandie n e
tie laikai, k u o m e t lenkai lie
tuvius baudžiauninkus ka
pojo bijūnais.
L e n k a i perdažnai ir per
d a u g giriasi savo " a u g š t a "
kultūra.
Rasi, j i e m s t a jų
k u l t ū r a tokia i r atrodo. B e t
mums, lietuviams, tas ne
k a i p išžiūri. Nes kultūrin
gi žmonės savo kaimynų
nesubrendėliais ir neapta
šytais nevadins, l^aip lenkai
p a p r a t ę piktažodžiauti lie
tuvius*
'
J e i lenkai t u r i šiokią-tokia kultūrų, už tai t e g u jie
bus dėkingi lietuviams. Nes
sulenkėjusieji
lietuviai
jiems davė tų kultūrų ir lei
do plačiau pasiskelbti pa
saulyje.
Bet užuot
dėkingumo,
lenkai lietuvius kėsinasi pa
smaugti.
Tegu jie savo veikia. Galų-gale visgi jie susipras,
kad j ų tos visos p a s t a n g o s '
k a i p buvo t a i p y r a ir bus
tuščios, be jokių pasekmių.
Gi neprigulminga Lietu
va savitai gyvuos.

Kcdp geriau: Su saliunais, ar be ją?
9§~ » ^ « » ^ ^ » » » » ^ i
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(Tasa)

kuomet miestas paliko" "sau
s a s , " vieton vienos išsikrau
Denverę. ~
P-nas Harry K. Brown, sčiusios šeimynos iš miesto,
Pioneer Banko direktorius, atsikrapsto keturios.
kuris turi daug savasčių išNamų statymas.
rendavimui
vidurmiestyje,
Daug darbininkų žmonių,
priešinosi prohibicijai.
Bet kurie pirmiau praleisdavo sa
dabar labai entuzijastišfcai re vo pinigus galiūnuose, dabar
mia prohibicijų. Jis sako, moka už namusTaip yra
kad dabar tuščių vietų ma Portlande, taip dedasi ir
žiau teturiųs, arendų daugiau Seattle.
Invectmentų kom
gaunas, ir esų lengviau jas iš- panijos dabar noriai skolina
kolektuoti.
pinigus namų statytojams su

Aš kalbėjausi su vienu In sųlyga mažomis dalimis atmoGi
žiūrint
žvilgsniu
lietuSEIMO LAIMĖJIMAS.
terstate Trust Co. direktorių, kėjinio, nes jie sako, kad žmo
I vių katalikų reikalų — šis sei
kuris balsavo prieš prohibici- nės yra blaivi ir jiems gali
Lenkai patys, šimtus me
Amerikos Lietuvių Seimas mas taip pat buvo nemažės
jų. Mat, jis valdo mieste di ma pasitikėti, kad mokesčiai
tų
svetimiems
vergavę,
13 — 14 kovo 1918 m. — tai nis laimėjimas.
delį ofisų budinkų, kuris neša bus laiku atmokėti. Man es
svarbiausias ir didžiausias atT a draugija, anot lenkų šiandie tikisi a t g a u t i savo
1. Krikščioniškų
principų
arendos nuo $6,000 iki $7,000 ant ten, vienas tokių skolin
Mes
laikraščių pranešimo, kovo šaliai neprigulmybę.
• - sitiMmas visoje mūsų išeivitrijumfas.
Užmanifestavimas
per mėnesį.
Ten yra vienas* tojų darė aprokavimus. Vė
10 dieną buvo sušaukusi nesistebime iš t ų lenkų no
jos istorijoje. Apie jį daug
galingo tikybinio
jausmo ir
ruimas užpakalyj namo, ku liaus, j mano rašytų laiškų,
specijalį lietuvių-lenkų su rų ir troškimų. Nes ir mes
;; bus rašyta lietuvių ir ameri
susipratimo
privertė laisva
ris neturi išėjimo prie gatvės. jis davė man sekantį atsaky
sirinkimą a p t a r t i , k a d Lie" esame tokiam p a t stovyje
konų spaudoje. Neatsiliks nuo
manius pagerbti krikščionių
Tas ruimas buvo užimtas sa- mų:
tUva ateityje jokiuo būdu ir ateityje norime ' a t g a u t i
jų ir mūsų dienraštis "Drau
jausmus ir ramiai užsilaikyti
liunu, kuris mokėjo $500.00
nesiskirti! nuo savo " v y r e s - savo t a u t a i i r Tėvynei pri
gas." Be pranešimų specijalio
Ė. C. HUFFMAN
NEJUDIlaike maldos seimo pabaigoje.
per
mėnesį
Taigi,
savinin
gulinčią
laisvę
ir
savaitą
nėsės s e s e r s " Lenkijos, nes
mūsų reporterio, mes ištisoje
i NAMO TURTO IR INVESTkas
bijodamasis
netekti
aren-j
2.
Seimas
tai
geriausias
ap
gyvenimą.
Mūsų
troški
pati
viena
sutiktų
pragaiš
eilėje *'Draugo"
numerių,
' j MENTŲ KO.
dos
už
tų
vietų,
todėl
balsavo
reiškėjas
ir
sutvirtintojas
ka
mai
nesurišti
su
svetimų
tį.
K a d a n g i Lenkijai vi
spausdinsime
'"Seimo įspū
prieš prohibicijų.
Bet, kuo Apsaugdtojai savasties ir spedžius",
parašytus p. Uosio. talikų vienybės, tvirtybės .ir suomet r u p i " s e s e r s " Lie k r a š t ų pasisavinimo pagei
met prohibieijos įstatymas in cijališkĄimo, Bud&vojimo Rė
Mes tik norime
tuvos likimas, t a t a i j i n a i , i r davimais.
Indėsime ir Seimo protokolą susipratimo.
mėjai, 1711 Siout St.,
ėjo į galę, biznis pradėjo ei
3. Seimas žymiai išaugino tolesniai, ir po k a r e s apsi a t g a u t i tai, kas ištikrųjų
ir įvairius Seimo atbalsius, ku
Denver, Colo.
ti geryn, ir rendauninkai, ku
rių, tikimės, bus iš visur ne autoritetą mūsų centralinių or ima ją globoti, prie savo m u m s priguli i r k a s y r a
ru£s. 30, 1917.
rie turėjo krautuves pirmame
ganų: Am. Liet. Tarybos .ir lenkiškosios širdies glausti, musų.
maža.
,
augšte, tuojau sutiko mokėti
Visai priešingai jelgrasi
Šiandien trumpai pažymi Tautos Fondo, kurs prie tos jei t i k tuo tikslu nors keli
Rev. Wm. J. Jonson, D. D.,
daugiau
arendos,
tada
sa
progos
puikiai
pasigarsino
ir
a
r
keliolika
lietuvių
išreikš
lenkai.
J i e p a t y s kol-kas
me to didžiojo seimo nuopel
Hotel La Salle, Chicago.
vininkas
tapo
entuzijastiškas
naujai
geriau
susiorganizavo.
tų
savo
prielankius
norus.
d a r n e t u r i ( i r nežinia k a i p
nus ir laimėjimus.
Brangus Pone: —4V
atsivertėlis.
Priešais tas mūsų
įstaigas
Unijos Lubelskos muiėtan greitai t u r ė s ) jokios laisvės,
Žiūrint į tuos laimėjimus
Omega. ^Ofisų budinkai 'dabar yra Atsimenant musų pasikal
Seimas nei nemėgino rimtai susirinkiman tečiau, užuot o tečiau j a u kėsinasi k i t u s
bėjimų, liepos 18 d., turiu pa
tautiniu žvilgsniu, pastebėti
kesinties.
užimti
nuo
95
nuoš.
iki
100
smaugti.
P
a
t
y
s
nenusipageidaujamų lietuvių, atė
sakyti, kad aš užbaigiau konna ypač šit kas:
SPRINO
VALLEY,
1LL.
nuošimčių
savo
įtalpos.
4. Seimas davė progą pui j o vos keli atstovai
kitų k r a t e vergijos pančių, čia gi
traktų su Nuosavybės Valdy
1. Seimas -A- tai
didelis
—
Yra pasakojama, kad buvo
kiai pasirodyti katalikų svie- lenkų -draugijų, apdažytų I j a u mėgina kitiems užnerti
tojų Kompanija vienos musų
žingsnis prie Lietuvos nepri- tiškei inteligentijai. Nuo šiol
Laisvės Savaitėj
tūkstančiai
tuščių
rezidencijų
lietuviškomis
spalvomis. ant kaklo vergijos retežius.
vietinės Tautiškos bankos.
gulmybės. Keliolika šimtų de ji bus daug labiau gerbiama
1
ir
apartmenjtu,
kuomet
saliuMatyti
laikraščiuose
prane
Mes dažnai panaudojamo
Pasikalbėta, kad tiedvi, lieBet, del finansinio išrokavilegatų iš įvairių srovių
tarė:}ir pačios katalikų visuomenės,
nai
likosi
uždaryti,
viename
(tuvių ir lenkų, t a u t i nepri patarlę; Kas tau yra nemie šimai apie lietuvių veikimų
mo, jie nenori, kad jų vardas
vieną bendrą
galingą
žodį ir kitų srovių žmonių.
raporte
yra
paduota,
kad
nubeveik
iš
visų
kolonijų.
O
iš
valo skirties i r n u t a r t a su la, to i r k i t a m nevelyk.
butų minimas.
Sulyg kont
Lietuvos neprigulmybės rei
ve
14,000
tuščių
pagyvenimų.
Seimas privertė tautiečius šaukti d a r kitą susirinki Rodos, mes i r elgiamės su- Spring Valley'o labai mažai
rakto, Denvere, turėsiu pabukale. Ir netik tarė tą Žodį. bet išsižadėti monopolio ant Lie
Pirmaisiais
metais
po
užda—
lig
čia
tarsi
butų
nieko
ne
mų, gi paskui surengti " l i e - lyg tos patarlės.
daVoti 65 namus, kurie bus
ir susitarė išvien, viena burna tuvių Dienos pinigų. Tie pi
Įrymo
saliunų
80
nuoš.
tų
pa
Bet ištikrųjų ki
B e t lenkai k a i p t i k prie- veikiama.
tuviškai-lenkišką"
massparduodami ant išmokesčių
tą didelį žodį vykinti. Iš abie nigai (127,000 su viršum) bus
gyvenimų
buvo
užimta;
o
da
taip
yra.
Ir
čia
lietuviai
ne
mitingų, k a d t u o b ū d u pa smgai elgiasi.
per 10 ar 15 metų, rokuojant
jų Tarybų — Amerikos Lie išsiųsti į Lietuvą kaip galima
bar
vargiai
beliko
tuščias
vie
rodyti svetimtaučiams, joJ i e darbuojasi,
veikia, snaudžia, ir jie rūpinasi sa
6 nuoš. už nedamokėtus pini
tuvių Tarybos ir Am. Liet. greičiausiai Centralio Komi
nas
tinkamas
pagyvenimas.
vo
tautos
reikalais
ir
jos
li
gei lenkas ir lietuvis y r a deda p a s t a n g a s paglemžti
gus. Pasekmė yra tokia, kad
Tautinės Tarybos — bus su teto ir Am. Liet. Tarybos —
Kiekviena
nejudinamųjų
kimu.
*
kaipir vienos t a u t o s neper Lietuvą, bet jie n e s u p r a n t a ,
apmokami darbininkai visame
daromas bendras Pildomasis bendrai, lygiu balsu.
turtų
firma
dabar
turi
nemą
stai kovo 2 d. buvo pereita
skiriamu broliu.
P a r e i k a  kad tasai jų veikimas —
mieste perka sau namus. Na
Komitetas, katras kalbės Ame
per
stubas
aukas
rekant.
Gi
\
žai
reikalavimų
tinkamų
rezi
lauti t a m tikromis rezoliu tai tuščias darbas. J e i lie
*
mų nuosavybė, tai sviarbiauv
rikos
valdžiai ir visuomenei
*
kovo
3
d.
buvo
surengtas
vaį
dencijų
pagyvenimui.
Dabar
cijomis, k a d t a r p Lenkijos tuvių tautbs šiandie nedrįs
sis tikslas pas mus. I r Den
ir pagaliaus visam pasauliui
Buvo ir Seimo trukumu. ir Lietuvos u n i j a butų at" t a / i m t i ir p r a r y t i didesnės karas su prakalbomis ir per- j daug mažiau beyra tuščių pa- vere nekuomet nebuvo tokio
w
visų Amerikos lietuvių vardu
Visas pelnas buvo gyveninių, negu kad buvo pir namų išpardavimo, kaip kad
naujinta i r tiedvi sali suriš-1 tautos, tuo labiau to nepa statymu.
Stoka
tikslesnio
prisiruošimo
(išskyrus
tuos, kurie patys
miau.
paskirtas Lietuvos laisvei.
dabar vra.
ant
vietos,
kai
kada
prasiver
atsiskyrė nuo visų,
lietuvių
Čia turiu pažymėti, kad
Kraustymo ir pervadų kom
Su pagarba,
žimas
nedisciplinuotų
užgai
reivis,
trys
civiliai
vyrai
ir
|
lojoti,
kad
jinai
perdaug
nievienybės); komiteto buveinė
Laisvės * Savaitės
rengime panijų knygos parodo, kad
E. C. Huffman.
du,
kartais
kilantieji
trukviena
moteriškė.
kus
kalbanti.
Kuomet
mo
bus, rodos, Washingtone; jisai
daugiausia pasidarbavo St.
Kelionės
metu
staiga
mote
šmeliai,
—
bet
visi
tie
truku
teriškė
aštriai
į
juos
atsilie
bus ingaliojamas ir kontro
Bedo kolegijos moksleiviai ir
A. Masiokas
2.25 mpinskas, J. Rupšlaukis, p.
riškė
pradėjo
šaukti
nesavu
pė,
tie
pašokę
jų
peiliais
su
mai
nublanksta
akyvaizdoje
liuojamas abiejų Tarybų.
vietinė Liet. Vyčių 28 kuopa.
Po $2.00 — M. Matusevi- Kondrotienė, p. Jamontienė ir
milžiniškų Seimo laimėjimų. balsu, kad jai kažkas pavogęs badė.
Jie
ir
per
stubas
vaikščiojo
t J
Seimas savo
rimtumu ir
čius, A. Žiogas ir S. Kelpša. J. Ulevičius.
.In
Davėme
keletą
bendrų krepšiukų su pinigais.
Moteriškė
tuojaus"mrrė.
kolektuodami ir kovo 3 d. pro rL.
skaitlingumu labai užimpona
Kelpšienė $1.50.
bruožų. Lai " D r a u g o " skai ta rė, kad tai padaręs kareivis.
Sukolektuota bažnyč. $13.00
Matote
dabar,-koks
šiandie
gramą
išpildė,
tai
yra
persta
vo amerikonams.
Vakaro pelnas
22.00
. P o $1.00 — J. Grudis, S.
tytojai
jais nepasiganėdina,
J jos šauksmą atėjo raudo yra ten '*rojus,'' kur ima įsi
tyme lošė.
2. Sudaryta tiltas tarpe vi lai perskaito su atyda visa kas
..
Bernotas, K. Kašinskienė, J.
Smulkių- aukų
29.91
nosios gvardijos narys ir ne gyventi socijalistai.
sų tautą mylinčių
lietuvių. bus ' 'Drauge'* apie Seimą ra prabildamas nei žodžio su
Gudaitis, A. Gudaitienė, J .
Seimo reikale.
Stambesnių aukų
70.25
Bet
musų
socijalistams
ki
Tiltas švelnins, geriau nusta šoma.
Tų pačių dienų buvo rinki Šimkus, Juodsnukienė,~ D.
durtuvu ^pervėrė intariamą
tokia
tvarka
ir
/
nepatinka,
tys santikius ir pašalins daug
mas delegato Amerikos Lie Stronickis, V. Mikutaviče. P.
Viso labo
$135.16
kareivį.
S
•kaip
tik
žmonių
skerdimas,
suirutės iš mūsų gyvenimo.
SOCIJALISTŲ "R0JUS."
tuvių Politiškan Seiman. Su Šimkus, V. Budraitis, J . Bal
• , ^ •
A. M.
Paskui, kuomet traukinis
J
kruviniausi
žygiai.
•»
3. Didžiausis trijumfas liesirinko
atstovai ' vietinių dauskas, K. Razbadauskas, J.
P. S, Aukų pasiųsta Tautos
ėmė artinties prie stoties, nu
Baisu
ir
pagalvoti
apie
ta
Lietaviškų soeijalisrų laik žudyto kareivio layonų išme
»• tuvių tautinės idėjos, kuri su
draugijų, po du iš sekančių Petranis, A. Razbadauskas, J Fondan $150.00, čekiu.
socijalistų
lais"
r
o
j
ų
"
ir
J* l vedė į kruvk visus tėvynai raščiai, z'i ypač " Naujienos'', tė laukan per vagono langą.
A. M.
draugijų ir kuopų: L. V. 28 Armonas, J. Baladinskas, F .
>>
vę
tvirtina,
irius bendram darbui, atskir nuolat prisispyrę
»•
kp., Brostvininkų, SLRKA. Fronskevičius, F. Bukantis, J .
Sustojus prie stoties trauki
»•> Tokių
"
t
v
a
r
k
ų
"
socijalis
dama kartu visus atsimetėlius kad dabar rusuose gyvuojan niui tuojaus apie tų tragedi
146 kp., Šv. Onos draugijos, Kajokas, J. Pečenkis,. V. Smi CICERO ''DRAUGO'' SKAI
tams
norėtųsi
pravesti
ir
Lie
»»»
ti
kuodidžiausioji
žmonių
lai
nuo tos idėjos. Seimas — tai
»Saldžiausios Širdies Jėzaus tas, J. Jamontas, A. ePtraijų pasklydo žinia. Apsigink
TYTOJAMS.
t •
tuvoje.
Juk
ne
del
kitko,
patrijotizmo trijumfas ir pra svė. Sako, tai laisviausioj! šaT lavę keli kareiviai inėjo trau
k •
draugijos, Šv. Jono draugi tienė, S. Šišlauskas, V. Brut* •
jie
visuotinam
lietuvių
seime
Kam neatneša vaikas kaslis
visam
pasaulyj.
#•
nutautėliams.
• » - džia galo mūsų
sokas,
J.
Vasiliauskas,
J
.
Baljos,
Šv.
Juozapo
draugijos,
ki
nin,
kad
atkeršyti
raudono
••dienų dienraščio "Draugo* ? ,
Lietuviški socijalistai taip sios gvardijos nariui už karei- \ nedalyvavo. Gi kviečiami at ir Šv. Vincento draugijos. cįtis ir Kasparienė.
4.
Viešai,
aiškiai
ir
vadz
tf sikirto: ".Mes pirm 50 metų
tai meldžiu man pranešti, o
džiai apsireiškė,
kur esama tvirtina todėl, kad dabar te vio nužudymų, v
Po 50c. — J. Mojus, J.
Tų aštuonių draugijų atsto
žinojome, kokia tvarka ir val
aš pasistengsiu tai pataisyti.
tikrojo tautos branduolio. Ka nai viešpatauja socijalistai.
vai išrinko vienų delegatų, Bubelevičius, P. Vasiliauskie
Xereikėjo ilgai' laukti to
Kas norėtų gauti "Drau
talikų visuomenė
(vadovau Mat, reikia savuosius girti, keisto. Susirado tų gvardei- dymo forma-Lietuvai reikalin būtent p. Juozapų G rudį, ku nė, P. Markevičius, K. Ricius,
jant krikščionims
demokra nors tenai baisiausia žmonės cų ir subadė durtuvais. Pas ga. u
ris yra pasižymėjęs veikėjas & Pakatinskas, A. Grigalevį- gų'/ mėnesiui ar net savaitei,
Reiškia, socijalistai
dar ir organizatorius.
tams) pasirodė gerai susipra persiekiojami ir net žudomi kui ir jo lavonų išmetė lauk
čius, P. Taleikis, F. Bukan teateina pas mane arba teadresų, o
pirm 50 metų jau buvo begal Laisvės Savaitės pasekmės. tis, K. Pilipaitis, V. Stonis, prisrunČia savo
tusiu, stiprai susiorganizavu be jokio pasigailėjimo.
per langą.
siu, disciplinuotu ir stipriausiu
Kokia pas socijalistus vieš
Čia paduodame su rašų au M. Bucevičienė, P. Stulčius, " D r a u g ų " gaus tol, kol jis no
kiek palaukus moteriškė, voję pravesti Lietuvoje žmo
kūnu. Daug taip pat
gražių patauja laisvė ir žmonių ge kuri buvo pamėčiusi krepšiu nių skerdynes^ kuomet jiems kotojų i r kiek kas aukojo Lai J. Naujalis, F. Baladinskas, rės.
J. MOZ1RIS,
pajėgų ir gerų norų apreiškė rovė, geriausia pasako mums kų su pinigais atsiliepė: " O ten pasitaikytų gauŲ 1 viršų.
V. Armonas,, K. Kotkus, J.
svės Savaitės dienose.
ir tautininkų demokratų sro sekanti žinutė, garfta Londone štai, suradau savo krepšiukų.
Tik visas vargas jiems, joKun. S. Bistrais
$10.00 Ambrožas, A. Kajokas, S. 1430 So. 49 Ave., Cicero, UI.
vė.
Viršilas, S. Martinaitis, J.
Dr-ja S; Širdies Jėzaus
gei musų liaudis tiek susipra
Gulėjo po pagalviais."
iš socijalistų respublikos^
Z^
J. Stock* ir Bonds Perkami Ir Pfcrdtio5.00 Butkus, G. Gkveckas,
Nesenai vienam rusų trau
Tuomet į jų atsisuko tie tusi, kad neseka jų skleidžia (Moterų)
A. Milašius
4.00 Chrzczenevičius Ų), K. Tru- 108 «o. I * teito f t , o i * * * W O *
kinio vagone keliavo rusų ka- trys civiliai vyrai ir ėmė ja mų kruvinų obalsių.
i
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Antradienis, kovo 19 d.
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Amerikoje
SHBBOYOAN, WIS.

boygane nėra nei 150 šeimy
nų, vaikščiojančių į bažnyčia,
Užgavėnės.
tai reikia labai pasidžiaugti
Sekmadienije prieš užgavė jų duosnumu.
nes, ty. 10 vasario, parapijos
Mirties veiksmas.
svetainėje buvo linksmas va
-Bet nelaimių nei mums ne
karas.
Jį surengė Šv. Onos
trūksta. 16 vasario rytmety
Hjotarų draugija.
Programas
je rado lovoje negyvą a.a. Ka
buvo įvairus, ilgas ir links
zimierą Stražį.
Vakarykš
mas.
Žmonių prisirinko pil čiai jis buvo visai sveikas ir
na svetainė taip, kad vietos dar nesenas, nes nebaigęs
visiems neišteko.
Artistui penkiasdešimts metų.
Napuikiai atlošė komediją "Gubašninkas išrodė stiprus kaip
dras kvailys," jnažos mergai
tės padeklemavo, * padainavo aržuolas.
drauge su mažais bernaičiais Į savaitę po to, būtent 21
ir sau vienos. Taip-gi buvo vasario, apsirgo parapijos se
prakalbų su paveikslais ir be kretorius, Sv. Juozapo draugi
paveikslu. Vakaras taip pa- jos, Tautos Fondo skyriaus ir
sisekė, kad- draugija gavo Lietuvių Darbininkų kuopos
pirmininkas Pranciškus Dau
$70.00 gryno pelno.
girda.
Gražiai prisirengęs,

•

I

PAIN-EXPELL1
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
^^
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. - - ^ ^
j į j į ^ J Dabartinas gyvenimo aplinkybės privertė mus pafSJH «f branginti iki 35 centų maią buteliuką ir iki 65 centų
didele
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagetoinguino. Nesi
duokite apgaut sukiastuotais vaistais, parduodamais
u i pigesnę cienią.
Si;
„LaXOL»" o taipgi musų_pavardė.
Tikrasis PATN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių]
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F . A D . R I C H T E R Se C O .
7 4 - 8 0 Waahington Street, New York

Bačenienė,
tą išpildė dėdamas $2.50 ant vičius, Marijona
stalo. Šv. Kazimiero draugi Agota Kriščiunienė, Antani
jos pirmininkas pirmutinis na Dabravolskienė.
pasekė tą pavyzdį dėdamas
Smulkesnių aukų kolekto
ant stalo $2.25. Paskui jį ėjo riai nesuskubo užrašyti. Visi
ir klebonas.
Tas dar pažy pasidžiaugė, kad taip mažas
mėjo, kad asmeninės nuosavy- į iį e t u v į ų būrys
Sheboygane
bės neturįs, o dirbąs, pelnąs surinko tokį didelį
pluoštą
ir gyvenąs išvien su kitais, su pinigų vargstančiai tėvynei
kuriais dviese ar tryse per dm- sušelpti.
ną uždirbą maždaug
$3.50.
Rinkliavos pasekmes ap
«
visus Šv. Sakramentus priėMisijos.
posėdžio
Kadan-gi bendros nuosavybės garsinus pasibaigė
m s
is m i r ė 5
kov :
Tai
Gražiai pasilinksminę per ? i
°
lengviaus yra atsižadėti negu pertrauka. Giesmininkai pa
užgavėnes,
sheboyganiečiai įbllV0 s k a u d u s g m u g i s m U S k o " asmeninės,
todėl klebonas giedojo Šv. Kazimiero myli
loni aL
Nabašninkas buvo drauge su Stanislovų Montvi- mąją giesmę, "Lietuvą tėvynę
rimtai pradėjo Gavėne.
Pe
i
lenų Dienos vakare žinomasi> labai apsišvietęs, rimtaSj pro du duoda šiandien dviejų die mūsų," ir Amerikos tautinę
lietuvių misijonierius tėvas tingas, naudingas, uolus dar nų uždarbį 7.00v dol. tėvynės giesmę "Star Spangled BanVincentai Kulikauskas pra bininkas, pilnas kilnių jaus reikalams.
n e r ' " ir visą eilę kitų rimtų
dėjo Misijas.
Jos pasibaigi mų. Ir vyrai, jį lydėdami į
Čia pat tapo išrinktos ketu giedojimų iš lietuvių senovės.
Svetimtaučiai
21 vasario vakare.
Mes tu kapus, verkė.
rios poros kolektorių, kad Maži bernaičiai ir mergaitės
rėjome tris pamokslininkus jį gerbė. Nabašninkas buvo pereitų per susirinkusius. Jo padeklemavo, pasakė dijalogą
per misijas.
Jie visi iš tos girnos Aleknoniuose, Simno nas Stauckas su Ona Čižiaus- ir šiaip eilių.
4
parapijos,
Suvalkų
guberni
pačios Marijonų vienuolijom
kiutė parnešė $29.05, AdomaAtstovas į Seimą.
jos,
1877
metais.
Liko
jo
Rytmečiais 9 vai. būdavo Mi
vičia su J. Austrevičia surin
Ant galo tapo
išrinktas
našlė
Antanina
su
dviem
vai
šios, paskui pamokslas ir ma
ko
$26.05,
M.
Bačenienė
su
Ą>
žesnės apeigos; vakarais mal* kučiais: Pranuku 10 metų ir Grybu gavo $18.00, J. Radzevi Sheboygano lietuvių atstovas
į New Yorko seimą vyčių kuo
da prie Šv. Dvasios, pirmas Antaniuku 8 metų.
čia su V. Buividžiutė $15. Su
pos pirmininkas Juozas AusKetv^rgo ryte, kovo 14 mi
pamokslas, litanijų giedoji
$44.75, buvusiais
ant stalo
trevičins. Jam kelionei sutar
mas, antras pamokslas ir pa rė Karolina Čeginskienė, 56 prieš kolektai
prasidedant,
laiminimas Šv. Sakramentu. metų žmona. Ji buvo liguis susidarė 133 doleriai 65 cent. ta neimti pini g;; iš to, kas au
ta, bet paskutinė įos liga bu
kota Lietuvai, o udėti sky
Didesnė pusė sheboyganievo trumpa. Nabdšninkė sus
rium.
čių lietuvių atliko velykinv kubo atlikti išpažintį ir pri
Antanas Jonikis
$4.00
Iškilmingasis mus posėdis
išpažintį per Misijas. Išviso imti paskutinį patepimą.
Ji Juozas Buividas
3.00 pasibaigė šeštai mušus vaka
buvo gera katalikė, o jos vy Juozas Šalčius . . . . . . . . Aoo re. Mą rodos^ir svetimi turi
325 asmenys.
ras yra rimtas ir naudingas Adomas Virbickas
3.00 pripažinti, kad Sheboygano
Aukos.
veikėjas.
Liko dvi užaugu Kazimieras Jocius
2.60 lietuviai gražiai šventė savo
Pranciškus Daugirdas ir sios jaunos dukterys ir sunūs.
Tarnas Grigaliūnas
2.50 tautos šventę.
Tarnas Grigaliūnas įtaisė Mi
Bilekas.
Ona Samanynienė
2.00
Tautos Šventė.
sijų atminimo kryžių už 20
M. Bartoševičienė
2.00
dolerių. Tas pats^T. Grigaliū
Mirties' veiklumo* aprašymu
2.00 L. R. K. LABDE. SĄ-GOS
nas su trimis draugais: Sta nenoriu baigti šitą. Po Miš Jurgis Skėčius
Kazimieras Lyberis . . . . 2.00
CENTRO VALDYBA.
nislova Baikausku, Mateušn parų visi susėjome į parapijos
Mateušas Cinelis
2.00
Steponavičium ir Kazimieru svetainę ir pradėjome iškil
Nausėda,
Jonas Ivanauckas
2.0Q Pirm. Antanas
Jankausku sutarę nupirko sa mingą parapijos ir draugijų
Jurgis Vaišvilavičius . . 2.00 1.658 Wabansia" ave., Chicago,
vo bažnyčiai arnote už $50.(M\ posėdį. Pirmininkavo klebo Baltrus Lenkauskas . , . . 2.00 111.
Juozapas Šalčius davė 10 do nas, o Sale jo ant palaipos sė
Antanas Dėdynas -•
2.00 cago, 111.
lerių nupirkti -Repozitorijai, dėjo devynių draugijų pirmi
Dvas. vadovas kun. MykoJonas
Stauckas
3.00
Pirf
ty. indeliui, kuriame laikoma ninkai arba atstovai.
las Krušas, 3230 Auburn ave.,
i
Po $1.00 davė: A. grybas, Chicago, 111.
Didžioji Ostija šiokiomis die miausiai kalbėjo klebonas anomis. Šalčiaus žmona Mag- pie tautines šventes apskritai ^Jonas Kavaliauckas, PetronėVice-pirm. Pranas Veryir
apie
lietuvių
tautinę
šven
lė Bičkienė, Kazimieras- Pet- ga, 4539 So. Marshfield ave.,
delena, sutarusi su Petronėle
Po klebono balsą paėmė rūsaitis, K v Overienė, Mateu
Kudirkiene, sudėjo po $5.00 tę.
Chicago, 111.
Šv.
Juozapo
draugijos
atsto
šas Daunora,* Ona Lyberienė, Nut. rast. Julijonas Šliogeris,
ir įtaisė gražų gelumbinį žalia,
uždangalą ant didžiojo alto vas, nes pirmininkas sirgo, Ir Ona Mikelaitienė, Magcj^lena 1424 So. 50th Ct., Cieero, 111.
riaus. Savo rankomis Šalčiu išreiškęs jos tautiškumą, pa Šalčiuvienė, Antanina Bubnie- Fin. rast. Aleks Dargis, 726
Julė W. 18th st., Chicago, 111.
vienė numezgė ,,didelį ir gra dėjo ant stalo 10 dolerių čekį nė, Jonas Gataveckas,
]
Tėvynės
reikalams.
Tą
pa
Juknelienė, Juozas Rutkaus
žų mezginį mišiolo pastovui
DIREKTORIAI:
užtiesti. . Domicėlė Žalienė, tį padarė Šv. Kazimiero drau kas, Ona Šalčiuvienė, Juozas
Visi Chicagoje.
Julija Juknelienė,
Petronėle gijos pirmininkas, patiesda- Venckus, Juozas -Stagniunas,
Biekieiiė, Marijona Bartoševi- mas 5 dolerių čekį. Moterų Julius Adomavičia, Juoz. Ra Frank Veryga,
Rėklaitis, 4539 So. Marshfield ave.
čienė ir Ona Šulcienė visos po Sąjungos kuopos pirmininkė dzevičiau Jorias
lygiai sudėjo $25.00 ir nupir 5 dolerius davė pinigais, pa- A g o t f t B r n s o k i e n ė ( J i e v a J a . Jonas Petraitis,
4549 So. Talman ave.
ko gražią albų su dviem kam- žymėdama, kad moterys ypa- k e n e v i č i e n ė > ^ t a n a * č i j i a u s .
želėm Mišių tarnautojams vai tingai pagerbia Šv. Kazimie, kftg> Q n a C i ž i a u s k i ū t ė ) A n t a . Povilas Mažeika,
Iždin. kun. Antanas Staniukams.
Juozapas Austrevi- ro ideališkumą. L,etuvių R. ^ B n s o ^ J o n a s B r u s o k a j
Kat.
Susivienijimo
kuopos
Magdelena Brusokienė, Mar kynas, 2634 W. 67th St., Chičius už $6.00 nupirko sidabri
nį paauksuotą indą Šv. Alie pirmininkas ilgai ir gražiai tynas Jakenevičia, Kazimie 3315 Auburn ave.
jams laikyti. Altoriaus fon kalbėjo apie reikalą Lietuvą ras Jankauskas, Pranciškus Marijona Vainauskienė,
do brolija įtaisė kitas dvi kam- šelpti ir įteikė 3 dolerius. Vy Strakauskas, Pranas Dėdynas, Kun. Mykolas Krušas,
želes vaikams už/^6.00, makš- čių kuopos ir Dramos draugi Stanislovas Rėklaitis, Mateu 3230 Auburn ave.,
tU didžiajam kielifm už $5.00 jos pirmininkai taipo-gi įteikė šas Steponavičia, Petras KJik- Juozapas J. Elias,
Šv. Onos draugi sevičia, Motiejus Kavaliauc 4600 So. Wood st.
ir Krikšto aliejų indelį už po $3.00.
$8.50. Uršulė Kupraitienė už jos atstovė duodama $3 dar kas, Motiejus Navickas, Mo Kun. Antanas Staniukynas,
$24.00 įtaisė šilkinius gra pažymėjo, kad .brangindama tiejus Šiugžda, Jonas Simany- 2634 W. ą7th st.
žiai išsiuvinėtus uždangalus moterų teises, ta draugija y- nas,
Kun. F. B. Serafinas,
Švenčiausiame Namelije ir du pat ingai žiuri santaikos ir su
Po pusę dolerio davė: Ma 23?7 W. 23rd PI.
šilkiniu rūbeliu, kuriais ap tarties.
A. Grybas, pasakė rijona Lukšienė, Juozas Drą- Kun. Alex. Skrypko,
velkama taurė (kupka), kada prakalbą Darbininkų kuopos
sutis, Petras Kižys,
Petras 4557 So. Wood st.,
joje yra Šv. Sakramentas ma vardu. Vyčių»kuopos pirmi
Bartuška, Justinas Jankevi- And. Bruožis,
v
žose Ostijose. Viso labo she ninkas pažymėjo, kad Tautos
653 W. 18th st.
boyganiečiai savo bažnyčiai Šventėje kiekvienas turi pa čia, Ignas Jarmala, Adomas
Ragaišis, Boleslavas Sekleckis,
papuošti suaukavo per Misi vesti Tėvynės reikalams vie Kupraitis, Vincas
jos $164.50.
Kadangi Sbe- nos dienos uždarbį ir tuojaus Juozas Bubnis, Pranas Guda- 3427 Auburn ave.,
•Į
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"Draugo" Bendroves Knygynas.
Visiems savo prieteliaras patariame skaityti Vo. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
.91
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
Ir platinti mūsų Išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny No. 254. A. B . C. Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškajno
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . .
.SI
išperka'nt money order arba registruotame laiške. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
M Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
lis 1. Surengtas ir užgirtąs trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafiną*.
Talpina trumpus klausimus ir atša
Ko. 6. AifykSčių SHeBs. A- A. Vyskupo A n t
ki mus pritttihytiu prudedamiemaiems
Baranauskio amžina atmintis, yra tai
.10
skyriams. Kaina . . . .
..........
perlas lietuvių poezijos. PusL 1 6 . . .
.16
No.
10.
Aureolė.
Oratorija.
Paskirta
Lietu
No. 205. Krikščioniško Mokslo Katekizmą*,
ivių Chicago, 111. Sv. Kazimiero s e s e 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims1. Parašė M. Gustaitis,
1914 m.
jo Baltimores
Koncilijaus.
pagal
.10
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
Ro. 1S. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
nas. Šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
augštesnlems
.10
ži lošimui kningelė. PusK 14
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
mas.
Kalba
lengva
Ir aiški. Kaina . .
S
o
.
18.
Gurkliutės
Eilės.
Yra
gražus
rinki
Jti
M
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
.10
vaitė turėtų mokėti. Pusi. S2
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-jos
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 n u
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26 . . . . . . " .
10
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
.25
viams dainelių. 1 dalis
parašė kun. A. Guillois, vertė kun.
.80
A. Milukas. Yra tai puikus Jrankjs
II dalis
prieš užmetinėjlmus laisvamanių ta
No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis..
m e dalyke. Pusi. 156
.40
Tra tai labai gilios minties dainelės.
.15
1914 m. Pusi. 24
No. 279 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos valzrisiruošiantiemg į pirmąją išpažintį
• delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral' šv. Komuniją. Išleido kun, J. Lau
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
.20
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116
.10 No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
.01
No. 48. Katriutė. Triyeiksmis dramos paveik
čioje šv. Kaina
.15 No. 292. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
slėlis iš liaudies gyvenimo
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
.20
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir
skaityti ir platinti šią knygele . . . .
tinkantis scenai
'...
.15 No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
No. 60. Kamedijelės: Čigonės atsilankymas,
•
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
vėlis tinkąs
mokyklose ir patiems
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė,
per
save
mokinties,
poperos apd. . . '
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 14 . .
40
.U
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir NauJ~
No. Tarp dilgelių Rožes. Meliodrama dviejo
(statymo. Parašė
kun. 1.
Suster.
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is.
.21
Kieto
popero
apdarais
.20
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . .
No. 315. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoiiaus,
•' No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
.26
dalis
I,
kieto
poperos
apd.
........
tė Šėlimas. Antra laida.' Pusi. 40. P a
No.
310.
Vaikų
žvaigždutė
dalis
II,
kietais
sakaitė i i lietuvių gyvenimo
.10
.85
t •
• s s
apd. . .
No. 87. Braižinėllai. Tai labai įdomios apy
• • • • •
• • • •
No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
k ų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. * Gudė. Chicago, Di. 1916 m.
..
.45
gls.
1916 m. Knygutė pasimokiniNo. 80. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
.26
m ui tikybos dalykų. PusL 6 S . . . .
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
326
Vienuolinė
luomą,
sykiu
su
trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
'patarimais apie pašaukimą kunigys
mui kningutė. Pusi. 82 . v .
.05
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 05. Huckleberry Firmas. Mielam laiko
.86
Sauruaaitis. PusL 196
praleidimui
patartina šią apysaka,
No.
300.
Lietuvių
Darbininkų
Kalendorius.
kalba lengva ir kningos intalpa inte
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
resuojanti, vertė Jonas K mitas . . . .
.75
kus
leidinys Ir patariame kiekvienam
No. 98. I š daktaro pasakojimu. Parašė Šat
tą
.kalendorių
įsigyti. Boston. Pusi.
rijos Ragana. RudensTIiena, sulaukė
.26
1
/
0
•
•
•
\
.
.
.
...
..
j,*......»*..
.25
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . .
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui!
No. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
.08
a ) Marksas II. Pusi. 24
........
gyventų valandų . atsiminimai. Para
.08
b ) ^ Kopernikas ir Galilėjus, pus. 82
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
.05
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi. 18
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą
.05
d ) Į Soči jalistų Kojų, p ui 18 . . . .
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas",
.05
e
)
Giordano
Bruno,
pu*l.
18
•
.20
pusi. 66
.'
.05
1) Ar yra p i e v a s ? Pusi. 18
'
No. 108. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
.05
g ) Socijalistų norai ir darbai, pus). 18
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
.05
1) Revoliocijonierių tarpte, pusi. 19 . .
lis ir tikra dovanėlė. K i e k v i e n a s ^ a u n i .05
kaitis bei mergaitė privalo Jsigytl Vy
m ) Mandagus vaikelis, pusi: 28 . . . .
čių Dovanėlę.
Chicago,
111. 1915,
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi.
nusl. 28
;
.10
186. Su paveikslais, audimo apd. . . $1.00
Lithuunia and .the Autonomy df Poland wlth
No. 110. Oliveris Twlstas. Tai viena iš- g e 
.19
a m a p . , , b y j . Gabsys. Paris
i.vSVfi',
riausiai nusisekusių
vertimų gar
!
.10
rys.
Paris.
.
.
.
saus anglu rašytojo Charles
Dick^ ens. Apysaka,
kurią myli senas ir
A Skctch of the Lithuanian -Nation, by J.
.10
Jaunas, biednas ir turtuolis; neapsiGabrys. Paris . . . . . . . . i .
*
vilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Albuni Lithuanian
Dances for
orchestra,
Kmitas, 520 pusi
$1.00
Corrceted' and arrauged by Vlncent
Niekus, Chicago.
No. 115. Patarles 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
.60
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
i
.25 Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) d vi e/n
No. ISO. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas
l
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 1007 m. Graži
.60
rašė St. Šimkus
L
t.
moralė pasaka. Pusi. 95
.25 No. 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. .
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant Ir kitos
.26
Staniukynas. Pusi. 79
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No. 375. Ypatingas sąžinės
perkratinėjl.16
mo būdas. Pusi. 58 audeklo virftel.
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m
' .80 No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėlis.
81.00
No. ĮOO. Lile tuvių Tautos Memorijalas. P a 
409. Audeklo apdarais
t Pusi.
.76
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) Kon
Popiero viršeliais
gresui Londone atsibuvusiam liepos
No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
26-29 1911 m. J. ^Gabrys. Vertimas
tėms dvi stambi knygl \ po 600 pusi.
iš prancūzų kalbos dalia 1 Wilkcs
Audeklo apdarais . . . . ,k . . . . . . . . $3.00
2.90
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
Poperos viršeliais
.10
No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
No. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku.75
.25
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
relės apdarais
.40
No. 104. Lietuvių-Iienkų Unija. Keli* praei
Juodais audeklo apdarais
ties ruožai paminėjimui 500 m. snNo. 5^° Mn|o*** ll.~*iliki! t I i'jiino kate.25
kaktuvių Gardelio unijos
(1418—
kiarnas. Pusi. 48 audeklo apdarais
1918) Gražus istoriškas
' veikalėlis,
No. 303 Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
.60
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . .
No.
393.
Trečioji
skaitymui
knyga.
PusL
.20
No. 180. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
.71
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
Kritiški žvilgsniai } visokias srovės
Meilė, žodžiai gilelio, mtfeika A. Aleksan
žmonijos. Pusi. 163
.49
.75
dravičiaus
mĄ
No. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P.
Pirmosios Komunijos aųmintls, grąžys pa
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci.16
veikslai, dideni
*.., . .
....
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi.
.19
Mažesni po
i6
...v:
io 6v. Tėvo Benedikto XV. paveikslai į u mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
.19
Popicrų
laiškams rašyti, pas Tėvrus,
bro
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
jimai apie Lietuvos politiškus reika
suotos — S už
.76
lus. Pusi. 150
.26
No.
205
Katekizmas Apie
alkoholių. Iš
No. 163. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
girtuoklių
nuodo.
Pusi. 32
• a
mm
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
.U
.60
190
••
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir
.06
Tošis Didžios vertės knygutė . . / . . .
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 raidėa Pusi. 894. Poperos apd.
.69
mūsų lietuviškieji
socljalistai bei
Baltais kauliniai apdarais
$1.69
.10 No. B 7. Breriorėlis. Graži maža maldų knygelė,
"clcllistai". Su paveikslais
No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
dagavo kun. P. Lapelis. Tra tai vie
Kaina poperos apdarais . . . . . .
....
.46
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
.75
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
je, č i a rasi daugelį paveikslų mūsų
.65
Baltos skurelės apdaruose
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina auVisokių informacijų, dainų, pasakai
.49
\ dėklo apdarais
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gr|čloSkuros minkštais apdarais
.69
je privalo rastis ŠĮ knyga.
448 pusi.
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva.50
popero apd
rantuotų nuo 15c. iki
$1.59
Drūtais drobės apdarais
$1.00
škaplerių kacmelitanskų iš Lietuvos su pa
Vo. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pasaitėliais ir be pasaitėlių po
15
*
veikslais, parašė Dr. A. L. GraičuPaveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
nas{ kiekvienai motinai šį knygelė
ir Sv. Juozapo su maldelėmis u i vie
.20
patartina perskaityti
ną
nuo 2c. iki
19
No. 932. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
(didumas 14X20). Kaina u i vieną . .
.SI
Graįčunaa • • • • "**
.15
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"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,
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Chicago, Illinois
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Antradienis, kovo 19 d.

D RAUGA 9
>

CHICAGOJE
~ss

Antradienis, kovo 19 d. Sv. Juozapas Sužied. Sv. M. P.
Trečiadienis, kovo 20 d. Šv. Aleksandra.
LIETUVIŲ BLAIVYBĖS
SAVAITE CHICAGOJE.

Programas įvairus: loš, kalbės, sakys eiles,
rodys Krutamuosius paveikslas Ir panašiai.
Tat gerbiamieji, vietos lietuviai ir lietu
vaites ateikite minetan vakaran.

BLAIVININKŲ S A V A I T E S
UŽMIRŠK K A D TURI 8KIL Vf.
fl*nnam»ą
Tisoae YaJfltinyMose.
P o kiekrienam raibiui imkit* vieną
o pamatysimi, kad geriau Jaualtėa
Pradekite iiaadiena!

VAKARAS

IŠ NO. SIDE.

1

GERBIAMIEMS
KLEBONAMS:
Pranešimas dr-jų atstovams.
Primename, kad Velykų
šiandie, utarninke, 19 kovo,
laikas artinasi ir kai kuriose
Sv. Kryžiaus Parapijos Svetainėje
bus Blaivininku vakaras šv.
Šiandie, kovo 19 d., 7:30 va parapijose yra paprotys su
T o w n of Lake
Kryžiaus parapijos svetainė kare, Šv, Mykolo Ark. parapi-'
.
.
.
Velykų dovanelėmis
aukoti
RENGĖJAI.
je, Town of Lake.
jos svetainėje įvyksta katal. parapijai keletą dol. Mes ma
21
Kuopi
iš
eilės
rengia
Biaiv.
Savaitės
Vakarą.
Visi lietuviai kviečiami a- draugijų atstovų susirinkimas
tydami tą žmonių paprotį, su
teiti šin vakaran. Pamatysite labdarybės reikale. Visi atsto
manėme atspausdinti tani tik
ir išgirsite daug ką naudingo. vai prašomi būti susirinkime
/
slui gražius konvertukus, ku
Chicagos Ap. BĮ. Valdyba. paskirtu laiku.
rie kaip kartas
tai šventei, '5 E
(Vakar klaidingai buvo pas
A. Nausėda.
yra tinkami
Reikalaukite'
'
Gavėnios
laiku yra parankiausia turėti šias knygutės:
kelbta Blaivininkų rengiamu
tuojaus: j
vakaru; dienos. Kovo 19 diena, Kunigas neklauso vyskupo.
DRAUGAS PUB. CO.,
kaip matome, yra šiandie, bet
1800 W. 46th St., Chicago, IU.
Parašyta Kun. P. Gugio
ne seredoje, gi kovo 20 diena- VARSAVINGąSTAMPS
Socijalistams daug smagu
KAINA 15 c.
.
ISSUED^YJTHE
-rytoj. Rytoj Blaivininkų va mo padaro vienas negudrus ai
UNITEDT STATES
< Sugrįžo iš seimo.
KANČIA V. JĖZAUS arba apmastymai ant kiekvienos
karas bus Cieeroje, Šv. Anta ris kunigas Klgin, 111. (neperGOVERNMENT
dienos per GAVĖNE.
no parap. svetainėje).
toliausia nuo Chicagos), John
KAINA 40c.
Iš visuotino lietuvių seimo,
JIS DABAE JO REIKALAUJA. JUMS BUS
J. McCann, Šv. Marijos para
kurs įvyko New Yorke, sugrį
MAISTO ADMINISTRACI pijos bažnyčios klebonas.
PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK
REIKALINGAS PO KAREI
žo
dienraščio
"Draugo"
re
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms
JOS PARĖDYMAS.
Vyskupo įsakymu minėtas
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
daktorius gerb. kun. F. Kemė
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai.
kunigas klebonas turėjo pasi
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- į
KAINA
40
c.
šis,
kurs
seime
atstovavo
Mūsų valstijos maisto ad traukti iš parapijos ir pasta
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
"Draugo"
redakciją.
"DRAUGO" BENDR. KNYGYNAS
ministracijos skyrius apturi rąją pavesti valdyti naujam
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
1800 West 46th St.,
Chicago, m.
Taippat sugrįžo iš New Yordaug nusiskundimų prieš gro- vyskupo nuskirtam kunigui
Valstijų Taupymo Markes.
f
ko
ir
didžiuma
chicagieeių
at-ĮjįjE
serninkus. Skyrius labai ge klebonui. Teciau kun. McCann
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
rai žinodamas, kad kaikurie atsisakė vyskupo klausyti. stovų. Bet daugelis atstovų""
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus
svetimtaučiai
groserninkai Girdi, jis toje parapijoje iš dar yra užtrukę kelionėje.
—tmm » • • » • • •
kite jų.
I
'
* <•* I
arba mažai supranta angliš buvęs tiek ir tiek metų ir to
NAUJAS LAIKRAŠTIS
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Oauti g e n u i darb* Ir
kai, arba laikraščių neskaito, dėl nemanąs tos vietos apleis Spjaudytoįfams perspėjimas.
daugiau pinigų.
Tas padės laimėti šitą karę!
todėl jų kol-kas nepatraukia ti ir klausyti vyskupo parėdy
Visur reikalinga daug
kirpėjų, trlmerių, ranko
atsakomybėn.
Tik dar kai- mo.
B
B
fl
g
=33
Šią savaitę Chicagoje yra
vių,
klSenlų ir skylučių ti"
"GARSAS" eina
dirbėjų. Taipgi
preserlų
tą groserninkus perspėja, kad
Ir siuvėjų elektros maši
ketvergas didelių 6 pi
Oeri žmonės supranta, kad viena diena, taip vadinama,
nomis. Dabai laukia. At
jie prisilaikytų maisto admi
lapių, 7 kol., formate.
toksai kun. McCann pasiprie- nespjaudymo diena, Ta dieeikite dienomis arba va
nistracijos parėdymų, jei ne
karais Lengvi m o k e s č i a i
šinimas savo vyskupui, * u - | n a J™ ž i n o m a t i k Policijai.
"GARSAS 0 yra vieru
Specialiai kursai mor&
nori susilaukti blogesnių pa
Žmonėms
reikia
visuomet
ginoms
formų
kirpime
geriausių ir svarbiausių
riam yra pažadėjęs paklusny
pritaikinime Ir siuvime
sekmių.
Amerikos lietuvių katali
— sis.oe.
be, yra pasmerktinas daiktas. saugoties spjaudyti ant šali
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
Duodama diplomai.
kų laikraščių. 0
Šičia paduodame maisto ad
Bet visokios rūšies bedie gatviu. Bet užvislabiaus šia
Patrenos daromos p a 
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
s
a
i
Jusi}
mlerą.
bito
savaitę,
nes
sugautieji
spjau
"
G
A
R
S
U
I
"
sandarbiministracijos parėdymus, ku viams, #i ypač socijalistams
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
stallės arba dydžio,
U
dant
bus
aštriai
baudžiami.
uinkauja gabiausieji A- bile madų knygos.
rie palyti groserninkus. Pa (ir patiems lietuviškiems),
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikpje.
•
M A S T E R DEsioMnra
BOBOOL
merikos lietuvių rašyto
rėdymai turi but pildomi, nos toks negndęus kunigo pasiel
No. 1437. Karoliai jval
J. V. Kasnlcka, Perdėtinis
rių spalvų. Reikalaujai, publicistai,. visuome
prasižengusiems
grosernin- gimas yra smagus daiktas. Ir Tolstojaus pasekėjas kalėjime.
l i g n. MM Baile gatve. Kambarys
nant paminėkite k o 
kios
spalvos pagreidau
nininkai.
4
1
S
4
1
7
.
r
r
l
e
i
City
H
a
l
i
.
kams gali but uždrausta už fcotjel prirašoma visokių ne,
jate.
Lenciūgėlis Jr.
"GARSO" prenumera
Benjamin Levine, 1652 West
kryželis storai auk
laikyti grosernes
(maisto but niekiu prieš Bažnyčia ir
suoti. Kaina su pri— « • • • »-&.
ta metams $1.50, pusei
Harrison gat, buvo suimtas
tikėjimą.
krautuves).
siuntimu . . .
.75c
Tel Drover 7042
No.
1438.
Balto
ak
metų $1.00.
už neužsiregistravima. Teisė
1. Visokie kombinacijiniai
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
maisto produktų pardavinėji Nacionalizuosią mokyklas. jo Landis teismo rūme jis tei
gėlis
ir kryželis. GvaLIETUVIS DENTISTAS
sinosi,
kad
esąs
Tolstojaus
rantuoti ant 5 metų.
mai aštriai uždraudžiami. Tai
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Kaina
su prisiuntimu
Nedėliomis pagal sutarimą.
Iš New Yorko Chicagon at mokslo pasekėjas ir todėl nereiškia, kad jokia prekė, ypač
456 GRAND ST.,
4719 SO. ASHLAND A V E N U E
No. 1489.
Galima
arti 47-tos Gatvės
cukrus ir miltai, negali but keliavo būrelis pedagogu, ku užs i registravęs.
BR00KLYN, N. Y.
gauti (vairių spalvų
į»»mm
»»
»»~»~»»~~»»~mmm»mtmįį
karoliais.
Kryželiai
Pasiteisinimas nieko nepa
panaudojama kaipo primasi- rie keliauja per visus dides
"Roman Gold." Gvarantuoti ant 5 metų.
nimas priversti pirkėja pirk niuosius miestus ir platina dėjo, (iavo vienus metus ka
Kiekvienos
atskirai
ti kitą prekę, išėmus tai, jei propagandą visas visos šalies lėj mo.
Jdėtas gražioje dėžu
REIKALAVIMAI.
tėje. Puikiausi dova
parduodama cukrus podraug viešąsias mokyklas, pavesti
na dėlei giminių. Su
Reikalaujam moterų prie skirsty
šalies
vyriausybės
kontrolėm
prisiuntimu
. . . $2.00
Iš miesto tarybas susirinkimo. m o popieru patyrimas nereikalingas.
su kukurūzine košele. Ir tai
Praktikuoja 26 metai
Gera užmokestis.
Gyvenimas ir Ofisas
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
tik galima parduoti du svaru Taigi | visas šalies mokyklas
3149
S.
Morgan
St.,
kertė
32
st.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Qrder, registruota
K R A U S (C- G O L R r s
Paskutiniam Chicagos tary
kukurūzinės košelės su kiek norima įvesti vieną mokinimo
Chicago, 111.
Chicago.
sistemą, nes šiandie kiekvie bos susirinkime policijinių 58S« Throop St.
SPECLJALISTAS
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
vienu cukraus svaru.
%
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
Adresuokite:
Taipgi Chroniškų Ligų.
* -•
Ypač skundžiamasi, kad noj veisti joj arba kiekvienam reikalų komitetas padavė ta
REIKALAUJAM V Y R Ų D I R B T I
OFISO VALANDOS:
groserninkai žmonėms per didesniam mieste gyvuojan rybai pravesti tris svarbius K A R Ų ftAPOSE P R I E VALYMO I R
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po piet
DRAUGAS PUBLISHING CO..
ir nuo 8 iki-8:30 vak. Nedėlio
TAISYMO K A R Ų CHICAGOJ. MO
kant cukrų yra verčiami pirk čios visokios mokslo sistemos. sumanymus:
mis vakarais ofisas uždarytas.
KESTIS GERA, I R D A R B A S P A S 
1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
Sakoma,
kad
tas
esą
yra
Telephone Yards 687
ti kavą.
Parėdymas areštuoti kiek TOVUS. ATSIŠAUKITE:
Tokia kombinacija, kaip ir reikalinga karės metui, dides vieną vyrą ar moteriškę, kurie
1166 NO. CLARK STREET.
niam
šalies
patrijotizmni.
ProCHICAGO
SURPAOE LINES.
neuri jokio užsiėmimo ir tik
kiekviena kitokia, išėmus aug
ščiau paminėtą su kukurūzi vincijonalizmas turįs but su- valkiojasi.
Telefonas: McKINLET 5764
truškintas,
sako
pedagogai.
ne košele, yra priešinga įsta
Parėdymas, idant palieka
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
tymui ir todehdraustina.
Ir
mi gatvėje automobiliai bu
OYDO VISOKIAS LIGAS
Chicagoje pabaigta kasti
jei groserninkai to parėdymo
tų prirakinami tam tikromis
8457 SO. WESTERN BLVD.
Pajieškau Klemenso Palkimo. Pa
didelis po Wilson gatve tune
eina iš Kauno gub., Telšių pav., P a Kampas W. 8 5-tos gatvės.
nepildytų, labai veikiai jie ga
prie ratų spynomis. į
rardenio
parap. — Barzdžių so
džiaus. Gyveno Chicago 4 metus, v ė 
li negauti niekur sandeliuose lis vandens pumpavimui.
Parėdymas, kad lombardų liaus
išvažiavo J Kansas City, KanTunelis pradėta kasti 1915
pirlfties prekių.
savininkai užrašinėtų visus sas. 30 metų, juodais plaukaus, nedelio ugnio. Jis pats ar kas jį žino,
metais. Turi apie 12 pėdų aa Ib
2. Qnkrus neprivalo but
Home
Blend vežimų
užstatomus daiktus ir apie tai teiksitės pranešti:
pėmio ir 8 mylias ilgio. Pra
pardavėjai Ir daug krau
kasdien praneštų policijai.
pardavinėjamas
didesnėje
LIUDVIKAS KATAUSKIS,
tuvių parduoda ta pačią
muštas per uolas.
4546
So.
Wood
st.,»
Chicago,
Dl.
kavą p o SOc
kiekybėje, kaip po penkis sva
Tunelio prakasimas atsiėjęs
rus antkart, ir tai tik turin
Prisipažino mergina.
Dr. A. R. Blimenttial 0. D. GERIAUSIS
suvirs puspenkto milijono doCOCOA
Riešučių Sviestas
DAERT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Akių Specialistas
tiems dideles šeimynas, kurio
Labai geras po
SVIESTAS
Geriausia
Bank
SVIESTAS
Patarimas Dykai '
lierių.
sulyginę
su
f
JOSEPH
C.
WOLON
i
se daug cukraus suvartojama.
Nesenai angliškuose laik
Offiso Adynos: nuo 9 19 ryto iki 9
bent kokia,
LIETUVIS ADVOKATAS
=
1-1
tv.
Pageidaujama, kad cukrus bu žiniai milteliai, kukurūziniai raščiuose buvd pranešta, kad == Kamb.
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12.
8S4 National Life Bldg. =
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
29 So. Lasalle St.,
=
tų pardavinėjamas tik po du miltai, bulvių miltai, valgoma mergina Olga Green, nešanti
MORTH BIDK
WEST S I D E
1844 W Chicago a. 110J W. SlBd a t
Telefonas Yards 4317.
Vakarais 16«« Mihraukss Ava. E
,1836 BĮue I s l a n d ą
SOUTH S I D E
4t« W. Dlvlalon st
1878 M i l w a u k © e a . Į 2 6 1 2 w
^
N
th
Central 6899
E
svaru antkart.
sis "eorn starch, ,, ryžiai, ryži firmos Walter J. Hirsch &
2#
w
W
a
U
Rasidence Humbold 97
E
?X5i J J n
£ ! ! ^ I " ? il Halsted i t .3082 Wentwortk
_ _ . . - «a, ?^ . ,* N o r t h v a .
1064 M i ^ a u k e s a - L . . . _ „ .
. . _.__ _ _ , . • j t f 4 i Lincoln av.
CHICAGO, ILL.
=
3. Miltai negali but parda niai miltai, miežieniai miltai, Co. $484.00, buvo užpultą plė
1510 W. Madlson 18S2 S. Halsted st 8487 B. Halsted a t i ^ Uncola
aT>
2830
W.
Madison
1818
W.
12th
s
t
4720
8.
Aahland
a.
S418
N
.
Clark
st.
šiko
ir
nuo
jos
atimta
tie
pi
a»5sa
vinėjami didesnėj kiekybėj, grikiniai miltai, oatmeal, mal
iiiiiiiiiimitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
[DIENINE
, i
kaip bertainis bačkos, arba 49 tos avižos, saldžių bulvių mil nigai.
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Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus
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Dr. C. Z. V eželis

Dr. G. M. GLASER
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