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FRIGB

Entared M Second Clasa Matter Mareli 11, 1+14, at Chicago, IUinola nndtr the Act of March S, l t ? t .
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VOKIEČIAMS TEKO BA
PAUME: JIE EINA PIRMYN
PER LAVONUS ŽENGIA. BET
NESUSTOJA

IŠNAUJO APŠAUDOMAS
PARYŽIUS.

TRUMPAS 4VH.GIS Į DI- IPREZ. WILSONAS PASIUNTĖ LINKĖJIMUS.
DŽIAUSIĄ MŪŠĮ PAŠAU.
LYJ.
Fieldmaršalui Haig velija
kuogeriausio pasisekimo.
Amerikonai regis nedalyvau
ja mušyj.
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METAI-yOL. IH.

No. 72

BUVĘS CARUKAS SU
DIRGĘS

SOCIJALISTAl SOCIJALISTUS AREŠTUOJA UŽ NIEKŠYSTES
pasveiki

True translation field wlth t h e postmaster a t Chicago, 111., on "March 26,
1918, as reąuired by t h e a c t of OcTrue translation filed with t h e post- tober 6S 1917.
master at Chicago, 111., on March 26,
Washington, kovo 25.—Pre
1918, as reąuired by t h e act of October «. 1917.
zidentas Wilsonas šiandie pa

Londonas,, kovo 25.—šitą siunta kablegrama
Vakar daug žmonių žuvo baž sekmadienį armijų mūšiai per nimą Anglijos kariuomenės
simetė į senuqsius upės Som fieldmaršalui Haig, velydama*
nyčioje.
me mūšių laukus, iš kurių jam kuogeriausio pasisekimo
True translation field with t h e post- pirm vienerių metų vokiečiai prieš vokiečių ofensyvą ir ga True* translation field with the postPo taikos padarymo įvairių
master at Chicago, 111., on March 26, buvo atsimetę. Išnaujo Bapau lutino talkininkų laimėjimo. maąter at Chicago, 111., on March 26,
1918, as reąuired by t h e act of Oc- išdirbinių kaina
truputį su
1918, as reąuired by t h e act of October
6.
1917.
tober «. 1917.
me ir Peronne paliko baisiau
mažėjo. Bet tas visai nepa
Maskva, kovo 25.—Buvusio liečia maisto.
Paryžius, kovo 25.—Toli sių mūšių centras. Bapaume AMERIKONAI MUŠA VO
KIEČIUS.
ji carienė Aleksandra 'bolševi- Pinigų trukumas priverčia
šaujančia armota Paryžiaus yra pozicijos raktas tarp Arkų vyriausybei padavė prašy pirklius pusdykiai -išparduoti
bombardavimas šiandie anksti ras ir Albert. Berlynas pra
translation i field with the post- mą, kad jinai buvusiam sosto
ryte 6:30 atnaujintas su dviem neša, kad pašėlęs susirėmimas True
savo prekes, kad tuo būdu su
master a t Chlcago, 111., on March 26,
1918, as reąuired by t h e act of Oc- inpėdiniui
Aleksiejui leistų rinkti daugiau grynų pinigų
atlikta už tą poziciją.
šoviniais.
tober 6. 1917.
•
ANGLIJA SIUNČIA DAU
Kiek palūkėjus dar du šo Vokiečiai praneša, kad jie Su Amerik. Armija Prancu persikelti į sanatoriją pieti savo bėgantiems reikalams.
GIAU KARIUOMENĖS. viniai atpyškėjo. Pagaliau yra paėmę Peronne. Bet bai- rijoje, kovp 24.—Amerikonų nėj Rusijoj,- nes gydytojai in- Tas taigi ir prisideda prie kai9:10 ryte bombardavimas sus sus mušis seka ****** š i a «-j artilerija Toul išpjovoje Šian tikrinę, kad Aleksiejaus Roma kurių prekių neva atpigimo.
True translation filed with the post- penduotas.
riuose ir į pietus išilgai upės die tęsė apšaudymą į prieši- novo sveikata blogėganti gy- Daugel miestuose sovietai
master at Chicago, 111., on March 26,
1918, a s reąuired by t h e a c t of OcŠeštadienį čionai nuo to vo- Somme. Tarpe Bapaume ir ninko pirmąją liniją ir į susi venant Siherijoje. Vyriausy su prievarta priverčia pirk
tober 6. 1917.
LONDONAS, kovo 25.— kie(V ' iu i š t o l ° bombardavimo Peronne vokiečiai atsidūrė nėsimų apkasus, ties St. Baus- bės komisarai apsiėmė tą Ro- lius dėti į bankas surinktus už

KIJEVE VARTOJAMI VOKIEČIŲ PINIGAI
•

•

•

—

•

ANGIM TURI DIDELIUS MATERIJALIDS NUOSTO
LIUS
Kaizeris dekoruoja savo generolus.
i.

OFICIJALIAI PRANEŠI
MAI.

True translation filed with t h e postmaater at Chicago, 111., on March 26,
1918, a s required by t h e act of Oc. tober C. 1917.

ANGLŲ.

juri ties Transloy—Combles—Mau- sarit miestu ir šiauriuose nuo manovienės prašymą apsvar prekių pardavimą pinigus. Be
to, sovietai priverčia' kapita
vo 25 d. ryte mūsų kariuome George pasiuntė fieldmaršalui ninkas. Plyšusio šovinio šukė repas linija, kur jie anglų su Boąueteau. Daugelis ameriko styti.
M. Dibenko, buvęs laivyno listus savo pinigus padėti >c
laikyti.
niškų šovinių krito j vokiečių
nė fnbnte nuo Somme ligi Haig pranešimą, jogei jam sužeidė jam petį.
LONDONAS, kovo 25.—Ko- Anglijos

premjeras

Lloyd sužeistas amerikoniškas

Wancourt, šiauriuose, atmušė siunčiama daugiau kariuome Jurininkas sužeistas gana Mėgina laikyties ties Chauny. apkasus. Todėl vienoje vieto komisaras, uždarytas kalėji- bankas, kad tuo būdu padi
smarkias priešininko atakas. nės. Su kariuomene siunčiama sunkiai, bet yra viltis, kad Pietiniam didžiosios mušiu je vokiečiai buvo priversti ar£ man Kremliuje. Jis kaltinamas dinti smulkesniųjų pinigų auž neišpildymą vyriausybės j - pyvartą.
Priešininkas paneša, dide ir reikalinga kiekybė armotų. pasveiksiąs. Mat, šovinio šukė linijos gale, kur kruvinas su leisti savo pozicijas.
Amerikonų patrolis praeitą sakymų, kuomet vadovavę* Kuomet vokiečiai paėmė
lius nuostolius nuo mūsų ar- Kariuomenė jau yra kelionėje. buvo pataikiusi į ei garėtų sirėmimas per daugel valandų
makštis.
naktį liuosai peržiūrinėjo toje kariuomenei, pasiųstai sulai Kijevą, nuo to laiko tasai
tilerijos ir kulkasvaidžių. Mū
Kiek sužinota, tai tik tas nebuvo sulaikomas, vokiečiai linijoje priešininko poziciją. kyti vokiečių briovimąsi ties miestas liko Įvisįškai * atslir
sų žemai skrajojantieji lakū PRANGUZAI UŽĖMĖ ANG
pasivarė ties CJiauny, svarbią
vienas
amerikonas
krito
to
Tenai išbuvo kelias valandas Narva. Jis bus teisiamas re- tas nuo Rusuos. Kijeve rei
nai užpuldinėja besibriaujan
LŲ IŠPJOVA.
ja vietą palei upę Oise, pietbombardavimo auka.
ir niekur nesutiko įokio.-fiiai* voliucijonierių tribunolo.
kalus t vai
Vokietijos spečias priešininko koliumnas.
vakaruose nue La Fere. Tenai
translation field with the postIšleista parėdymai neareš <*ijalis atstovais, Herr Mumm.
Smarkų užpuolimą padarė True
Laikraštis Matin rašo, kad vokiečių brovimasis tečiau ne priešinimo.
master a t Chicago, 111., on March 26,
priešininko nauja kariuomenė 1918, as reąuired by t h e act of Oc- vienas iš šovinių pataikęs j taip smarkus, kaip kad vaka V Per praėjusias 24 valandas tuoti maisto ministerijos biu Įvesta tiesioginis geležin
tobcr 6. 1917.
nebuvo pėstinjnkų susirėmimo. ro 11 valdininkų, kurie kalti keliais susinėsimas Kijevo su
šiandie po pietų, mėgindama
bažnyčią
vienam
.Paryžiaus
ruose
nuo
St.
(įuentin,
kur
Paryžius, kovo 25.—Šitą še
nami už visokias niekšystes, Vienna ir Berlynu. Laikraš
pasivaryti pirmyn j vakarus
štadienį prancūzai nuėjo pa- priemiestyj pamaldų metu. jie pasivarę pirmyn suvirs 10 NESIŲSIĄ KARIUOMENĖS kaip tai vajdiškų pinigų aikčiai daugiausia spauzdina ži
ir pietvakarus nuo Bapaume,
mylių.
gelbon anglams ir vienoje vie Daugelis žmonių užmušta.
vojimą, papirkimų ėmimą ir nias, paeinančias iš vokiečių
SIBERIJON.
ant Courcellette. Pietuose nuo
Yra viltis, kad tos toli šau- Anglų ir prancūzų mūšių li
toje mūšių fronte užėmė iš
nekompetenciją. Keli tų val versmių.
Peronne mūsų
kariuomenė
jančios'
vokiečių
armotos
vei
nijos susieina ties Chauny ir
pjovą, paskelbė karės ofisas.
spaudžiama atgal daugel vie
kiai bus nutildytos, rašo Fi prancūzų linijos išilgai Che- Japonų premjeras užgina vi dininkų, kol suspėta įsakymas Kijeve įvesta apyvarton vo
Noyon apskrįtyj ir ant de
išpildyti, nežinia kur pasprū kiečių pinigai. Markė yra ly
sokius pienus.
tose į vakarus nuo Somme,
garo. Tų dalykų žinovas yra min des Dames ir į rytus tie
šiniojo upės Oise kranto seka
do.
gi 70 kapeikų.
kad tuo tarpu toliau į pietus
pasakęs;
siog ant Reims gali atsirasti True translation field witb^ t h e postbaisus mušis su vokiečiais.
priešininkui pasisekė paimti
"380 milimetrų armota, su pavojuje, jei vokiečiai pasiva master a t Chicago, 111., on March 26,
1918-, as reąuired by the act of Oc- ORGANIZUOJAMI VOKIE
Nesle ir Guiscard. Ton apylin(Anglija st Suv. ValstijoKAIZERIS DALINA KRY kuria pirm poros metų buvo rytų į Compeigne, keliu ant tober 6. 1917.
kėn atvyko prancūzų pagelba.
bombarduota Dunkirk iš 25 Paryžiaus. Bet Compeigne nuo Londonas, kovo 25.—Japo ČIAI IR AUSTRAI SIBERI- mis už laivų paėmimą buvo
ŽIUS.
Mūsų kariuomenė nors nu
mylių tolumos, buvo susekta Chauny yra už gerų 20 mylių. nijos premjeras grafas Teran
JOJE.
pažadėjusios Olandijai pasių
sikamavusi, get geram upe ir Dekoruojami armijų vadai vi mūsų lakūnų ir prašalinta iš "Baisų ir intemptą susirė du pranešė savo lordų butui
sti 100,000 toĮių javų olandų
veikimo. Tokia pat metodą mimą paliudija oficijaliai pra (senatui), kad Japonijos vy Prie teutonų prisiplaka ir ka laivais).
narsiai kovoja. Priešininkas
sokiais blizgučiais.
bus pavartota ir prieš šitą 240 nešimai, jogei anglų lakūnai riausybė nestudijuojanti klau
progresuoja tik labai didelio
zokai.
pasišventimo lėšomis.
True translation filed with the post- milimetrų armota, su kuria šeštadienį yra numušę net 50 simo apie įsiveržimą Siberi- True translation filed with the post- PASIBAISĖTINI VOKIEČIŲ
at Chicago, 111., on March 26,
at Chicago, 111., on March 26,
NUOSTOLIAI.
Mūsų materijaliai nuosto master
lakstytuvų. Anglai jon, anot depešos iš Tokyo i master
1918, a s reąuired by t h e act of O c - Įbombarduojama Paryžius per vokiečių
1918, as reąuired by the act of Ocpastarąjį dvi dieni.
liai dideli, inėmus daugelio tober 6. 1917.
gi tuo tarpu praradę tiktai 9. Daily Mail iš praeito trečia tober 6. 1917. .
Amsterdam, kovo 25.—Va
Harbinas, kovo 25.—Rusų ir Per dieną jie dabar netenka
tankų netekimą.
"Pradėjus šeštadieniu mūsų Be kitko anglų lakūnai išnau dienio..
kar vokiečių vyriausioje karės
100,000 kareivių.
Premjeras pažymėjo, jogei teutonų kareiviai Siherijoje
lakstytuvai ėmė teirauties a- jo pasekmingai bombardavo
PRANCŪZŲ.
stovykloje, anot oficijalio pas
organizuojami armijos korpuTrue translation field with the postPARYŽIUS, kovo 25.—No- kelbimo Berlyne, kaizeris su pie vietą, kur ta armota ran Vokietijos miestą Mąnnheim. vyriausybė nemananti, kad Sisan.
Viena
to
korpuso
divizi
master at Chicago, III., on March 26,
yon apylinkėse seka pašėlusie- teikė geležinį kryžių su auksi dasi. Liudija faktas, kad po Amerikonai nedalyvauja mu- berijoje įvyktų kas bloga del
1918, as reąuired by the act of Ocja
busianti
išimtinai
iš
vienų
didelio
skaitliaus
karės
ne
tober
6. 1917.
\
ji mūšiai. Vokiečiai stato nau niais spinduliais fieldmaršalui to tuojaus sustojo tos armo
laisvių, kurių spėkos nieko ne rusų kareivių, gi kitose divi Washington, k#vo 25.—Tal
jas kariuomenės koliumnas. von Hindenburgui ir geležinio tos veikimas. Reiškia, vokie
zijoje busią dvi trečdalys vo kininkų militarinės misijos
Berlyne skelbiama, kad šereiškiančios.
Mūsų kariuomenė, laikydamo kryžiaus ordeną (grand cross) čiai turėjo pastebėti lakūnų
kiečių ir viena trečdalis aus nariai šiandie pažymėjo, kad
štadienį anglams pagelbon busi įsakymo, nu(o priešininko gi generolui von Ludendorffui. skrajojimą. Neužims daug lai
bo atėję prancūzai su ameri LAKŪNAI VEIKIA ITALI trų kareivių, anot gautų žinių šituose baisuose Prancūzijoje
na kiekvieną žemės pėdą, tai Be to kaizeris daugelį de ko ją susekti. Tuomet jos vei
konais. Tečiau, apie tai ne
of i ei jale j stovykloj Irkucke. susirėmimuose vokiečiai kas
JOS FRONTE.
vėl atlieka smarkias kontra koracijų išdalino karės depar kimui bus padarytas galas.
gauta patvirtinančių
žinių. True translation filed with the post- 4 tūkstančiai kazokų be to dieną netenka po 100,000 ka
takas, kuriomis priešininkui tamentų viršininkams ir savo
master at Chicago, 111., on March 26,
reivių užmuštų ir sužeistų.
NUSKANDINTA S. V. LAI Yra galimas daiktas, kad a- 1918, as reąuired by t h e act of Oc- susijungę su 10,000 vokiečių.
padaro didelius nuostolius.
fotografijas su parašu ir su
Šitie nuostoliai išvedami iš
merikonų ir prancūzų kariuo tober «. 1917.
Šita kariuomenė keliausianti
VAS.
Desperatiškas mušis įvyko pažymėjimu mūšio kovo 21to, kad vokiečiai eina atako*menės iš Chemin des Dames Rymas, kovo 25.—Karės o- į Irkucką.
aplink Nesle, kurs buvo atim -23 d.
praneša, kad Italijos
na labai tirštomis koliumnoTrue translation field with t h e post- išpjovos pasiųsta į Oise arba fisas
tas. Išilgai viso kito fronto
master at Chicago, 111., on March 26, kiek į šiauriusj bet labiaus fronte prasidėjęs lakūnų smar OLANDIJA NEREIKALAU mis, kurias anglų kulkasvai1918, as reąuired by t h e act of Ocveikia artilerija.
Nepaprastas , atsitikimas. tober «. 1117.
tikima, kad anglų tarpe vei kus veikimas.
JA JAVŲ UŽ LAIVUS. džiai kaip šieną kloja.
Praeitą naktį ir šiandie prie Praeitą sekmadienį policija
Londonas, kovo 25.—Admi kia amerikonai inžinieriai.
Aštuonios priešininko maši
Talkininkų nuostoliai turi
True
translation
fieldL
with
the
postšininkas į Reimsą paleido 1,- suareštavo tik vieną saliuni- ralitetas pranešė, kad Angli Be kitko Berlyne paskelb nos numuštos. Tarpe ežero master at Chicago, 111., on March 26, but mažesni jau ir todėl, kad
1918, as reąuired by t h e a c t of Oc375 šovinius.
ninką, peržengusį sekmadie jos pakraščiuose nardančioji ta, kad vokiečiai paėmę Ham, Garda ir Srenfa vietom; tober
jie kovoja apsiginime.
6. 1917.
laivė nuskandinusi ameriko gulintį tarpe Peronne ir Chau smarkauja artilerija.
nio įstatymą.
VOKIEČIŲ.
Londonas, kovo 25.—Olan
nišką laivą Chattorchee, 5,188 ny. Taippat vokiečiai giriasi, Lagarina klonyj italų la dijos ministerių kabinetas va Didelė mokestis nu pelno.
BERLYNAS, kovo 25.—Vo
kad paimtų nelaisvių skait kūnai bombardavo priešinin kar nusprendė pasiųsti talki
kiečiai dabar atsidūrę upės Priešininkas atmuštas atgal tonų intilpimo.
ko geležinkelius, gi Livenzoj— ninkų vyriausybėms formai į
Anot gautų žinių, Chicago78 žmonės laivo įgulos išso lius padidėjęs ligi 30,000.
Somme šiauriuose, vidukelyj visu šalies plotu.
pranešimą, jogei Olandija ne je daugiausia už metinį pelną
buvusio musių lauko, sakoma Be kitko pranešime sakoma, dinta ant krašto. Laivo ko Likusiose anglų fronto da —lakstytuvų vietoves.
reikalaujanti" javų pristatymo vyriausybei turės užmokėti
šiandie bficijaliam pranešime. kad suvirs 45,000 nelaisvių ir mendantas pasakoja^ kad nar lyse ir prancūzų ir amerikonų
dančioji laive paleidusi kelias irontuose retkarčiais veikia išilgai Chemin des Dames, vietoje užgrobtų jos laivų, milijonierius Ogden Armour.
Bapaume paimta naktį po suvirs 60C armotų paimta.
smarkaus mūšio. Vakare štur 6Guiscard ir Chauny paimta torpedas, iš kurių keturios pa tik artilerija. Smarkus vokie- Campagne, Verduno šiaurry pranešta iš Hague į Daily Mokestis busianti 6 milijonai
Mail.
dolierių.
taikiusios laivan.
čių artilerijos veikimas seka tuose ir Alzase.
mu paimta miestas Nesle. vakare.
i
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m m NETURI PINIGĮI IYAMIMAI
Amerikos Lietuvių Visuotiį
po Seimo Priimtos Re= I ***&*& **«* a*^
"Tėvynės'' kipšas savo pa
Neturėti būtinoms išlaidoms
Imas Lietuvos pabriežia vokie reikalingo kapitalo, reiškia rašu liudija, kad redaktorių*
MA
zoliucijos.
čių imperijalismo tikslus, ku bankrutijimų.
Bankrutijimo V. Kv Račkauskas badaujan
karėje, kaipo tikslą ir juot pa- j
čius apeinančius;

DRA

LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS
LITUI AMIA* DAILY F RIEK D
Eina kaadlaaą išskyrus n*d£idieniu*.
Publlaned dally eioept Sundaya by
PRENUMERATOS KAINA:
DRAUGAS FUBLISHDTG OO.f I n e .
Metama
$5.»o 1*00 W. 4«th Street, Chicago. IUinois
Puael m»tų
. . $1 • • Phone: McKlniey 1114, EstabL 1W6
Berkant atskirais numeriais po t e .
TERMS OF 8UBSCRIPTION:
P r e n u m e r a t a mokasi IŠ kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
$5.00
ne n u o Nauju Ketų. Norint permai One year
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Siz montns . . . . ,
senas adresas. Ptniffai geriausia sių Thursday's Edition . . . . . . . . . . . $2.00
sti LSperkant krasoje a r exprese j
"Money Order" a r b a jdedant pinigus At News Standi Ic. a Copy. AdverJ registruetą laišką.
tising rates on applrcatien.

L,, £ir neturi -fruti jo rie yra priešingi mūsų tik laikotarpin šiandie atsiduria čių gelbėjimui suaukavęs net
"Negali
PREZIDENTĄ SVEIKINAN
slams;
vienas iš turtingiausių šioj ša $320.00.
Butų graži anka,
kios taikos, kuri nepripažįs
TI REZOLIUCIJA.
Kadangi šios karės tikslai lyj miestų, būtent Chicago.
tik gaila, kad ji vien kipšo
ta ir nepriima principo, kad ir siekiniai, kaip buvo užrelkTas paaškėjo anų dienų, knygose užrašyta.
Reikėjo
Suvirs 1200 atstovų nuo su valstybių visos teisės ^meina šta Suvienytų Valstijų Prezi
virs 1000 organizacijų ir kto- nuo pačių pavaldinių įefdimo dento, yra mažųjų ir paverg kuomet miesto taryba turėjo pagarsinti ir žmonių laikraš
Būtume pasigėrėję
posėdį, Posedin atėjo mies čiuose.
lionijų, atstovaujant daugiau ir kad niekur nėra teisės, lei
tųjų tautų išliuosavimas;
to kontrolierius ir pranešė, gražiu pavyzdžiu.
negu 700.00G Lietuvių Suvie džiančios perleidinėti tautas
Kadangi Lietuviai Suvieny kad po balandžio pirmos dif-J
ii
nytose Valstijose gyvenančių, iš rankos į ranką, iš vieno3
tose ValstajoM ir Europoje yra I
^ ^ netttrės pinigI3 p a
susirinkę
savo
Visuotiname
valstybės kitai, lyg tos tautos
1800 W . 4 6 t h S t .
T«l. McKinJey »ii4
Chicago, III.
isitokinę, jogei
talMnmkau- d e n g t i 8 V a r b e 8 n i 4 g į 8 S i š l a i d a s .
"Morbus socijalistieus" —
Seime, Madison Sąuare Teat butų paprastas turtas", N
jančiujų valstijų laimėjimas
Kuo!net
kontroiieriūg
tai
"Cieilikiška aklybė'^Un ypa
ro Salėje, New Yorko mieste,
Tad AMERIKOS LIETU išgelbės Lietuva nuo ekftno- p a s a f e . s u s i r i n k u s i e j i a l d e r . tinga akių liga, kuria suser
•K
tikslu užreikšti savo griežta
VIŲ VISUOTINAS
SEI miškojo ir tautiškojo pavergi
manai per kelias nunutes tie ga tik socijalistiški svieto ly
reikalavimą,
neprigulmybės
MAS, apsvarstęs Lietuvos po mo kokia nors svetima valsti
siog neteko sąmonės. Jtfe vie gintojai; anot jų pasaulyje eLietuvai, jųjų prigimtąjai _tė
litinį padėjimą,
ja —
nas iš jų pagalvojo, kad tai sama tik dviejų žmonių: iš vie
vynei,
taipgi
patobulinti
šel
j
darbininkų
skleidžia
nedo
NEPAMIRŠTINOS SUKAK
NUTARĖ:
Todėl Amerikos Lietuviu tltrfoat koks sakias ar kas to nos pusės socijalistai, iš ant
pimo
darbą
nukentėjusių
del
.)
riausias
teorijas.
TUVĖS.
Kreiptis į Amerikos Suvie Visuotinasis Seimas nuspren kio, o gal įvykusi kokia nors ros pusės: kunigai, vargoni
karės
jųjų
vientaučių
ir
taipgi
Ir štai pastaraisiais laikais,
nytų Valstijų Prezidentą ir džia ir užreiškia:
ninkai, sakristijonai ir ražannepaprasta klaida.
išreikšti
savo
prielankumą
kuomet
Rusijoje
socijalistai
Šito kovo mėnesio pradžio
į visas talkininkaujančias bei
Jogei Suvienytų
Valstijų
Tečiau kontrolieriais pra- j Čiuotos, Skapleriuotos davatSuvienytų
Valstijų
pasiryži
pradėjo
praktikuoti
socijalizje buvo įvykusios lietuviškų
neutrales valstybes ir reika šioje karėje pasiryžimas yra nešimas buvo gryna tikuenybė. | kos. Tie antrosios rųšies žmomui
šioje
karėje,
šiandien
(13*
lauti pripažinti:
socijalistu apsireiškusio pab- nio mokslų — žudyti sau ne
tolygus su Lietuvių ieškiniai?. Kiek palaukus ir susirinku-j n ės, anot socijalistu reportekovo)
priėmė
sekančią
rezojurimo trejų metų sukaktuvės, patinkamus žmones, žiauriau
I). Kad Lietuvos plėtoji ir todėl yra pilnai Amerikos siems atsipeikėjus buvo pra- J r ių, ir laikę dabar New YorJiuciją:
v Kovo 8 dieną, 1915 m., va siu būdu persekioti krikščio
muisi reikalinga sudaryti ne Lietuviams remtinas, pasidar nešta, kad miesto tarybos fi ke Seimų — kitokių žmonių
Kadangi
mūsų
augštai
ger
kare vienam Ne\v Britaino nis, lietuviškieji socijalistai
priklausomą
demokratiškai bavimais kaip Liuosybės Bon nansinis komitetas tų svarbų ten nei nebuvę, tik arba atbu
biamasis
Prezidentas
Wood(Coim.) saliune susiėjo du so- dar smarkiau pakėlė savo gal
sutvarkytą valstybę etnografi dsų. Karės Taupymo Štampų reikalų nuodugniai
ištirtų. lais kai n i e riais, arba apsikar
row
Wilson
atvejų
atvejais
už
vas.
Šituo
kartu
jie
jau
ėmė
' cijalistu: Bernardas Montvinėmis ribomis su būtinai rei pardavinėjant,
Raudonojo Bet kam yra reikalingas ta stę brostvotnrs.
Netikite!
tarė
teisybės,
žmoniškumo,
ir
kesinties
ne
prieš
vienatas,
das (pasivadinęs dar Antono
kalingomis ekonominiam gy Kryžiaus darbe ir tt.
sai tyrinėjimas, jei miesto iž Bet visi cicilikų laikraščiai
mažųjų
bei
pavergtųjų
tautų
bet
prieš
visos
tautos
laisvę.
vu, Charles ]Uoras ir kitaip)
venimui korektivomis.
das tuščias.
* , taip rašo, nejaugi visi meluo
išsiliuosavimo
ieškinius
—
ir Kiaulėnas
(pasivadinęs Kuomet lietuvių visuomenės
II). Kad Lietuvos
Nepri ŠV. TĖVUI PASVEIKINI
Paskui kai-kurie alderma- tų f Bet argi jie kalti, kad
Todėl
Amerikos
Lietuvių
veikėjai,
visos
tautos
pare
Kelsonu,
Kraku,
Alelba).
MAS.
gulmybę
užtikrintų taikos
nai dar pareikalavo, kad kon- jiems taip rodėsi, Ag tartum
Tenai
abudu
susitarė miami, pradėjo darbuoties už Visuotinojo Seimo delegatai kongresas, kuriame turi daly
trolieris tų klausinių smulkme- ir žiurėjo akis ištempę, ausis
nužudyti visų gerbiamąjį to Lietuvos neprigulmybę, soci- nutaria:
šventasis Tėve: — Ameri niškiau ir nuodugniau paaiš pastatę, bet jeigu tik tiek tevauti ir Lietuvos atstovai.
Prezidentui
Woodrow
Wiljalistai
su
visu
savo
papras
miesto lietuviu parapijos kle
II). Visus šiuos nutarimus kos Lietuvių politiškasis su kintų. Kontrolierius po trum pamatė, tai tam kaltas tik—
son
siųsti
nuoširdų
pasveiki
tu
pašėlimu
pradėjo
tuos
vei
boną, a. a. kun. J. Žebrį ir
sivažiavimas New Yorke, ko pų aiškinimų padavė tarybai "Morbus socijalistieus."
kėjus bjaurioti, niekinti ir net nimų, kaipo išraiškų mūsų gi tinkamai perduoti mažųjų ir
• tuo būdu pasipinigauti.
pavergtųjų tautų užtarėjui au vo 13 ir 14 dd., vienbalsiai skaitlines, kurios juk geriau
liausios
pagarbos
ir
padėkos
grūmoti.
Ėmė
skelbti
savo
Sutarimas tų patį vakarę
gštai gerbiamajam mūsų Pre išsireiškęs už Lietuvos nepri siai gali išaiškinti visą reika
išpildytas su visu lietuviško laikraščiuose rezoliucijas, kad už jo nenuoalsų triūsą teisy
**zidentui Woodrow Wilsonui gulmybę, su džiaugsmu dėko lą. Iš tų skaitlinių paaiškė
Vienybės reporteris" ga
Lietuva
po
karės
negali
but
bės,
žmoniškumo
ir
mažųjų
jo bolševikizmo pašėlimu. Xuir visoms talkininkaujančioms ja Jūsų šventenybei už nuo jo, kad su balandžio pirma j tavas padaryti kun. Kemešį
a žudyta ne tik pats senelis kle neprigubninga, negali atsi tautų išliuosavimo ieškiniams;
bei neutralėms pasaulio ša- širdų rėmimą tautų apsispren- diena miesto ižde pasiliks vos bedieviu.
Neva tasai prirobonas, bet ir jo tarnaitė. Tuo skirti nuo Rusijos, kad Lietu taipgi kad ir Lietuvos ieški
dimo teisės ir už tėvišką glo tik $200,311 ir tų pinigų turė dinėjęs, kad Seime nevieta esą
lims.
būdu norėta užtrinti tos pik voje po karės turėtų ponauti niai butų sykiu perstatyta jo
bą, parodytą lietuvių tautai. siu užtekti ištisiems metams, melstiem.
O juk kaip tik
ne kas kitas, kaip tik lietuviš domai ir tokiems
jo žing
tadarybės pėdsakiai.
sniams, kurie privestų
prie DEL LIETUVOS ATSTOVY Vardu 1200' delegatų — pir nes iš niekur nepramatomos kun. Kemėšig ir sakė Seime,
Tečiau socijalistu galvažu kieji bolševikai. /
kad A. L. Tarybos buvę nu
kokios nors įplaukos.
pilnutėlio inkunijimo mūsų gi BĖS TAIKOS KONFEREN mininkas J. G. Miliauskas.
džiu pas savo auka. pinigu, ko
Stebėtini daiktai veikiasi tarta Seimų atidaryti su mal
*
#
liausio ir nuoširdžiausio troš
ki ų tikėjosi, nerado. Paaiš
CIJOJE.
•
ATSINEsIMAS LINK KAI miesto administracijoje. Kuo da, net jeigu ir visi bedieviai
kimo,
būtent,
atsiekiino
visiš
kėjo, kad soeijalistu nužudyAnai* metais socijalistai
MYNIŠKŲ TAUTŲ
met ižde pinigų yra, tuomet atstovai apleistų Seimą, kad
ArkA1įXf±T.
' tasis klebonas pinigų netau galvažudžiai nužudė mūsų tė kos neprigulmybės Lietuvos)
jų pakanka visokiems nepra tai esanti šventa teisė ir prie
pi*, turtų nekrovė. Surinktus vynainį kunigų, gi šįmet soci
1). Praeities
diplomatinės
1). Kadangi žmonija
iki šytiems ekspertams, politikie dermė tikinčių žmonių. Jisai
pinigus atiduodavo parapijos jalistai jau kėsinasi nugala
konferencijos taikai įvykdinti šiol valdymos sulig principo riams.
Apie ateitį gi nei tik manė, kad nereikėtų mal
naudai arba labdaringiems ti binti visų tautų — parduoti REZOLIUCIJA DEL LIETU
pripažindavo tiktai tvirtesnių "galybė — teisybė", pridarė kiek nepagalvodama.
Mies dos ant turgaus skaityti.
VOS
NEPRIKLAUSOMY
kslams.
jų rusams socijalistams.
valstijų interesus ir užmesda daug skriaudų daugeliui tau-* to administracija — tai pa
Bet nelygu ausys žmonių.
BĖS.
(ialvažudžiu tečiau trum
Tais metais galvažudžiai už
vo silpnesnių tautų" labiausia tų, tarpe kurių ir^ Lietuvai, ir prasta netaupi namų šeimi Daugelis tik tų girdi, ką nori
pai naudojosi laisve. Mieste savo darbus paguldė galvas
teises
2). Kadangi pasaulis galin ninkė. Kuomet vyras parne išgirsti.
I* * * » *
>
Wilmingtone, Del., abudu su- sulyg teismo nusprendimo. KADANGI:
Sparnaitis.
1). Lietuva yra etnografi-i 2). Tos taikos konferencijos, gųjų ginklais valdomas nega ša namo pėdę, tuomet visose
imtu, ten teismo pasmerktu ir Dabar-gi socijalistu pasmer
n u r o d v t u bu
<*u laikomos, duo- lėjo taikoje ir ramybėje gyven kertėse mėtosi gabalai duo
pakartu kaipo didžiausiu ne kimo ištarmę paskelbs jau ne nė, kultūrinė, ekonominė i r .
•< ~ ~
nos,
stalan
pa&iodfema
pui
ti
ir
užtikrinti
visoms
tautoms
davo
vis
tas
pačias
tolesnių
Tokia šeimininkė pasirodo
naudėliu.
teismas, bet pati tauta, ta politinė vienata,
kiausios
rųšies
mėsa,
kavon
laisva
jų
kultūros
besivysty2). Ir istorijinė
Lietuvos j nesantaikų pasekmes,
kurie
Chicagos administracija. Juk
Pasklydus žiniai apie tų tauta, kuri tuos niekšus išau :
ar arbaton cukrus pilamas tie
praeitis ir dabartinis pasaulio naujomis tarp pasaulio tautų mą,
nesenai buvo išvilkta aikštėn,
baisių galvažudystę, socijalis klėjo ir išpenėjo.
siog
saujomis.
Mat,
yra
pi
karėmis apsireikšdavo,
Todėl Amerikos Lietuviu
kad miestas praeitais metais
vystymasis
teikia
lietuvių
tau
tu laikraščiai pradėjo tyėioŠios šalies išeivija savo an
nigų.
Bet
praėjus
dienai,
ties iš to nepaprasto atsitiki dai įvykusiam visuotinam Sei tai neatimamą teisę sudaryti SJ^Tos konferencijos buvo Visuotinas Seimas, pageidau kitai, išnaujo kuone badmi- yra išleidęs daugiau pusės mi
lijono dolierių visokiems eks
suverene Lietuvos laikomos slaptai, be mažesnių ja:
mo.
Pasakė, jogei kunigas me jau pasmerkė socijalistus išnaujo
riaujama,
kol
susilaukiama
se
1). Kad butų įsteigta viso
ir pavergtų tautų atstovybės,
pertams, be kurių patarnavi
ir tarnaitė susipešusiu ir nusi su jų nedoraisiais darbais. !valstybę,
kančios
pėdės.
apie kurių teisių apsaugojimą pasaulio tautų federacija su Į
mo, juk, sakoma, buvę galima
žudžiusiu. Atrodė lyg tie
3).
Lietuvių
tauta
savo
po
v
Kaip greit suspės prasiblai
pasauliniu tribunolu,
kuria
S
apsieiti.
laikraščiai iškalno buvo žino vinti padangės po šitos žiau- litinio ateities likimo klausime ėjo,
protestuoja
prieš
visas
pami
me butų visų tautų atbttvai ir
ję, kas turėjo įvykti.
\ Chicago yra turtingas miesI ricsios karės, tų pačių pa yra suvarankumo idėjos ve 4). Apreikštu šios karės tik kuris (tribunolas) butų tvir nėtas lenkų pastangas.
slu yra mažųjų tautų teisių ir
| tas.
Turi dideles iždan įp
Bet nereikėjo jiems ilgai ty- smerkimo ištarmę prieš juos dama,
5).
Lietuva
turės
garantuo
tas ir augščiausias sergėtojas
laukas. Tik reikia gero šei
ėioties* kuomet paaiškėjo, kad padarys ir Europos lietuviai.
4). Kiekviena tauta gali pa nepaliečiamybės apginimas, /
tarptautiškos teisės, reguliuo ti pilną kultūrinę autonomiją mininko, kurs prižiūrėtų, kad
galvažudžiu yra lietuviškuoju
tarptautinė
Paskui tegu socijalistai ži sekmingai vystyti ir plėtoti 5). Sekamoji
tojas tautų santikių ir apgi kitų tautų žmonėms, Lietuvo įvairios rųšies dykaduoniai
socijalistu, kad jiedu buvo nosi.
Ateinančios lietuvių kultūros ir ekonomijos pajė taikos konferencija gyvausią
je gyvenantiems.
nėjas
jų
teisių,
kurio
jurisdik
nesisukinėtų % aplink iždą ir
prigulėjusiu prie socijalistu kartos savo prabočiams bus gas; tik turėdama pilną savo invels politinį ir ekonominį
cijai pasiduotų visos valstijos,
kad finansų reikalai butų vesąjungos, socijalistu laikraš dėkingos už tų d rusų ir atvirų šalies laisvę,
lietuvių tautos likimą —
DEL
LIETUVIŲ
ŽEMĖS.
didžiosios ir mažosios, ir ku
Į darni su atodaira, išmintingai.
5). Kiekviena tauta turi pri
čių skaitytoju ir platintoju.
žingsnį, atliktų prieš tatitos
Todėl Amerikos Lietuvių
Kol toksai šeimininkas ne
gimtą teisę pilnai savo poli Visuotino Seimo atstoki TA ris apribuotų tautų ginklavi
judošius.
A.
L.
V.
Seimas
pageidau
mosi.
atsiras, Chicago trauks ant
tinį likimą spręsti.
RIA:
ja, kad Lietuvos žemę valdy
2). Lietuvos valstijai turės
savo sprando skoks. Nuo to
Po šito žvėriškojo ir bjau
6). Susiklojusiomis
karės
tų tik Lietuvos piliečiai. SeiPolicijjinis skandalas.
I). Prezidentas
Woodrow
turės nukentėti visi piliečiai.
raus atsitikimo buvo tikėtasi,
aplinkybėmis politinio Lietu Wilson ir pasaulio tautos yra buti svetimos imperijalistinės m a s r o t e s t u o
tendencijos, santikiai su kai - I
P
Ja^ prieš pašiau
kad lietuviškų socijalistu laik
K.
Detektivai areštavo Wil- vos likimo klausimas tapo tar prašomi, kad busimoj tarptau
gas
kitataučių
išpirkti
Lietu
mynėmis tautomis turėtų bu
raščiai bent kiek susipras ir Jiam Brady, 3333 Emerald ptautiniu ir tokiu būdu tarp
tinėj taikos konferencijoj bu
vos žemes ir apsodinti jas sa ^nmiiiiHRiiiiiiNMffiimNiiiiiiimMf
ti
paremti
teisybės
ir
vieni
ki
paliaus tempę pragaištin sa ave., ir Charles Doberty, 834 tautiniam taikos
kongrese tų suteikta Lietuvos atstovams
"Draugo" stotjg mieste.
tų teisių pagerbimo pamatais. vais kfrlionistais.
lį vo skaitytojus.
Buvo lauk West 35 gat, kųriedu bendrai svarstytinas,
dalyvauti su pilnomis atstovy
N. W. Ekmpa*3). Lietuviai nepakęs pri
ta, kad jie paliaus vedę į ne SU poliemonir John McNamara 7). Tik tarptautinis kongre
DEL PABĖGĖLIŲ SUGRĄ
bės teisėmis ir
State & Madison,
metimo iš šalies kokių nors
dorybes nesusipratusius dar buk apiplėšusiu nesenai A. sas gali duoti tikrų savaran
ŽINIMO
IR
LIETUVOS
AT
bininkus, vergaujančius soci- Antonitisų, 819 W. 35 gat.- kaus politinio Lietuvos gyve II). Lai bus toliau nutar politinių ir ekonominių ryšių
N. W. Kampas
STATYMO.
ta, Icad visi tarimai ir svar su kokia nors tauta.
jalistams.
nimo garantiją, o ne kovojan
State k Vau BlMfc
stymai busimoje taikos kon
Bet
nuo
paklydėlių
negalima
4).
Seimas,
atsižvelgdamas
čios valstijos tikslu Lietuvą
Amerikos Lietuvių Visuoti
Pažino plėšiką.
•ferencijoje
butų
Vieši.
Greitu laiku turfaime
ko gera tikėties.
Socijalistu
į daug sykių presoje iškilu nas Seimas reikalauja, kad
pavergti.
laikraščiai kaip mokino, taip
sias nepamatuotas
ir lietu Vokietija ir Rusiją grąžintų iš daugiau stočių VKhirmiesia areštavo John Win- 8). Kadangi mūsų augštai
Tėraykfte praneši
ir tebemokina dalį lietuvių ter, 3738 So. Unio'n ave. Vie gerbiamas Prezidentas Wood- DEL VALDŽIOS RĖMIMO. viams nepageidaujamas len- Vokietijos ir Rusijos į Lietu *yj«.
bjauriausių šelmysčių. Prisi nas saliirnininkas pažino, kad row Wilson prisilaiko savo iš
pcų pretenzijas jungti Lietuvą vą visus karės laiku ištremtuo mu*.
dengę "darbininkų labo" kau Winter su kitais sėbrais api- reikšto principo
Kadangi Amerikos Lietu-įsu Lenkija į vieną politinį sius ir atlygintų visus karės!'J
suvienytų
ke, taip kaip vilkai avies kai plėSęs jo saliunų kovo 16 die Valstijų Senatui, sausio 22, viai ištikimai remia Suvieny Jcuną, arba gauti per Lietuvą padarytus nuostolius.
^ ^ ^ ™*
liu, tarp nesusipratusių mūsų nų.
juros —
tų Valstijų pasiryžimą šitoje kelią prie Baltijos
1918, kad
(Seka 3 pusi.).
danu TeiJilaa d i r b u . Atdrctn A Oo*
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"Draugo" Bendroves Knygynas.

tai kiekvienos šeimynos geriansis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartines g y v e n i m o aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
didett
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. N e s i 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę cienią.
Šią sen.-} tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiurėkite^kad

Visiems* savo prieteliams patariama •kaityti j No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiam* misiją pa.06
lr platinti mu»sų išleistas knygas.
minklėlta; parengė Tėvas Kapucinas
Užsisakant
knygas
visad
reikia
pažymėti
kny
Ne.
§**.
A.
B
.
O.
Pradžiamokslis.
Sutaisė
pie 3 0 0 š e i m y n ų .
T a r p j ų w atsupę g y v u o j a n č i a s , ir kiekviegos numerį ir. vardą. Pinigrus reikia siųsti išfealno
.26
J. Damijonaitis, drobės a p dar. . . . .
^
išperkant money order arba registruotame laiške. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmo* da
ra i r socijahsttĮ.
Socijalistai nos partijos tiksle ir siekį.
biuų ant. pakelio ženKIas „INKARAS" ir žodis
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo
, ^ - J X O L , " o taipgi *musų pavardė.
tvia aitrus, lyginai kokie kir
Baltimores Koncilijaus. P a s a i ang- „
Tikrasis
P
A
I
N
E
X
P
E
L
L
E
R
I
S
parduodamas
v
i
s
o
s
e
Nors kalbėjo apie tris va
liška
sutaisė kun. F. B. Serafinas.
aptiekose.
Galite
gauti
ir
tiesiog
iš
mųs.
Patariame
minai pa^avario metu, kuo landas, bet klausytojai ramiai
pirkt buteliuką už 6% centus, nes jame yra gyduolių*
No. 3. Anyks^ų Hile«s» A. A. Vyskupo A u t
Talpina ir u m pus klausimu* Ir ataadviguba^ daugiau, negu nz 35 centus.
Baranauskio amžina atmintis, yra lai
• kimus pritaikytus pradedamlemeiems
met atšįla žemė.
Užtaigi jie sėdėjo, kas ir liudija prakal
.10
perlas lietuviu poezijos. Pusi. 1 6 . . .
skyriams. Kaina . .
..
,.
.16
F, A O . RICHTER & C O .
čia ne bile kaip jau ir pasi bos svarbumą.
No. 10. Aureole. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 965. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
7 4 ^ 0 Washin£*ora Street, N e w Y o r k
vių Chicago, 111. 6v. Kazimierą Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
žymėję,
rims. Parašė k . Gustaitis,
1914 m.
jo
Baltimores
Koncilijaus,
pagal
Toliaus paaiškino apie dar
mta^rtM:
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas"
.10
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
Pemiaf socijalistų kuopų bininkų organizacijas, "kokiuo
No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
nas, šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
fc
klausimai,
pritaikyti
augštesnlems
•v
I
organis. ir garsus
'Naujie būdu jie gali pageriikti savo gas ir ginties nuo įvairių iš-f L. R. JC- EABDR. SA-GCS
ži loširrmi krting^iė. Pusi. 14
.10
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
No.
18.
Gurkliutės
Eilės.
Yra
gražus
rinki
.25
mas.
Kalba
lengva
ir aiški. Kaina . .
nų" platintojas A. Zalatorius buvj....
'
naudojime ir skriaudų. Kapi
CENTRO VALDYBA.
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo p a m a t a i Sutaiaė K. J.
vaite turėtų mokėti. Pusi. M
.10
D. Išleista lėšomis švietimo
Dr-jos
išdūmė pasaulin pavogęs iš
talo
koncentravimas
į
pavie
Savo prakalboje
pagyrė
No.
25.
Kanklės.
Lietuviškos
dainos
sutai
"Žiburėlis".
Graži
knygelė.
1916
m..
Pirm. Antanas
Nausėda,
Chieagos bankos 40 tūkstančių tautiečių srovę, kadangi, ji nes rankas ir jo atstovų ga
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26
1
10
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietur
1658
AVabansia
ave.,
Clricago,
No. 274. Išpažinties istorija. Prancuzišlcai
dolerių.^ Jis išdūmė su sav©} ( l r a i l o . e m krik ščionių demo lybė turi būti apribota ir sau
.25
viams dainelių. 1 dalis
....
parašė kun. A. Guillois, vertė kun.
111.
.20
II
dalis
<
A.
Milukas. Yra tai puikus frankjs
sėbru Kockk>aiu.
kratų partija Seime vienbal- valė suvaržyta;
No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis.
prieš
užmėtinėji mus laisvamanių tacago, 111.
\
Yra
tai
labai
gilios
minties
dainelės.
.49
\
m
e
dalyke.
PusL 166 . . . J V).
Kad
butų
lig
tiek
Lie
Tai buvo šlovingiausi soci- aiai nutarė reikalauti nepri1914 m. Pusi. 24
.15 No. 279 Mažasis Katekizmas
VdfkeHams,
Dvas. vadovas kun, MykojaUstų vyrai. Jiedu buvo va gulmybės Lietuvai, ir abidvi tuvos turtai ir visuomeninės įNo. 45. Degtino. Vienaveiksmis scenos vaiz
prisiruošiantiems j pirmąja išpažintj
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goralir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
Lig laa Krušas, :V2[)0 Auburn avo.,
dai ir mokytojai. Visi vietos partijos pasižadėjo aukomis staigos naciįonaiizuota,
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116
.29
scenai
veikalėlis
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
,10 No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
socialistai klausė tų dviejų šelpti Lietuvą kol neatgaus kiek to reikalautų tautos ger- - Cbicąg'o, 111.
.02
No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
čioje šv. Kaina
s l a i s iš liaudies gyvenimo
.1-5 No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
būvis, neperžengiant priįkntu
Vice-pirm. Pranas Veryvagišių pamokinimų. Ir keis liaosybės...
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis Iš lietuvių gy
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
asmens
teisių
ir
laisvės.
čiausia buvo tas, kad abudu
ga*
4539
So.
Marshfiekl
ave.
venimo
3-juose
aktuose,
užimantis
ir
.29
skaityti
ir
platinti
šią
knygelę
. . <..
Tuo tarpu-gi socijalistų pa
tinkantis scenai
.15 No. SOS. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
VI. Kad koncentruoto į Cliicago, Ilkbuvo nemokytu, visgi socija- rtija, ne tik atsisakė dalyvaū
No. ao. Komcdijelės: Čigonės atsilankymas,
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
Dvi
kūmutės.
Dvi
sesutės
ir
Girtuoklė
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
listante buvo įgijusiu mfap- ti Seime, bet dar trukdė ir pavienes rankas kapitalo ga Nut. rast. Julijonas "Šliogeris,
su Blaivininku. Parašė U. Guruliutė,
vėlis tinkąs
mokyklose Ir patiems
85
Gražus,
lengvi
veikalėliai,
pusi.
84
lybė
butų
apribuota
ir
jo
sau
per
save
mokinties,
poperos apd. . .
.10
rasta, prielankumą už savo tokiuo savo pasielgimu paro
1424 So. 50tTh Ct., Cicero,. UI.
No. Tarp dilgeliu Rožės. Meliodrama dviejo
No. 397. Trumpa šv. Istorija Seno ir N a a ^
se
dalyse,
^6
aktuose.
Parašė
J.
J—is.
{statymo. Parašė
kun. 1.
Suslsr.
pKmškimus prieš Bažnyčių ir dė kiek socijalistams rupi valė suvaržyta.
Fin. rasi. Alelis Dargis, 726
.26
Kieto popero ^apdarais . . . .
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. , .
.20
tikėjimą.
Lietuvos reikalai ir liuosybė.
\V. 18th st., Cliicago, 111.
No. 315. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaua,
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. VcfrBUVUSIOS
LIETUVIŲ
DIE
.11
dalis I. kieto poperos apd
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa
Pastaraisiais laikais paruPranešė ir daug kitų nuta
dalis II, kietais
sakaitė iš lietuvių gyvenimo
l t No. 816. Vaikų Žvaigždutė
DIREKTORIAI:
v
NOS
PINIGAI.
tl
apd.
.
mijo nežinia kur dar vienas rimų Seime, nes to žmonės
No. 87. BralSinėMal. Tai labai Įdomios apy
No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų aTataliVisi Chicagoje.
sakaites. Kalba lengva. ParaSė Skruz
socijalistas barzdaskutis. Jani buvo prašę, kad paaiškintų:
kų Tikėjimo. Parade kun. Pr. Gudė. Chicsųpo, 111. 1015 m
„..
.45
Ajnerikos Lietuvių Visuo- Frank Veryga,
gis. 1916 m. Knygutė pasfmokimiNo. 80. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
prisiėjo eiti pas gydytojų eg- ką nutarė Seime, kokios par
.25
mui tikybos dalykų. PusL 68 . . . .
ParaSė F. V. Perspausdinta' Ii "Dar
tinas Seimas nutaria, kad Lis 1 .4539 So. Mnrshfteld ave.
326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
zaminuoties ir paskui stoti į tijos dalyvavo, kokių rezoliu
patarimais apie pasaukimą kunigys
mui
kningutė.
PusL
82
'
.06
tuvių Dienos
(1 lapkričio.'Tonas Petraitis,
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 95. Ilaeklebcrry Fliuias. Mielam laiko
Dėdės Šamo pašaukimą. Bet cija išnešė ir kaip užsibaigė
.21
Saurusaltis. Pusi. 195
1916 m.) pinigai
butų kaip I 4549 So. Talman ave.
praleidimui
patartina šią apysaką,
'
kur jie čia pasiduos.
Viską Seimas.... Tuos visus dalykus
No. 360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius.
kalba lengva ir kningos intalpa inte
galima greičiausia
išsiųsti. Povilas Mažeika,
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . *
.75
paliko ir pabėgo.
Atrodo, kaip ant delno išdėstė p. Al.
kus
leidinys ir patariame kiekvienam
No. 08. Iš daktaro pasakojimu. ParaSė Šat
Dabartinis
Centralis
Komite
tą
kalendorių
įsigyti. Boston. PusL
lždin. kun. Airtanas Staniurijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
lyg butų buvęs baisiai nesvei Račkus, kas labai patiko, žmo
1?o
•
•
•
•
.
.
.
... ..
............
.26
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . .
.25
tas
rūpinsis
išsiųsti
Lietuvių
kynas,
2634
XV.
GTtli
;L,
Chikas, jei taip padarė.
nėms, nes labai visi tuo imloNo. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
No. 10S Karės Baisenybės Lietuvoje. P e r 
.08
a ) Marksas II. Pusi. 24
Dienos
pinigus
drauge
su
Agyventų valandų atsiminimai. Para
3315
Aubitrn
ave.
mavo.
.06
Pildo jie savo vadų ir savo
b) Kopernikas Ir Galilėjus, p n a 89
Sė Juozas Kudirka. Knygelė apra
menkos Lietuviu Tarybos i n - ' , , ..
,. .
,. .
.05
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą
ikraščių pamokinimus, kad
Džiaugiasi žmonės išgirdę
.95
d ) I Socijalistų Rojų, pul 18 . . * .
mūsų broliams. 1910 m. "Draugas",
. ,balsu.
.
Marijona vcjrauskienc,
galiotiniais lygiu
.06
e
)
Giordano
Bruno,
pusi.
18
pusi. 56
\
.2-0
4....
Kun. Mykolas ilrusas,
verčiau kalėjime supūti, negu viską, kas tik buvo svarstoma
l
.05
f) Ar, yra Dievas? Pusi. 18
No. 100. Lietuvos Vyčlų Dovanėlė,
ParaSė
.05
3220 Auburn ave.,
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalėeiti kareiviauti.
ir nutarta Xew Y'orke lietuvių PILDOMASIS KOMITETAS.
.05
1) Revoll»cijonierių tarpe, pusi. 19 . .
. , lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauniJuozapas
J.
Elias,
.96
m ) Mandagus valkelis, pusi. 28 . . . .
\ kaitiš bei mergaitė privalo įsigyti Vy
Vietos lietuvius baimė ima, Seime.
S
čių
Dovanėle.
Cliicago,
*
Iii.
1915,
No.
394
Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi.
4600 So. Wood si.
kad su laiku visi socijalistai
x nusl. 28
.16
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 61.09
Tad nors per, laikraštį ta
Amerikos Lietuvių VisnotiLithuania and tbe Autonomy of Poland wltb
No. 1*0. Oliveris Trvistas. Tai viena iš g e 
is cia neišnyktų.
Kes kasgi riame ačių gerb. stud. Račkui
.19
„ .
. • , , T - i Kun. Antanas Staniukvnas,
a map., by J. Gabrys. Paris
riausiai nusisekusių
vertimų gar
.10
rys. Paris. . . . .
....
«••••««•••«»
saus anglų rašytojo Charles
Dickčia tuomet butų?
Juk ne už jo taip puikias ir visiems nas Seimas nutaria, kad Lie-1
*
• v '
ens. Apysaka,
kurią myli senas ir
A Sketch of the Lithuanian Natlon, by I.
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsisant socijalistų, nonugirstum žingeidžias prakalbas.
Gabrys. Paris
-*.10
tuvai neprigulmybe išgauti ir! 2 G 3 4 AV' 6 7 t h *1'
vilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for
orchestra,
bjaurų, kalbų, vagysčių, nema
Parapijpnas. kituose išlaukinės lietuvių po j Kun. F. B. Serafinas,
Kmitas, 620 pusi
..,
$1.00
Corrceted and arrauged by Vincent
L
7
23r
pl
Niekus,
Chicago.
No.
115.
Patarlės
ir
Išminties
grūdeliai.
s
tytum Gavėnios laiku šokių ir
litikos klausimuose, Amerikos \ ^- " •
^ Trimitas.
Rinkinys
lietuviškų šokių. Pučia
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
mai
orkestrai.
Parengė V. Niekus. Se
1917 ra. Yra tai gražus rinkinėlis lie
kitokių socijalistų juodų dar AMERIK0S LIETUVIŲ VI Lietuvių Taryba ir Amerikos j Kun. Alex. Skryi)ko,
.50
tas
10
knygučių
$4.00. Viena knygelė
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusf.
SUOTINO SEIMO
PRILM išrinkti
Lietuviųbendra
TautinėPildomąjį
Taryba tari
4557
So.
YVood
st.,
bų.
Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
Ko- r AncL Bruožis, .•
No.
130.
Tris
Keleiviai.
Krikščionis,
žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.99
TOS REZOLIUCIJOS.
Be socijalistų tikrai čia bu
miteta^ kuris pildytų a? iejų
65? W.* IStli st.
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
Oželis. Mišriam- chorui prie fortepiano. P a 
tė P. B. Antra >ąida 1907 m . Graži
.69
rašė St. Šimkus
r.
Tarybų bendrus
nutarimus. [Boleslavas Seklecki*,
tų nejauku ir nesmagu.
moralė pasaka. Pusi. 95."
25 No. 373 įžadų Katekizmas. Parašė kun. A.
.25
Staniukynas. PusL 79
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
(Pabaiga nuo 2 p.).
To Pildomojo Komiteto buvei
Kaip sau norite, bet vietos
3427 Auburn ave.,
5 gražios pasakaitės, raraflė Jonas
No. 375. Ypatingas sąžinės
perkratinėjlKmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
.15
nę ir narių skaičių nutars pa
mo būdas. Pusi. 68 audeklo virSel.
kotronija lietuviškiems cicilideliai. 1917 m
.so No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėlis.
REZOLIUCIJA DEL V AL čios Tarybos.
kams darosi vis nelaimingomNo. 160. Lietuvių Tautos Meinorijalas. P a 
Pusi. 409. Audeklo apdarais
$1.00
DŽIOS FORMOS.
rašo ir indavė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
Popiero viršeliais
.. ••
.76
DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO
nm
gresui Londone atsivuvusiam liepos
No. Apmąstymai, visiems metams ir Šven
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
LIETUVOS REIKALAMS EVANGELISTO VALDYBA,
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi.
Juos ypač smaugia mūsų
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo
apdarais
|8.00
1). Kadangi gerai žinome, MOKESNIŲ KLAUSIMAS.
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
10
Chicago,
UI.
Poperos viršeliais
. . . " 2.00
katalikiškas susipratęs jauni- jog žmonių laisvę ir teises ap
Y No. 102. Lietuvos Istorijos vadovėlis. TinNo. B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos skuA. Leknickas, pirmsėdis,
.76
k.įs
mažiems
ir
suaugusiems,
112
p.
,25
relės apdarais
•
m*s. Juos spaudžia prie že saugoti geriausia gali demo
.40
No.; 164. Lietuvių-Lcnkų Unija. Keli praei
Juodais
audeklo
apdarais
Amerikos Lietuvių Visuo
708 W. PI.
ties ruožai .paminėjimui 500 m. s u 
No. 2"~ VaZeV* Kv"\V.l'.} li'.CJimo kate
mės mūsų gerbiamieji vyčiai, kratinė valdžios forma;
.25
kaktuvių
Gardelio
unijos
(
1
4
1
3
—
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais
tinas Seimas pripažįsta svar S. l)ar gis, pagelbininkab,
kurie darbuojasi lygiai savo
1913) Gražus istoriškas
veikalėlis,
No. 36S Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
2). Kadangi lietuvių tautos biausiu reikalu, kad visi
tinkantis pasiskaityti, norintiems s u 
Atekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai
.60
638
W.
18
st.
•5"
tautos ir darbininkų labui.
žinoti
lenkų
šunybės.
Pusi.
66
.
.
.
.
No.
393.
Trečioji
skaitymui
knyga.
PusL
.20
nariai susideda iš darbo žmo merikos lietuviai iš savo kuo
75
No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A K.
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
P. 01šewskis, prot. rast.
Už tai socijalistai baisiai nių;
. . w
Kritiški
žvilgsniai
f
visokias
srovės
Meilė,
žodžiai
Šilelio,
muzika
A
Aleksan
sos valios "mokėtų mėnesines
2022 S. Union ave.
.49
Žmonijos. Pusi. 163
.76
dravičiaus
'. . . . .
neapkenčia vyčių.
13et ka
3). Kadangi tarpe lietuvių duokles Lietuvos reikalams,
No. 173. Pažinkime soeijalizmą. Parašė P.
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
A. Yokubaitis, i'in. rast.
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci
.15
dangi vyčiai kaskartas dau visuomet gyvavo demokratinė
veikslai, didenl
....
siųsdami jas per savo visuome
jalistų
mokslą
ir
jų
melagystės.
Pusi.
.19
Mažesni
po
2006 S. String st.
giau stiprėja, žinoma, nuo to dvasia;
1C
.10 Sv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
niškus fondus. Viso veikimo A. Grisius, kaserius,
No. 170 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
da talkos apačioj, didelis paveikslas
.16
socijaJistams darosi ankšta.
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
Todėl palikdami Lietuvos detales-fflianus pavedama iš
Popicrų laiškams rašyti, pas Tėvus,
bro
732 W. 19 st.
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, • sesutės, pačią ir kitus, paauk
Ir ateis toksai laikas, kad ci- piliečiams apspręsti valdžios
lus.
Pusi.
150
suotos — 8 už
dirbti viršminėtam Pildoma
.75
.25
No. 183. šiapus U* Anapus Grabo. Parašė
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. 13
eilikams čia taip užankštės, formą, bet stovėdami už demo
jam Tarybų Komitetui.
J. Gerutis
Laida JIL Graži
pilna
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
ŽV. ANTANO DR-JOS AD
kad paskui jų nei su žiburiu kratijos principus, mes taria
moksliškų paaiškinimų knygutė. PusL
sfirtuokllų nuodo. Pusi. 32
• •
e e
.15
1
194
.50
MINISTRACIJA,
nerasi norėdamas.
me:
^
No. 100 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo
Herezija ir mirtis. Parašė F . V. ir
Nagaila bus jų niekam. Nes
I). Kad Lietuvos valsty
" ^osis Didžios vertės knygutė
.05
Waukegan,
UI.
ISo.
194.
Tiesos
žodis
Socija
ILstams.
Parašė
k;ek jie yra tamsunai, tiek bėje butų ingyvendinami koNo. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
Kunigas.
Trečia
laida.
Tai
geriausia
UtMTRsK K A D TURI SKILVI.
sia knygutė del visų, graži popera ir
Aleks Jankauskas — pirm.
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
bjauriausi sutvėrimai visam piačiausiaji tikros demokrati- Gaunamas visose vaisiinyclose.
.*9
aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd.
mūsų lietuviškieji
socijalistai bei
919
"
8
&
S
t
,
'
Baltais kauliniai apdarais
61.59
kiekvienam valgiui imkit* vieną
margam pasaulyj. Iš jų tar jos principai su respublikoniš Po
"cicilistai". Su paveikslais
10 No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
o pamatysite, kad geriau jausitės.
No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. R e 
Ant. SemašlM\— raštin.
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 249.
Pradėkite šiandiena!
po išsiperi didžiausi nepraus ka valdžios forma;
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
.46
Kaina
poperos
apdarais
1408 Linčoll St.,
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
II). Kad visi Lietuvos pilie
taburniai, palaidūnai ir pikta
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
.76j e . Čia rasi daugelį paveikslų m ū s ų
Baltos s k u r d ė s apdaruose
.66
Ant
Bakšys
-fiždininkas,
veikėjų: aprašymą lietuvių organiza
čiai be skirtumo tautos, tikėji CICERO "DRAUGO" SKAI
dariai.
No.
B
10.
Pamaldų
vadovėlis,
graži
ir
p
a

cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
1327 So. Vjfetoria St.,
ranki knygutė. PusL 289. Kaina au!
TYTOJAMS.
Cičttikų Spiegus. mo, lyties ir luomo turėtų ly
Visokių informacijų, dainų, pasakai
.49
dėklo apd&rais . . . . . .
...,..••••..
čių ir tt. Kiekvieno tietuvio gryčio
L.
Bakšis,
Fin.
rast.,
.49
Skuros
minkštais
apdarais
gias politines teises;
Kam neatneša vaikas kasje privalo rastis šį knyga. 448 pusi.
Rožančių kukinių Ir brangaus stiklo gva1331
So.
Park
Ave.,
popero apd
.5-9
ELIZABETH, N. J.
11.69
III). Kad Lietuvos vsįlsty-J dieną dienraščio "Draugo'\
rantuotų n u o 15c. iki
Drūtais drobės apdarais . . . % . . . . . .
$1.00
škaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pabėję butų užtikrinta
žodžio, tai meldžiu man pranešti, o Iždo globėjai:
.16
saitėliais ir be pasaitėlių po
\
veikslafc, parašė Dr. A. L. Graičnx
1. Makuševiče,
, Paveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
Kovo 16 ir 17 parapijos spaudos, susirinkimų, organi aš pasistengsiu tai pataisyti.
nas; kiekvienai motinai ši knygelė
ir Sv. Juozapo su maldelėmis už vie
patartina
perskaityti
20
2. P. Kazdeleviee,
svetainėje buvo prakalbos. ^ zacijos, tikėjimo ir sąžinės lai
Kas norėtų gauti " Drau
ną
nuo 2c. iki
•>
No. 222, Užkrečiamųjų Ligų lšsiplėtojimo
3. L. Himulynas.
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
asmens ir namų gą/ ' mėnesiui ar net savaitei,
Sufeatos vakare neperdau- svė, taipgi
Graičunas
( d i d u m a s 14X20). Kaina u i vieną • .
-15
.15
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FATONIG

giausiai tesusirinko amoniu,
bet neateitoje priėjo beveik
pilna svetainė.
Kalbėjo p. AL Raekus is
Chieagos, Loyolos univeisite-

nepaliečiamybė;
IV). Kad Lietuvoje
butų
užtikrinta darbininkų luomui
pilna galimybė nelaisvė au
ginti ir jungti į kruv^
savo
dvasines ir ekoi&mineb pajė-

MALDŲ KNYGOS.

teateina pas mane arba te- Maršalkos:
Pr. Dapkus,
prisiuneia savo
adrosii, o
44
M. Galinis.
Draugą*' gaus tol, kol jis no'Pr. Kapturauskas, Knygius.
rės.
Pranas Bujanauskas, — or
J. MOZERIS,
gano prii.^ 1112 — 10 St/
1430 So. 49 Ave., Cicero, UI.
(

r*
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"DRAUGAS" PUBLISHING C(X
1800 W. 46th Street,
Z

•

Į

Chicago, Illinois
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Antradienis, Kovo 26 d.
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Atlaidai Dievo Apveizdos
parapijoje.
Atlaidai pradėta nedėlioję,
kovo 17, o užsibaigė kovo 19.
Pamaldos buvo ryte ir vaka
re. Žmoniij per visas dienas
buvo pilnutėlė bažnyčia. Daug
prisidėjo prie papuošimo baž
nyčios vaikučiai, kurie taip
puikiai moka tarnauti ir taip
gi vaikučių choras, kuris pir
mą kartą taip gražiai ir su
tartinai giedojo mišparus pa
punkčiai su dideliu choru.
Reik priminti, kad Apveizdos
Dievo parap. mokyklos vaiku
čiai labai gražiai sugieda. .TU
JŲ tarmė tikrai lietiviška ir
kuone visi turi gražius balse
lius, užtat ir per šiuos vaka
rus puikiai sutarė, iš šalies
klausant išrodė, kad vienas
balsas, taip ju sutarta.
»

Daugelis žmonių priėjo ve
lykinės išpažinties.
Sveti
mų kunigų buvo daug. Pro
cesijos taip vaikų, kaip mer
gaičių buvo puikios. Čia šio
je parapijoje ypatingai atsi
žymi vaikai. Jų pasielgimas
bažnyčioje yra tikrai dorinan
tis, ypatingai vaikų, kurie tar
nauja prie pamaldų.

\-

S. L. R. K. A. CHICAGOS I
APSKRIČIO SUSIRIN
KIMAS.

šiandien, 26 d. kovo, šv.
Kryžiaus par. svet., 8 v. vak.,
(Town of
Lake, 46 ir So.
Wood gtv.) įvyks Snsiv. L.
R. K. A. Chicagos I Apskri
čio susirinkimas. Visi kuopų
delegatai BŪTINAI turi at
važiuoti susirinkiman. Kuo M l f f tlf fllllllilllllllllllllllllllllf llllllltllllill
pos neturinčios išrinktų dele
gatų, teatsiunčia pirmininkus KARĖS ŽENKLELIUS
GALIMA GAUTI "DRAU
su raštininkais.
GO" ADMINISTRA
Susirinkime bus iškelta ir
CIJOJE.
apkalbėta svarbus reikalai. Kviečia visus atsilankyti
Kares ženklelius, taip va
Apskr Valdyba.
LABDARIŲ SA GOS CEN
TRO SUSIRINKIMAS.
L. R. K. Labd. Saigos Cen
tro susirinkimas ivvks seredoj, 27 d. kovo, 8 vai. vakare
Dievo Apveizdos
parapijos
svetainėje,
prie
18-tos ir
Union gatvių.
Visos labdarių kuopos ma
lonėsite prisiųsti
skaitlingai
delegatų, taipgi ir savo nuta
rimus link statymo prieglau
dos namo.
Centro Valdyba

Chicagoįe vieši Bryan.

Tegu ir toliau gyvuoja to
kia graži % dvasi a.
Daug, ži Cliicagon atkeliavo žinomas
noma, vargo ir darlx) tam pa prohibieijos šalininkas Bryan,
deda Seserįs šv. Kazimiero, buvęs valstybės sekretorius.
kurios teu mokina.
Ačių Jis čionai viešėsiąs kelias die
joms už tai.
X. nas ir sakysiąs prakalbas už
prohibieijos pravedimą T1IIhois valstijoj.
CICERO, ILL.
Brvan atkeliavo manvdamas, kad prohibieijos klausi
Svarbus Darbininku
mas Chieagoje busiąs padėtas
susirinkimas.
ant baloto. Teeiau tas neįvyko
Lietuvių Darbininkų Sąjun del balsavimų komisijos pasi
gos 49-tos kuopos labai svar statymo—"sausųjų'* peticijos
bus susirinkimas bus utarnin- atmetimo.
ke, kovo 26, vakare, Šv. Anta
no parapijos svetainėje. Na Išnaujo perspėja saliuninin
kus.
riai ir narės būtinai ateikite;
taippat ateikite norintieji įs
Laikinas policijos viršinin
toti Sąjungon.
kas Alcock įsakė pranešti vi
Pr. Zdankus,
pirm.,
siems saliunininkams, kad aAL Krencius,
rast. teityje be jokio pasiteisinimo
bus atimta licencija nuo kiek
NORTH SIDE
vieno, kurs tik peržengs sek
madienio įstatymų.
Dr-ju atstovų susirinkimas. Busią baudžiami ir policmoKovo 26 d., 7:30 vai. vaka nai, katrie patėmytinų šaliure, Šv. Mykolo Ark. parapijos nininkų prasižengimų nepra
svetainėje, įvyks visų 6v. My neš savo viršininkams.
kolo Ark. par. draugijų atsto
vų susirinkimas.
Paieškau Mateušo Glaudelio, prieš porą metų gyveno
Gerbiamieji dr-jų atstovai^
Chicagoįe paskui Cleveland,
kurie esate išrinkti dalyvauti
Ohio. Kas jį žino ar jis pats
Labd. Sa-gos susirinkime, tei
malonės pranešti šiuo antrašu:
ksitės būtinai atsilankyti miRože Lukoševičienė.
nėtoj valandoj. Nes tai bus la
4402 So. Honore St., Chicago.
bai svarbus susirinkimas rei
PARSIDUODA
kale našlaičių prieglaudos na
Parsiduoda bučerne ir Gro
mo.
A. Nausėda. šerne pigiai. Biznis gerai iš
dirbtas tarpe lenkų. Savinin
DIEVO APVEIZDOS PAR. kas eina kariuomenėn atsišau
kite
3457 W. 38 Place Chicago.
Kareivių domai.
Kareiviai Apveizdos Dievo
Dr-stės No. 1 yra kviečiami
sergėti Kristaus Grabo Vely
kų naktį. Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčioje. Meldžiame
visus atvykti subatos vakare
pusiau 7-tos vai. (7:30)4 baž
nytinę svetainę.
M. Račkus, kar. pirm.

REIKALINGAS
Reikalingas bučeris, kurie
norėtų gauti darbą atsišauki
te po numeriu
3355 W. 38 St. Chicago, 111.
GREITAI reikalingas Jaunas gabus
lietuvis u i pardavėja rakandu krau
tuvėje, laikais bus pasiustas pinigus
Lškalektavotl. Alga turės gera. At
sišaukite šiuo antrašu:
l'NION LIBERTY FURNTTURE CO.
4705-0 So. Ashland Ave., Chicago, Rl.
-
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NAUJAS LAIKRAŠTIS)

"GARSAS"
"GARSAS" eina kas
ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol, formate.
"GARSAS" yra viera
geriausių ir svarbiausių
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių.
"GARSUI" sandarbininkauja gabiausieji A
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai.
"GARSO" prenumera
ta metams 11.60, pusei
metų $1.00.
456 GRAND ST.,
BR00KLYN, N. Y.

i
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VIRŠ

$125,000.40

įįmm»mmrmm+mmm<mmm»»*»*'*

Apsidraudusiems nariams Hmoka:
PAŠALPOSfi
POMIRTINES:
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 $150.00, $250.00, $500.00,
$750.00 ir $1000.00.
savaitėje.

Telefonas: McKINLEY 1714

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
OYDO VISOKIAS LIGAS
8467 BO. WE8TERH BLVD.

Kampas w. 88-tos gatves.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am• : —

j 213,11 S.

ALEX. MASALSKIS
Graborius.

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. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistėngk, Tca4 ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuves koplgiausiai. tu
rime savo Ka
rabonus ir au

Neužsitlkėkit s a v ą regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus.om
aptiekoriui auksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie s u 
telks jųs a k i m s Uk daugiau blogo.
A8 turiu 15 metų patyrimą Ir
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti
jums akinius tikraU Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei Jums akiniai nebus reika
lingi, m e s tai j u m s pasakysime.

toraobilius.

Taipgi dides
nė dalj grabų
pat j s dirbame.

3307 Auburn A ve.,
Telephone Drover 4139.
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F. B. BRADCHULIS
LIETUVIS ADVOKATAS

P. MULEVIČIUS

ATTORN EY A * LAW

105 W. Monroe, Oor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randolph 6588
^^^^CTIgAOO. ILL.

PAIEŠKOJIMAI
Reikalingi S krauttai prie vyru Ir
moterišku drabužių. Darbas nuola
tinis Ir užmokestis geras. Atsišaukite
tuojau:
v
ANTANAS METRIKI8,
1710 W. 47 St., Chicago, III.
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H . P. ŽILVITIS
i

A N T PARDAVIMO
Ant 47-tos gatvės
ir Fairfield g
ave., 21 lotas, 6 lotai 27x125 pėdas,
kiekvienas prie 4 7-tos gatvės ir 10
lotų 29x12-6 pėdas kiekvienas prie
Fairfield ave. Visi arti prie lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos: garą vie
t a bizniui ir pagyvenimui. Parsiduos
labai pigiai.
P E O P L E 8 REALTY
UTSURAHCE

Parsiduoda saldainių ir visokiu
daiktų krautuvė, labai geroj vietoj,
perdaug metų išdirbta. Kaina pigi.
Atsišaukite:
f 26 W. SSrd St.
Parsiduoda gerą Bučernė ir Gro-

sernė, lietuviais apgyventoj
apielinkėje. Parsiduoda
iš priežasties
nesveikatos. Atsišaukite į:
"DRAUGO" ADMINISTRACIJA.
1800 W. 46th St., Chicago, 111.

•

o
o
e>
a1
e
o

greitai ir pigiai parduoti ir
vašiuoju į faraas.
PETRAS MARTIŠIUS,
4544 S. Wood st., Chicago, 111.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiirr

N. Y.
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E
LIETU VI» ADVOKATAS
E Kamb. 824 National Life Bldg.
~
29 So. LaSalle St.,
Vakarais 1566 Milwaukee Ava.
Central 6299
Rasidence Humbuld 92
CHICAGO, ILL.

Tel Drover 7942

I Dr.C.Z. Vezelis
LIETUVIS DElfTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis pagal sutarimą.
471S SO. ASHLAHTD AVEHUE
arti 47-tos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiil
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nedello-

IIENINE

4»4«, Chicago, DX

kakarine

Čia yri JŪSŲ Proga!

Gaut! vara} darbą Ir
dauftiau pinigu.
Visur reikalinga daug
kirpėjų, trimarių, ranko
vių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Talpai praariu
Ir storėju elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.
Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime
pritaikinime ir siuvime
— $16.M.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mlera — blle
etatlės arba dydžio,
U
blle madų knygos.

Parsiduoda iš priciasties p a s u 
kimo | kariuomene. Parduodn barbernė. Vieta gera ir randa nebran
SLaSTER DESIGjmtG BCHOOL
gi. Atsišaukite tuojaus:
J. V. sr«-ti«ir«i perdėtlnls
JONAS KAMTNSKIS,
11S
X. La Salle gatve. Kambaryf
1711 W. 40 St., Chicago, 111.
41S-417. Prie* Oltv HalL

PARSIDUODA,
šiaučiaus su elektra varo
mos mašinos, daug tavoro ir
gerai išdirbtas biznis jeigu tą
vietą kas norėtų užimti. At
sišaukite
greitai, nes turiu

Sta. W, BROOKLYN,

• * •

* > A L ; 4—8 vakare,
e- mtn 10—12 ryte.

oov

ST,

§ JOSEPH G. WOLON

P a i e i k a u Petro saliko ir Gracijos '
Ciesiinkės. abudu paeina iŠ Kauno *
gubernijos, Panevėžio pavieto, i#f»a- *
TJJCTUVIB GYDYTOJAS
nevėžio parapijos.
*
I R OHIRURGAS
Petras Slikas paeina 15 Pakalniu ] •}
Gyvenimą vieta
kaimo, o Graeilda Ciesllnklutė i i K a 
ružių
kaimo. Girdėjau kad gyvena
« O I RO HALSTĘP 8 T R E B T
Chicagroj, kas žinote ar jie patys at
t . i . Drover 7 1 7 t
sišaukite sekančių adresu:
OFISAS:
ANTAXAS W A U N T O N I S ,
tx;,»
go.
Leavitt St.
234 E . Main St., N e w Rritain, Conn.

47th Gatvė ir Ashland Ave.

458 GRAND

Oyr.: 1112 South Halsted Street
Telefonas: TARPS Sttt

\

,

4409 So. Fairfield are., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas j)
galite gauti "Drauge" pavie
nius numerius nusipirkti ir
užsirašyti tą patį dienraštį.

1

i

TURTAS

f-člos lubos, viri Platt'o aptlekos
Tėmyklte | mano parašą.
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
vai. ryto iki 18 valandai dieną.

JUOZAPAS VALSKIS

..

įįį» » » « • » • » •

Pranešame Bridgeportiečiams, Jog Dienraščio "Drau
go" generališku agentu yra

VIKTORAS BALANDA,
3313 S. Halsted St.,
Chicago, m.

liSUEnjpvjTH* ;
UNITEE&STATES
GOVERNMENT

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JTJM8 BUS
REIKALINGAS PO KAREI.
Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienyti* Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
dvideSimt penkiais centais. Perkant Suvienytą
Valstijų Taupymo Markes).
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveisda,
U bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų.
I * •
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą karę!
j
^
±
1
l
S
=

Didesnės vertės siuntinius apdrauskite!
Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos
skyrius:
1. Mezginiai, siuviniai, juostos.
2. Drožiniai iš medžio.
. {vairiausi piešiniai.
4. Techniški spaudos darbai.
5. Mechaniškas skyrius (įvairiausi mašinų ir
kitų dalykų modeliai y.
6. IŠ Lietuvos atvežti daiktai.
7. Valgių ir blaivių gėrimų stalas.
Kas greit ir atsakančiai išdirbinius prisius,
tam iškalno tariame nuoširdų ačių. Tad visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbų pa
lengvinkite.
J. E. KAROSAS, Sekret.
Išdirbinių Parodos Rengimo Komisijos
t

i

J

f

BRIDdBPORTIBCIAMS
ŽINOTI* A.

Negaudami laikraščio ar no
rėdami atnaujinti prenumera
tą, ar su kitokiais reikalais
malonėsite kreiptis sekančiu
adresu:

I

Balandžio 21 dienę š. m., Šv. Petro parapijos
svetainėje So. Bostone atsidaro Lietuvos Vyčių ir
Moterų Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tęsis iki
balandžio 28 dienai.
Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Moterų Sąjungieeių su prisiimtimu išdirbinių pasiskubinti, nes
tik iki balandžio (April) 15 dienai išdirbiniai parodon tebus priimami.
Siųskite išdirbinius tuojaus šiuo antrašu:
IŠDIRBINIŲ PARODA,
242 W. Brodway,
So. Boston, Mass.

JOHN S METANĄ
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago
Kampai 18-to* gatvės.

' VIKTORAS BALANDA.

TAUPYK IR
SKOLINK DEDEI ŠAMUI
TAUPINl.

Siuskite Išdirbinius

Primename, kad Velykų
laikas artinasi ir kai kuriose
parapijose yra paprotys su
Velykų dovanelėmis aukoti
parapijai keletą dol. Mes ma
tydami tą, žmonių paprotį, su
manėme atspausdinti tam tik
slui gražius konvertukus, ku
rie kaip kartas * tai šventei,
yra tinkami Reikalaukite
tuojaus:
DRAUGAS PUB. 00.,
1800 W. 46th St., Chicago, HL

dinamus
"thrift-sfcamps"
galima gauti pirkti "Drau
go" administracijos ofise.
Kiekvienas ženklelis šitą
kovo mėnesį kainuoja $4.14.
Perkant pirmutinį karės
ženklelį pirkėjui duodami
veltui certifikatas, ant ku
rio reikia lipinti nupirktus
kares ženklelius.
Tai labai puikus taupy
mo būdas. Patartina lietu
viams karės ženklelius pir
kti. Tuo būdu vyriausybei
paskolinti pinigai neša 4
nuošimtį. Vadinasi, yra ge
riau ir saugiau pinigus pa
skolinti vyriausybei, ne
kaip juos laikyti kur paslė
ptus.
.,
Kuodaugiausia lietuviu
tegu taupia pinigus pirkda
mi karės ženklelius.

*:
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GERBIAMIEMS
KLEBONAMS:
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Antradienis, kovo 26 d. &v. Liudgeras.
Trečiadienis, kovo 27 d. šv. Jonas Damaskietis.
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MOKYKI

Anirican Ciilege Preparatory School
S. H A Ū S T E D S T .

S

CMJCAGO I U - I

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ
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Praktikuoja 29 metai
Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan S t , kertė 32 t.
Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriško,
Vyrišku ir Vaiku
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
Telephone YanLs 887.

COFFEE
Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
tuvių parduoda tų pa£iq
kavų po 30c,
G KRIAUŠIS
SVIESTAS

19c

Riešučių Sviestas
Labai geras po

29c

ūr. L R. BlMienfhal 0 . D.
Aldų Specialistas
Patarimas Dykai
Offlso Adynos: nuo 9 UI ryto Iki 9
vai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 12.
4S49 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Vards 4817.
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LGLASERi

Jei nori rreiui ir pasekraineai išmokti Asf ii
esi kalbiti. skaityfiir rašyti, Ui lankyk mosi
fkią. Apart Anflų kalbos, «ia moldnania:ietoviųJ j
mku
"
S.V.VaMybo* Prickybos TeisiM
nių "
S.V.PilktybėsGramatikM
tmetikot
Geografijos
Retorikos, ir U J
. GRAMslAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvi
tantios toHan mokiname per laiškas. Vi
.lietuviškai.
13103
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WE8T SIDE
1878 Milwaukeea.
8064 Milwaukeea.
1064 M i l w a u k e e a
1610 W. Madison
8880 W. Madison

1844
1888
2818
1217
1882
1818

W Cnicagoa.
BtUS I s l a n d e
W. Nortn a.
8. Halsted st
8. Halsted st
W. 13th s t

AERY
VIESTAS

40c
• O B T H SIDE
8188 W . tfSsS st.
SOUTH S I D E
W. DtHafonst
8881 W e n t w o r t h a
Nortnav.a.
2640 W.
Uncoln
3427 S. Halsted 8 *8144
, . , , Lincoln
^ „ _ . „ av.
4788 8. Ashland a. 8418 N. Clark

