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Entered as Second CIass Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois um'.or the Act of March 3, 1879.

PRAŠALINTA IŠ ARRAS NEŽINIA KUO TOLIAU PA
LIKS TRiOCKIS.
CIVILIAI GYVENTOJAI.

NORI ATSKIRTI RUSIJĄ
NUO ARKTIKO.

Išgabenta šalin visi miesto Bolševikai davė naują Rusi Taip tvirtina suomių bolševi
jai vardą.
kų vadas.
archivai.
True translation filed wlth the postTrue translation filed with the post- True translation filed with the post- master at Chicago, 111., on April 11,
master at Chicago, Bli, on April 11, master at Chicafco, 111., on April 11, 1918,
as reąuired by the act of Ocas reąuired by the act of Oc1918,
as reąuired by the act of Oc- 1918,
tober
6. 1917.
tober 6. 1917.
tober 6. 1917.
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Trumpas žvilgsnis į didžiausią
pasaulyj muši.

True translation fiied with the post- [ q u e ssaH, pateko vokiečiams,
master at Chicago, 111., on April 1 1 , '
be to užėmė
Maskva,
bal.
9.—Vokiečių
1918,
as required by the act of Oc« Priešininkas
Maskva, bal. '10.—Buvęs
Paryžius, bal. K).—Iškraus
• Į
tober 6. 1917.
dalyvavimas
Suomijos
vidu
užsienių
reikalu
tyta iš miesto Arras visi civi bolševikų
Londonas, bal. 10.—Su nau Rochebourg-St.-Vaas, pietuo-^
jinių
reikalų
nesutikimuose,
liai gyventojai. Daugiau kaip ministeris Leon Trockis nuo
ja savo ofensyva tarp Arras se nuo Neve-Chapelle. Šiauri
tai
dalis
vokiečių
pieno,
super tris metus (prieš kare te persi k ranst vAo vyria ttsybės
ir Ypres vokiečiai pastūmė niam anglų fronto gale an
lyg
kurio
norima
Rusiją
at
nai buvo 25,000 gyventojų) Maskvon buvo laikinuoju ka
jo atgal talkininkų
linijos glai laikosi Fleurbaix'e ir
skirti
nuo
Arktiko
vandenyno
miestas kentėjo nuo prieši rės ministeriu. Dabar jis pas
centrą
vienuolikos
mvliu atbloškė vokiečius atgal ties
ir
nuo
Baltijos
jūrių.
ninko didžiulių anuotų bom kirtas karės ir laivyno minis
fronte. Baisus mūšiai tęsiasi. La Bassee peri
j
VOKIEČIAI STUMIA AN- AMERIKONAI GELBSTI bardavimo.
Tokias pažiūras i suomių Anglai ir portugalai stipriai
teriu.
Prancūzai sulaiko priešinin
GLUS ATGAL.
stovį išreiškia Oscar Tokoi, laikosi prieš priešininką upės
ANGLAMS.
Rusijos
tautiškoji
vėliava
ką.
Arras guli ant upės Scarbuvęs Suomijos
ministeriu Lys linijoje, pietvakaruose
bus
raudona
su
parašu
"RoTrue translation filed wlth the po?tBus daugiau aštuoniolikos
Dideli amerikonų vienos die pe, tuojaus šiauriniam vy siiskaja
mastcr at Chicago. 111., ori April 11.
Soeijalističeskaja. pirmininkas, gi dabar suomių nuo Armentieres. Tolesni a i
riausiojo
mūšių
fronto
gale.
1918,
aa required by t h e act of Ocnos nuostoliai.
sukilėlių vyriausybės komisa į mušiu fronto galą, taigi pie mėnesių kaip nebuvo jokio
Federativriaja
Sovietskaja
tober 6. 1917.
Miesto darbininkas, kuriam
Socia ras. Tokoi Assoeiatted Press tuose nuo Armentieres ir (Ji- smarkesnio veikimo tame šiau
Londonas, -bal. 10.—Vokie True translation filed with the post- buvo pavesta saugoti miesto Respublika (Rusijos
master at Chicago, 111., on April 11,
korespondentui taip pasakė: venchy, anglai sulaikė prieši riniam fronto gale. Pirm olistinė
Federativinė
Sovietu
čiai kaip užpuolė anglu fron 1918,
as required by the act of Oc- archivus karės metu, ir kuris
fensyvos Pikardijoj vokiečiai
Vokietija stengiasi ir jau ito šiaurinį galą, tatai neatsi- tober 6. 1917.
per tris metus kuogeriausiai Respublika), i Tai nusprendė ma vykdinti pienus, kad Suo ninko užpuolimą.
buvo smarkiai bombardavę
vakar visų rusų sovietų pil
leizdami ir stumia anglus at
savo
pareigas
atliko,
jam
ap
Vokiečių užpuolimo ir pas tą frontą. Užpuldinėjimus ir
Londonas, bal. K).—Ameri
miją paimti savo kontrolėn
domasis komitetas.
gal.
koniškos kariuomenės pagel- leidžiant miestą, kuomet jau
tai}), kai}) yra padariusi su tangų tikslas dar nežinomas. mažesnės svarbos atakas tal
Pirmininkas
Sverdlov,
kurs
Fieldmarsalas Haig oficija- ba sulaukta anglų
mūšio archivai buvo išgabenta, už
Ukraina. Paskui su baltosios Jiems ligšiol pasisekė tik ke kininkai atmušdavo. Neuve
tuo
tikslu
padavė
rezoliuciją,
liai praneša, kad anglų ka juostoje, sakoma depešoje iš muštas vokiečių armotos šo
gvardijos pagelba užims visus liose vietose įsilaužti į anglų Chapelle 1915,15 ir 16 metais
pažymėjo,
kad
vėliavos
atriuomenė atmušta atgal į li vyriausios anglų kariuomenės viniu.
šiaurinius uostus ir atkirs Ru linijas. Bet jie gali dar pul- buvo baisiausių mūšių cen
mainymo
reikalas
turi
but
niją TVytschaete,
Messines stovyklos. Veikiai ameriko
siją nuo Arktiko ir nuo Bal ties tiesiog ant Betlume ir tras.
tuojaus
atliktas.
Vietoje
tri
.
Ridge ir Ploegsteert.
tijos jūrių. 30 vokiečių karės Clarence upės. Tuomet atsi
nai stos mūšio linijon, pažymi OFICIJALIS ANGLŲ PRA
Prancii7,ų-anglų
mušiu
spalvės vėliavos ant rusų am
durtų
pavojun
anglų
pozici
laivų,
transportų
ir
su
viso
korespondentas.
NEŠIMAS.
fronte, žemiau ir anapus ubasadų Vienu oje ir Berlyne
ANGLAI ŠTURMU ATSIĖ
jos
ties
Arras
ir
Ypres.
kia
medžiaga
garlaivh)
at
•_i
•
pės Somme, ligi Coucy apy
turi plevėsuoti raudona vėlia
MĖ MIESTĄ.
True
translation
filed
with
the
post
plaukė
į
Hango
balandžio
3
Washington, bal. 10.—Šian master at Chicago, III., on April 11, va.
Vokiečiai pasivarė mylią.
linkių nėra pėstininkų veiki
4
dieną.
Tenai
išsodinta
apie
a s required by the act of Oc_j
mo, išėmus pasibaisėtiną ar
Pasibaisėtinas mušis tęsiasi. die karės departamentas pas 1918,
tober 6. 1917.
Priešininkas
savo
pirmuo
12,000
kariuomenės
su
raitakelbė naujų nuostolių lapą,
tilerijos dvikovą.
BOLŠEVIKAI
PRIPAŽINO
ju
smarkiu
spustelėjimu
men
rija ir su automobiliais.
Londonas, bal. 10.—OficijaTrue translation filed tvith the post- kurs parodo didžiausius vie
Prancūzų artilerija sutrun
master at Chicago. 111., on April 11,
VOKIEČIŲ PASIUNTINĮ.
kai pelnijo. O juk kiek turėliam
pranešime
sakoma:
nos
dienos
nuostolius,
kiek
1918,
a s reąuired by the act of OcVokiečiai dabar iš ten briau (|jo praleisti laiko pasiruoši ki no vokiečių pastangas ata
— _ _ _ _
tober 6. 1917.
dar nėra buvę nuo laiko, kuo
"Fronte šiauriuose nuo La Vokiečiai jau užėmė Charko- jasi ant Gelsingforso, gi rau mui.
Po 48 valandų parėju kuoti pozieijas arti Hangard,
Londonas, bal. 10.- Vokie met Suv. Valstijoj įstojo kavą.
Bassee kanalo pašėlęs mušis
donoji gvardija priversta vi siojo artilerijos veikimo su pietuose nuo Somme ir vaka
čiai nauju savo užpuolimu rėn.
J tęsėsi ištisią naktį. APusų ka
sur ginties prieš pįy^isiu* skaitlingąja karinom<me pito- r u o s mio Noyon. Vokiečių
»
fronte šiauriuose nuo Somme
True translation filed w!th tha poatLape pažymėta 283 pavar riuomenė laikosi linijoje upių master at Chicago. IM., on April 11. vokiečius. Abo ir Bjorneborg
brovimąsi ten sulaikė prancū
lėsi
pirmyn.
mušiu lauko pasidarė kelią i
'dės.
Tš to skaitliaus ."i vvrai Lawe ir Lvs ir smarkiai susi 1918, a s recruired by the act of Oc- jau vokiečių kontrolėje ir bal
tober 6. 1917.
Apie keturių mylių ilgio zų artilerija ir pėstininkai.
(livcnchy. Tečiaus anglai at
i užmušta
susirėmimuose,
3 rėmusi su priešininku ties uLondonas, bal. 10.—Anot toji gvardija, kuriai vadovau fronte, tarp Neuve Uhapelle
Vokiečių
pirmyn
ėjimas
siėmė miestą, paskelbė karės
i mirė nuo žaizdų; 11 mirę nuo pių susikryžiavimu palei Ks Reuterio korespondento pra ja vokiečių oficieriai, bendrai
ir Oardonniere fanuos, por tarp Oise ir Ailette sulaiky
ofisas.
I ligų; 7 mirę nuo nelaimingų taires ir Bac St. Maur.
nešimo iš Petrogrado, bolše su vokiečių kariuomene eina tugalai iv anglai per kokią tas prancūzų, kurie dabar
Smarkus mušis tęsėsi per
[atsitikimų, 10 sunkiai sužeispripažino ant Tammerfors. Be to baltoji mylią pastumti atgal, (ii La- j stovi savo naujai paruoštose
ištisią naktį fronte šiauriuose !
"Pietiniam flanke ties (Ji- viku vyriausybė
ta,
245
lengviau
sužeista
ir
2
;
Mirbach
Vokietijos gvardija taippat maršuoja i ventie, vakaruose nuo Fau- pozicijose.
venchy, kur priešininkas bu grafą
nuo La Ba e< kanalo. Anglu : nežinia kur žuvę.
vo prasimušęs kelią ir tą milte ambasadoriumi Rusijoje. Mir rytus ir keliose vietose toliaus
kariuomenė stipriai laikosi |i
—
ant
šiaurės,
kad
tenai
pasiek
Sužeista
13
leitenantų.
bach
kituomet
yra
buvęs
vo
tą buvo paėmęs, kontratako
ant linijos upių Law< ir Lys..
"Majoras išėjo laukan ir
BUVCS KAREIVIS VADO
ti
Kola
geležinkelį,
sujungtą
kiečių
pasiuntiniu
(Irai
k
i
joBe to anglai yra smarkiai su
Tarp sužeistųjų vyrų yra mis atgal atblokštas. Kontr
VAVO PRAGERIO NULIN prakalbėjo, mėgindamas mus
su
Rusija,
jį
perkirsti
'
i
r
at
si rėmę su vokiečiais ties upių j trylika leitenantų.
atakoje dalyvavo 55 divizija,
pavaryti šalin",
pasakojo
ČIAVIME.
skirti
Rusiją
nuo
šiaurės.
Bolševikų
vyriausybė
pra
susikryžiavimu šalę Estaires i Kapitonas John P. Hurley kuri mūšio plote paėmė 756
L
Riegel. "Majoras pasakė, kad
Murmanske
sovietas
mobili
dėjo
taikos
tarybas
su
Ukrai
ir Bac St. Maur.
Sakosi buvęs girtutėlis.
to vyro viduj nėra. Aš pasa
lengvai sužeistas, 4 leitenan nelaisviu.
zuoja
kariuomenę
apsaugoti
nos
rada.
Vokiečių
atakų
frontas; tai sunkiau ir kiti 9 lengviau.
Šiandie anksti ryte prieši
geležinkelį, bet pavojus neiš- True translation filed with the post- kiau, jog netikiu jam ir, jei
(Jauta
žinia,
kad
vokiečiai
šiandie praplėstas. Šiandie Į Sunkiai sužeisti leitenantai: ninkas pradėjo smarkiai bom
inaster at Chicago, 111.. on April 11, gu jis negalėtų Suv. Valsti
vengtinas,
kadangi
neužteks
1918 as reąuired by the act of Ocanksti ryto priešininkas, pra Daniel 11. T)a\vler, AVilliara D. barduoti mūsų pozicijas ry su ukraina i s užėmė miestu
jų armijos vyrą arba ką kiti
tober
6. 1917.
kareivių apsaugoti geležinke
Charkovą.
Charkov
yra
už
dėjo bombarduoti angių pozi Meyering, John AValter Mor tuose ir šiauriuose nuo Ar
Oollinsvillc, 111., bal. 10.- įleisti į vidų ir ten pažiūrėti,
lio liniją.
400
mylių
į
pietus
nuo
Mas
cijas niro Armentieres apylin ris, James J. Wall, Jr,
mentieres net ligi Ypres-CoTokoi pažymėjo, kad vokie Joseph Riegel, 28 metų senas, tuomet aš jam galiu parodyti
kvos.
kių net ligi šiaurių nuo Ypres
mines kanalo. Kaip praneša
čiai su baltąja gvardija yra Uollinsvillės mainiervs ir bu- savo kareiviškas iš armijos
Daugiau
pavardžių.
-Oomines kanalo. Pietinėj to
ma, mūšiai prasidėjo pietinėj
vęs Suv. Valstijų kareivis, palmosavimo poperas.
padarę
sutartį.
Baltosios
IŠSIIMA PIRMĄSIAS PO
fronto dalyje, kaip praneša
Lengviau sužeisti leitenan šito fronto dalyj.
"Majoras tada pasakė eik
gvardijos veikimas siaurinėj šiandie išpasakojo koronerio
PERAS.
ma, prasidėjo pėstininkų mu- tai: Coleman D. Burns, WilSuomijoj daug nesmagumų prisiekusiems teisėjams, jogei į vidų, ką aš ir padariau. Mi
"Anglų
fronte
pietuose
nuo
sis.
liam D. Crane, AViiliam T.
Firmos Harvester Co. 300 daro Norvegijai ir sukelia jis praeitą penktadienį vado nia mane pasekė. Kitas vy
Somme vakar dieną ir vaka
Fenker, Thomas J. Jackson,
vą vo govedai, kuri pakorė ras ir aš inėjome į beismentą
ANGLŲ LAKŪNAI PAMĖ Morris R. Levi, Arthur H. re sekė lokaliai mūšiai kai- darbininkų padavė aplikaci trukšmą Švedijoje, kuri pri Robertą P. Prager, svetimže- ir mano sandraugas atrado
kuriose vietose. Bet stovis ne- jas del pirmųjų pilietybės po- sibijo, ka4 baltoji gvardija
T * 7,653 BOMBAS.
Martin. William Michel ir
Pragerį tarpe sukrautų gunmį priešininką.
perių.
neįsibriautų jos teritorijon.
atsimaines.
Bernard J. Shanley.
Jisai išpasakojo visas tos tų. Mes jam pasakėme: " I š 
Tiek bombų pamesta tik sau
Didelis sužeistųjų skaįtlius,,
tragedijos smulkmenas. Iš jo eik iš ten ir pasirodyk mums'
sio mėnesiu.
kurs paskelbtas vak°r, bal.
" J i s išėjo, mes nutvėrėm ji
pasakojimo sužinota, kad go>>
True translation filed with the post-19 d., liudija, kad amerikonai
vedos vadovavime dalyvavo už rankų ir išvedėtu laukan'
master at Chicago, 111
.
vis smarkiau ima veikti. Va
dar ir kitas vvras. Pasakė. I
1918.
a s reąuired by the act of Oc
•
kar už 6 dienas buvo pasŽIEMOS VĖTRA PALIETĖ
tober 6. 1917.
kad
jis
ir
tasai
kitas
Prage
Už Anglų Linijų Prancuzi kelbta nuostoliuose 447 pa
RYTINES VALSTIJAS
ri
atrado
eity
hall
beismento
joje, bal. 9.—Sausio mėnesiu vardės.
ir iš ten ištempė laukan.
Pennsylvanijoje daug prisnive kiek anglų lakūnai pamė
——
Riegelio išpažintis buvo at
tė bombų ant priešininko te SUIMTA 82 SVETIMTAU
likta šiandie ryte vienam St.
ritorijų ir priešininkų lakūnai
ČIŲ PRIEŠININKŲ.
Louiso laikraštininkui, ir da
Philadelphia, Pa., bal. 10.—
ant anglų teritorijų:
lyvavusieji tyrinėjimuose, ku-Į Praeitą naktį per šiaurinę ir
Dienos metu priešininkas Sakoma dar daugiau 200 bu
rie atlikti slapta, pažymėjo centrai inę Pennsylvanijos val
sią suimta.
pametė 221 bombą; naktimis
šiandie vakare, kad Riegelio stiją praūžė smarki žieminė
—1,261; viso 1,482 bombi.
True translation filed with the postpasakojimą* teisėjams visa vėtra. Visur snigo. Kalnuose
Dienos metu anglai pame master at Chicago, 111., on April 11,
me sutinka su jo liudijimu dikčiai prisnigta. Telefonų ir
1918,
as re<iuired by the act of Octė 5,900 bombų; naktimis 1,- tober
6. 1917.
a i kraštininkui.
telegrafų
vielos nukentėjo.
753; viso 7,653 bombas.
Milwaukee, Wis., bal. 10.—
Riegel pasakė, kad apie Daugelis stulpų išvartyta. Su
Teisdarystės departamento a10:15 vakare jis buvo vienam sinėsimas į rytus ir į vaka
True translation filed with the postgentai
šiandie
ryte
čionai
su
master at Chicago, 111.. on April 11,
Collinsvillės saliune, kuomet rus nuo Ilarrisburgo apsun
1918,
as rerjuired by the act of Oc- areštavo 82 svetimžemiu prie
atėjo poliemonas ir liepė sa- kintas.
tob«r 6. 1917.
iiuną uždaryti pažymėdamas,
Londonas, bal. 10.—Praeita šininku (vokiečiu), kurie per
Washington, bal. 10.—čia
jogei minios žmonių renkami
ketvirtadienį nuskendo anglų žengė jiems duotus vyriausy
Photo by
bės
leidimus
(permitus).
.;.. We«(ern N«wmp«p*r Union
aplink kalėjimą ir baimė ima, gatvekarin važiuojant staiga
torpedinis laivas, susidaužęs
susirgo senatorius Stone. Su
Sakoma, jogei Veikiai dar
kad ko neatsitiktų.
su kitu laivu. Admiralitetas
CAMOUFLAGED (JUARTERS OF MARINE S IN FRANCE
Riegel apleido saliuną ir į- paralyžiuota visas kairysis Šo
praneša, kad laivo visa įgula 200 svetimžemiu priešininkų
nas.
PRIDENGTOS JURININKŲ STOVYKLOS PRANCŪZIJOJE.
busią suimta.
simaišė minion.
turėjo ždti.

AMERIKONU KARIUOMENE ATVYKO ANGLĮ!
• FRONTAN

*

t;

4
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Ketvirtadienis, balandžio 11 d.
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suvažiavimas Voroneže pave
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da Vyriausiajam
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Organui leisti oficilinius biuIiEPTUVIV K AT A U K Ų D L E A t JSTIS j LITHl \XIAX DAILY FRIEND
letinius, kurie turi būti siun
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. >
( Kapitalas padidinti nuo %25fiOQ ibi $50,000.
(Tąsa). »
kviečiant į jas ir ne Organo tinėjami visoms lietuvių įstai m
Published Daily except Sundays by
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>>
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1Mk> į25j00 iki $10X>0.
goms
ir
organizacijoms
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Metams .
V.
Vyriausiojo
Lietuvių
Or
$5.00 ' įsoo W. 46th Street, Cbicago Illinois
Pusei metų
$3.00 Phone: McKinley 6114, Establ. 1008 gano artimieji darbai ir dire
o kitiems už tam tikrus pre
2. Del vietų Tarybų.
šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno.
. Perkant atskirais numeriais po 2c.
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ktyvos dabui.
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ir
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6. Vyriausiojo Lietuvių Orga
ne į u o Naujų Metų. Norint permai One year
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.
Šitų dalykų
rezoliucijai
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti Si v months
mas.
no pavadinimas ir vieta.
ir senas adresas. Pinigai geriausia Thursday's Edition
Vienatinis lietuviu katalikų dienraštis "Draugas"
._
$2.00 paruošti buvo sudaryta komi
"Trijų
ir
partijų
atstovų
siųsti išperkant krasoje ar exprese
sija, į kurią buvo
išrinkti:
1. "Trijų ir partijų atsto
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir prieinama įstai
"Money Order" arba įdedant pinigus At News—Stands 2c a Copy. Adversuvažiavimas Voroneže kvie
A.
Rimka,
B.
Skipitis
ir
kun.
j registruotą laišką.
' tismg rates oa application.
suvažiavimas Voroneže
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. - Senasis
čia visas jau dirbančias vietų vų
Krupavičius.
M
Tarybas^ stoti ant suvažiavi nutarė: Vyriausiasis Lietuvių
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
,,
Komisija siūlo ir suvažia
Organas,
dabar
sudaromas,
go" Bendrovė prieinama visiems.
1800 W. 46th St.
Tel. McKinley 6114
ChlcagO, III. vimas vienu balsu priima ši mo nustatytosios platformas, vadinsis: •• Lietuvių Vyriau
plėsti toliau savo darbą
ir
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiautokią rezoliuciją:
nustatyti kontaktą su Vyriau sioji Taryba Rusijofj", o rusų
siahį "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
vertime., šitaip: "Litovskij
Trijų ir partijų
atstovų siuoju .lietuvių Organu,
o
Ketvirdienis, bal. 11, Šv. Leonas I, Did.
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
suvažiavimas Voroneže, pa kur vietos Tarybų dar nėra, Nacionainyj' Soviet V Ros
Penktadienis, bal. 12, Šv. Julius.
vesdamas Vyriausiajam Lie suvažiavimas kviečia tuoj su su. >>
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
tuvių Organui rūpintis
lie daryti ir įeiti į kontaktą
' • • • • mm »M
" 2 . Trijų ir partijų atsto
su
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
s~
tuvių tautos politiniais rei Vyriausioju
Lietuvių Orga vų suvažiavimas Voroneže nu
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
kalais * ir suvereninės Lietu
>>
tarė laikyti juridine Lietuvių
«
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
nu.
vos Valstybės sudarymu, va
Vyriausiosios Tarybos Rusi
ĮUĮJ ir mylėsįme.
3.
Del
Vyriausiojo
Lietuvių
joj vieta — Voronežą, o Pet
NIEKUS DARO IŠ KALĖJIMO panaudojimą krasos apgavin- dovaujantis principais, išrei
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
giems tikslams. Jarboe turi kštais rezoliucijoje del politi Organo laikinosios reikšmės. rapilyje sudaryti iš Lietuvių
IR TEISĖJO.
M. Šleževičiaus, M. Yčo ir
/
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
tėvą Chicagoje.
J i s prikal nės Organo platformos, laiko
Vyriausiosios Tarybos Rusi
46th Street, Chicago, III.).
Aną dieną Chicagoįe fede- bino savo sėbrą Hali iš tėvo reikalinga pabrėžti šiuos arti St. Šilingo pasiūlymas.
joj prezidiumo narių tam tik
"Trijų
ir
partijų
atstovų
Hali miausius ir neatidėtinus dar
ralis teisėjas Landis nubaudė iškaulyti kiek pinigų.
rą filiją vykdomomis funkci
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
suvažiavimas
Voroneže,
suda
kalėjimu du piktadariu — Hu- parašė senui Jarboe laišką. bus:
jomis."
priėmime.
rydamas
Vyriausiąjį
Lietuvių
ber Jarboe ir Joe Hali. Abu Šitame pažymėjo, kad jo su
a) kad butų prideramai ap
7. Lietuvių Vyriausiosios Ta
Jis, t a i g i Hali, rūpinta lietuvių tautos reika Organą, laiko jį laikinuoju ir
du gavo po penkerius metus. nūs mirė.
rybos Rusijoj rinkimai.
•
Anot liudininkų tvirtinimo, mirusį palaidojo. Tas atsiėjo lų atstovybė Rusijoje ir už- paveda jam netrukus sušauk
ti
atstovų suvažiavimą tų
Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendroves šėrų,
Prieš rinkimus suvažiavi
tai aršiausios rųšies piktada jam 49 dbl. Prašė tuos pini sieniuose dabar
ir Taikos
Vietų Tarybių,
kurios bus mas vienu balsu priima šitoriu.
Abudu nuo pat jaunų gus sugrąžinti.
Kongreso metu;
DRAUGAS PUBIilSHTNG OOMPANY,
atsistojusios ant suvažiavimo kias rezoliucijas:
1800 West 46th Street,
!
dienų didesnę gyvenimo savo
Teeiau senį Jarboe sunku
b) kad butų registruoja nustatytos platformos."
CHICAGO, IliLDfOIR
dalį praleido kalėjimuose. Vos prigauti.
1. Del Trijų
dalyvavimo
J i s labai gerai ži- Į mos lietuvių kfcfturos pajėgos
suspėdavo išeiti iš vieno, tuo- nojo, kas jo sunūs yra, su [ ir renkamos žinios apie eva 4. Del Vyriausiojo Lietuvių Lietuvių Vyriausiojoj Tary
Prisiunčia $.
Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu
S.' • »
jaus papuldavo kitan. Plėši kuo jis sėbraujasi.
Organo
iždo.
Todėl kuotas Lietuvos įstaigas bei
boj Rusijoj. J . Elisono
ir
mai, suktybės, apgavystės, tai laišką pavedė krasos žinybai. rengiama dirva ir keliai joms
Pr. Mašioto pasiūlymas.
man pasiųati
"Draugo" Bendrovei Seru.
!
St. Šilingo pasiūlymas.
paprasta jųdviejų profesija. I r už tai jiedu buvo suimtu.
"Trijų ir partijų atstovų
Lietuvon grįžti, taip pat grie
1. "Trijų ir partijų atsto
Kitose šalyse tokie piktadariai
Vardas ir pavardė
lietu suvažiavimas Voroneže, ma
Baisus daiktai veikiasi. Tai ti namo tremtiniams
vų
suvažiavimas
Voroneže
nekuomet nebūtų paliuosuoja- vis bedievybės vaisiai. Žmo viams;
nydamas,
kad Vyriausiojo
.,
pritaria Lietuvių Karininkų
mi iš kalėjimo. Čia tokiems nės pamiršę Dievo įsakymus
Antrašas
Lietuvių
Organo
iždas
gali
c) kad butų svarstomi
ir
Sąjungos
Centro"
Komitetui,
kas-kita. Jie turi daugelį už ir patį Dievą pavirsta puslau rengiami Lietuvos valdymo susidaryti iš tų fondų, kurie
kuris pavedė
Trims — K.
Miestas
Valstija
tarėjų, katrie su savo intekjau
renkami
tautos
reikalams
kiniais sutvėrimais ir eina sa ir jos savivaldybių įstaigų įs
taip Rusijoje, taip ir Ameri Griniui, J . Jablonskiui ir Pr.
me juos už pinigus paliuosuotatymų
projektai;
-t—vais keliais vientik su pikčiau
r
koje, iš aukų ir iš taisyklin Mašiotui — Vyriausiojo Lie
ja.
č) kad butų atliekami visi
siomis mintimis.
gai organizuotų ančdėlių (mė tuvių brgano sudarymo inici- Jonas Kriščiūnas, 4. kun. Pra
Perskaičius ištarmę, sargy
Tokių piktadarių netrūksta kiti darbai ir reikalai, kurių nesiniai mokesčiai-mezliava), tyvą, ir nutaria, kad jie trys nas Penkauskas, 5. baigęs ko
ba juodu vedė iš teismo kam
bet
mūsų eicilikų tarpe.
Nes ir dar negalima numatyti,
ir matydamas neatidėtiną di įeina į Lietuvių Vyriausiąją mercijos Institutą
Vytautas
bario. Hali eidamas pradėjo
Tarybą
Rusijoj
eo
ipso
be
Tupkis, paglostysiu
rei
šitie žengia didžiausių nedory kurie gali pasirodyti naudin- delių lėšų
reikalą Lietuvos
Petrulis — Voroneže.
šūkauti. Pasakė, jogei jis ka
gį
Lietuvos
nepriklausomai
kėtų pasakyti " T ė v y n ė s " re
bių keliais. Dievas jiems — tai
politikos ir ikulturos darbui rinkimų". .
lėjime nebusiąs ilgai. t*ą nu
vilftybei
kurti
ar
reikalingi
6. juristas Liudas Noreika, daktoriui, kurs yra tikras cakunigų išmislas, bažnyčia —
2. Del kreipimosi į parti
tinkamai
išplėšti,
—
kviečia
girdo teisėjas Landis.
Lie
tai paprastas butas.
Duok lietuvių tautos teisėms ginti. visus esančiuosius
jas, šiame suvažiavime neda 7. prisiekusis akvokatas My ca. Jisai ir už Lietuvos lais
Fondus
pė abudu sugražinti.
Sugrą
Visiems šitiems darbams pavesti jau surinktus pinigus lyvavusias. M. Šleževičiaus ir kolas Šleževičius, 8. juristas vę kitaip kovoja, negu kiti re
tokiems bjaurybėms valią, tai
žintas Hali į teisėją t a r ė :
Stasys Šilingas, 9. kun. Juo daktoriai, vadinasi
kūnyti gyveniman ir tvarky Vyriausiajam Lietuvių Orga St. Šilingo pasiūlymas.
ščyrai.
jie visą svietą išbadytų.
,
,
zas
Vailokaitis
—
Petrapilyje.
" Penkeri metai kalėjimo
mo aparatui
palaikyti Vy nui, o atskirus
Kiti, ypač "klerikalai (kad
žmonės
ir
1. "Trijų ir partijų atsto
10.
daktaras
Juozas
Bag
nėra ilgiausias laikas...''
riausiasis Lietuvių
Organas įstaigas kviečia aukų nešyk vų suvažiavimas
visos bėdos ant jų galvų suVoroneže
Iš
"LAISVIAUSIOS"
ŠALIES.
donas,
11.
kun.
Emelijonas
yra
įgaliojamas priiminėti štėti.
Teisėjas liepė sargams už
marmėtų) tik nuduoda, kad
(paveda Lietuvių
Vyriausia
.
.
.
„,
,
.
«
.
.
.
,
»
»»
•
Paukštė,
12
juristas
Rapolas
aukas, organizuoti
jų rinki
dėti kaliniui ant rankų pan
jiems rupi Lietuvos laisvė. Išai
Trijų
ir
partijų
atstovų
į
J
darybai
Rusijoj
kreiptis
Skipitis
Maskvoje.
Šiandie
Rusijoje"
viešpa
mą, uždėti nuolatinius mokės-1
čius ir paklausė:
tikrųjų gi jiems rupi tik pini
suvažiavimas
Voroneže,
pa-,
*
nedalyvavusias
suvažiavime
Kandidatais šitiems dvyli gai iš žmonių išgauti.
" K ą tu supranti tuose savo tauja soeijalistai, kur mėgina nius.
partijas, pranešti joms suvavesdamas
Vyriausiajam
Lie
ma pravesti
socijalistiškas
Suvažiavimas ima svarsty
žodžiuose ? "
žiavimo nustatytąją Lietuvių kai narių Lietuvių Vyriausio^
tuvių
Organui
ančdėlių
rinki
"
r
o
j
u
s
"
.
Mūsų
soeijalistai
ne
ti tolimesnes direktyvas Vy
" Suprantu tai, kad aš išvienu
Vyriausiosios Tarybos plat šios Tarybos Rusijoj
mą,
nustato
jiems
organizuoti
gali
atsidžiaugti
dabartine
riausiajam Lietuvių Organui
" I r ne tik jisai pats yra canaujo busiu laisvėje ir tai dar
formą darbui ir jas paklau balsu išrenkami:
šitokius
pagrindus:
visi
lietu
ca, bet ir jo fondas yra caca.
veikiau, kol pasibaigs termi Rusijoje gyvuojančia "tvar ir vienu balsu priima šitokias
sti, ar neras jos galima prisi
viai
prisideda
prie
bendro
ka.*'
Jie
sako,
kad
dabar
BtiPirmuoju — daktaras Jur *Ne taip, kaip "klerikalų" fon
rezoliucijas:
nas/ '
dėti
prie
bendrojo
darbo.
tautos
darbo,
atiduodami
gis Alekna, antruoju — dak das, kuris tiek daug pinigų
" S u tokiais, kaip t u , " tarė sija esanti "laisviausia*' ir 1. Del ekspertų kvietimo
Toms
partijoms
tinkant,
Lie
ir
tautos reikalams
lapkričio
taras Eliziejus Draugelis, tre pririnko, kad ir pats nebežino,
teisėjas, " j a u ne kartą man "tvarkingiausia" šalis visam
tuvių
Vyriausioji
Taryba
įga
komisijų
darymo.
mėnesį visą vienos dienos už
teko susidurti ir todėl į tokius pasaulyj.
liojama papildyti savo sudėtį čiuoju — mokytojas Zigmas kur juos dėti, ar kur padėjo.
darbį
ir
pelną,
o
pradedant
M. Yčo ir M. Šleževičiaus
Kokia ten yra " l a i s v ė " ir
nei domos neatkreipiu.
Jei
ir tuo tikslu, susitarus su to Žemaitis, ketvirtuoju — mo J o gį fondas — visai kas ki
gruodžio
mėnesių
—
po
pusę
kartų pasiūlymas.
ta.
Viską užrašo, sutvarko,
kas šitam teismo kambaryj " t v a r k a " , jau daug
mis partijomis, išrinkti į Lie kytojas Juozas Vokietaitis.
dienos
uždarbio
ir
pelno
kas
"Trijų ir partijų atstovų
paskelbia.
Kad ir nedaug
buvo pamanęs, kad aš išduo apie tai buvo minėta "Drau
tuvių Vyriausiąją
Tarybą
mėnesį.' •
du aštrius nusprendimus, ga g e " . Gi dabar dar porą tos suvažiavimas Voroneže įga
Rusijoj dar tiek žmonių, kiek LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ darbo turi, bet dirba puikiai
ŪKININKŲ/ SĄJUNGA.
pridedame lioja VyriaiTsiąjį Lietuvių Or 5. Del Vyriausiojo Lietuvių jinai ras reikalinga.' '
li dabar dirstelti į to jauno tvarkos žiedelių
ganą, reikalui esant:
Organo biuletinių.
vyro pasielgimą.
Pakartok paskui ' ' Išeivių Draugą' \
M. Šleževičiaus
pasiulyS
a)
kviesti
ekspertus
ir
b)
Rugsėjo 23 d. po Vilniaus
Pr. Mašioto ir St. Šilingo. m a g
man, ką reiškia tavo žodžiai,
Štai kas
rašoma mokslo
Man regis, kad po šitokių
daryti tam tikras komisijas, pasiūlymas.
Seimo kun. Karbauskas sušau
kad penkeri metai neatrodo reikale:
2. "Trijų ir partijų atsto kė susirinkimą smulkiųjų ūki užreiškimų " T ė v y n ė s " redak
taip jau perdaug ilgi?"
vų suvažiavimas
Voroneže ninkų draugijai steigti politi toriaus 14-ame " T ė y . " nume
Kožna
kultūriška šalis
1i
ryje Tautos Fondas būtinai
"Reiškia tai, kad aš veikiai gerbia savo žymesnius mok bet dabar jicms nemoka nė padovanojo' * savo namu s įgalioja Lietuvių Vyriausią
niam ekonominiam tikslui. Su
ir vėl busiu laisvas: Aš ne slinčius, nes jie teikia kraštui rubnaus. Daugybė senų pro (No. 31, Smolenskaja ulica, ją Tarybą Rusijoj
sušaukti sirinkime dalyvavo be kitų a- turės būti padėtas į archivą,
arba bent storai samanomis
paš Petrograd) " valdžiai". Val kitą Trijų ir partijų atstovų
pabėgsiu, bet busiu paliuo- apšvietą ir pažangą. Už mo fesorių, amžių mokslui
pie 30 valstiečių Seimo narių. apželti.
Nes kas gi benorės
ventusių,
dabar
pasijuto
var
džia
išsigando:
kur
ne,
juk
suvažiavimą,
surištą
su
prisi
suotas.*V
kytą
du
nemokytu
duoda.-Vi
L
Į organizacijos komitetą iš į jį pinigus siųsti, kada čia pat
ge:
už
gatvių
šlavimą
moka
rendos
nevalia
imti,
o
patai
dėjimu
prie
bendrojo
darbo
Teisėjas liepė tuos jo žo si naujų laikų išradimai: garinkta kun. Karbauskas, kun. yra kitas ir tikras caca fon
ma nuo 50 iki 80 rub. į dieną symai namų ir
užlaikymai
nedalyvavusių
šiame
suvažia
džius pažymėti protokole, kad ras, parakas, elektra, radiimi
už 6 vai. darbą, bet tam
jie priklauso savininkui. Valdžia vime partijų arba del kirti Spudas iv K. Balis. J a m pa das.
41
,i
butų galimas jais pasinaiuloti^ir tt. tai mokytų vyrų darbas,
vesta steigti visur valstiečių
perseni. Pelningiau būti gat iš savo pusės "padovanojo" svarbių priežasčių."
brangina
jei kuomet nors kas mėgintų Užtai kožna šalis
kuopos, šaukti valstiečių su
«
*
vių šlaviku, neg universiteto namus Labdaringai įstaigai,
Einant prie pačių rinkimų, važiavimai, ruošti jiems pro
Hallą iš kalėjimo paliuosuoti. savo mokslavyrius, juos re
profesorium.
Sakysite — "pagyrų puo
prieglaudai,
kurios
kamisoPr. Mašiotas praneša,
kad gramos.
Antrasis kaHnvs Jarboe, mia ir užlaiko.
Vietinių
kuopų
už
rium yra bobelka Kolontai.
rinkimai bus atlikti sutarimo davinys ruošti į Steigiamąjį das — netaukuotas,'' sakysi
nors buvo ramesnis, tečiau iš
Rusija prie caro mokėdavo
Kitoje vietoje:
Labdarybė nemaž išsigando ir keliu ne nuo partijų, t>et iš
te — " K u d i barščiai ištolo
einant pasakė:
garsesniems profesoriams diM
Seimą
ir
rinkti
tinkamus
žmo
Kovoje prieš kapitalistus norėjo dovaną** atmesti, tik partijų ir nepartinių
tarpo, nes į valstiečių suvažiavimus. žviegia," o, aš žinau jųs daug
"Miesto Chicagoš majoras ktas pensijas. Kerenskio soei
nedrįso: kaip priešinsis valką galite pasakyti, bet, visgi....
turint galvoje pavedamą ren- Po suvažiavimo tos kuopos
Thompson ir aš pilnai sutin- jalistai buvo tas pensijas pa rusų valdžia taip toli pažengė,
jisai yra caca.
mokėti džiaif Dar Labdaringoji turi kamajai Lietuvių Vyriausia liks Sąjungos skyriais.
kava opinijoje apie tamstą, didinę, vietoj .3000
pradėję kad griežtai užgynė
rendas už pasamdytus
na-1 Pamokėti prie " d o v a n o s " už- jai Tarybai darbą ir kandida
Sparnaitis.
gerbiamas teisėjau."
mokėti po 4,500 ri/b. į metus.
Ekonominiam valstiečių bū
Ne tik laikymo tūkstančius rublių iš tų tinkamumą tam darbui at
" Kokia tai opinija " pa Gi dabar " p r o l e t a r ų " valdžia mus ar gyvenimus.
savo kasos, atitraukus
nuo likti.
viui pagerinti kun. Spudo pa LIAUDIES UNIVEBSITE-,
klausė Landis.
nutarė: mokslinčiai dykaduo tas, kurs rendos reikalauja,
TAS.
"Majoras Thompson pasa niai, jų nereikia! Ypač nerei bet kurs moka — gali but nu alkanų ir pavargėlių.
Nutarta pririnkti
prie siūlyta projektas įsteigti są
kė, kad tamstai, gerb. teisėjau1, kia stambesnių. Tiems, kurie teistas į kalėjimą už mokėji Kaip kartais dovana sūri!... Trijų, Lietuvių Vyriausiosios jungos bankas, panašus į bu
Petrapilyj "Liaudies Są
vusįjį
"Vilniaus
Žemės
ban
trūksta teisliško takto, rimtu prie Kerenskio gaudavo iki mą rendos. Aišku, niekas už
Tai tik pavyzdis to taiso Tarybos Rusijoj branduolio,
j u n g a " įsteigė "Liaudies Uni
ką."
»>
nieką
rendų
mokėti
nenori.
,
4,000
dar
pensijos
tebemoka
dar
dvyliką
žmonių.
.
Vienu
mojo
socijalistų
"
r
o
j
a
u
s
"
.
mą
versitetą."
Lapkričio 3 d.
,
(Bus
daugiau).
virš
Daugiau teisėjas jųdviejų ma. Bet kurie gaudavo
balsu
išrenkama:
Socijalistams
yra
kuo
girŲes.
Taip dalykams esant tūlas
buvo jo iškilmingas atidengi
neklausinėjo.
Liepė vesti 4,000 tiems neduodama nie turtingas f architektorius (na
Tokio " r o j a u s " mūsiškiai
1. Kun. Julijonas Jasensmas. Universitetas dirbs l\ekas.
Rodos,
galėjo
jiems
nu
laukan.
mų
statytojas - meistras) raudonieji pageidautų' susi kis, 2. prisiekusis advokatas Stocks tr Bondts Perkami to Parduo midovo gimnazijoj, kur buvo
tos So. La Šalie s t , uždėta 1900 m.
iki 4,00&> Kondratjey Petrograde ėmęs laukti ir Lietuvoje.
Abudu teisman papuoU už mušti, jei norėjo',
Martynas Yčas, 3. agronomas darni veiklu* darbas. Andrem A Oa., Rusijos Lietuvių Seimas.
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Lietuvių Vyriausioji
Taryba.

RAŠYKITES i "DRAUGO
BENDROVĘ.

Draugas" PobSishing Co.
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Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

D R A U G A S

DANGAUS ŽIBURIAI,
Dangaus žiburėliai — šviesiosios žvaigždutės.
Gražybė tamsiosios giedringos naktužės,
J u s plaukiat per amžius padangėj tyliai,
Per amžius j u s ' tvyksta tyri spinduliai.
Keliai tuštumoje erdvės jums paskirti
I r jais turit eit, lygiai karvedžiai tvirti,
Sutinkat gražiausiai, lyg broliai visi—•
I r Marsas, ir Jovis ir Vega šviesi.
I r toje taikioje kelionėj per dangų
J u s garbinat savo Tvarkytoją brangų,
Kurs valdo nuo amžių padangėse jus,
Kurs taip jums puikiai atmatavo kelius.
Keliaukit gi visad, kaip jums įsakyta,
Varykite tamsa, kol dar nėra ryto:

Keliaukit, žibekit augstai naktimis,
Dabinkite dangų dangaus ugnimis.
Baukus.

KAS S U S K A I T Y S ?
Kas suskaitys skausmus ir ašaras mano,
(Jai ir daugeli metų perkentėjau,
Bet širdies skausmą dar kits neišmano,
Gi aš dėjuodams daug kam nusidėjau.
Xois jus, baltos grindys, ašaros nuplautos,
Nekalbinkint manęs, jei busit paklaustos.
Gan laiminga y r a mažiausia upelė,
Nors debesys užtur', kad giedra džiovina,
Laiminga y r a ir menkiausia žolelė,
Nes gaili rasa aną atgaivina. '
Bet ašarų mano nemato nei vienas,
Norints nuo verksmo supūto blakstienos.
I r aš buvau laisvas, kaip miško paukštelis,
Visada linksmas, kaip gegužės diena,
Buvau laimingas,. kaip tas kūdikėlis,
Kuriam jei ko truko, tai bent gervės pieno.
Nors rūpesniai spaudė, širdis neskaudėjo,
I r dainavau dainas net laukai skambėjo.

X

Tautos valia - vyriausis
lietuvių politikos veiksnys
— .

P. Slavinskis, Laikinosios
Rusijos Vyriausybės agentas
Tautų Kongrese Kijeve 1917
motų rugsėjo mėnesio 21—29
«li»>na (naujojo kalend.) pasa
kė:
a Buvusiojo earo valdžia da

\
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kos sudaryjnu.
Ukrainiečiai
tylėjo. Devyni gi lietuvių at
stovai, Socijalliaudininkų, De
mokratinės Tautos Laisvės
Santaros, Tautos Pažangos,
Krikščionių Demokratų parti
jų ir Karininkų nariai, nemi
nint dešimtojo — Kronštadto
maksimalistų atstovo, primyg
tinai reikalavo, idant rusų tau
tos pripažintų Lietuvai suve
reninių valstybės teisių.

rė visa, ka. tik begalėdama,
Iš pradžių daugelį susirin
svetimosioms tautoms nuo ša- kusiųjų stebino šisai lietuvių,
vps atstumti.
Tečiau, štai, rodės, tiesiog kančios karštis,
JnatorAe, jas susirinkus apgal siekiant nepriklausomos vals
: voti tokiam sugyvenimo bū tybės.
Manė, nejaugi lietu
dui, kad vis dėlto nereiktų viams d a r maža nieko nevar
joms nuo Rusijos skirtis: jos žomo valdymosi bendroje di
kelia naują valdymosi pagrin džiulėj Rusijos tautų šeimy
dą — susimetimą į vieną res noje ; nejaugi geriau bus pata
publikų, laiduojančių kiekvie pus, kad ir nepriklausomu, už
nai prisidedančiai tautai nebe tat mažu ir is visų pusių kum
varžomų jos politikos ir kultū ščiuojamu kaimynių valstybių
buforu ar pylimu, atskiriančiu
ros gyvenimų."
Daug kaitų dar gražiau ir vienų kaimynę nuo Baltijos
iškalbingiau
laisvamaniavo jūrių? Tečiau nusilenkė tik
valdžios atstovas jos vardu, ir rajam demokratijos veiks-,
niui—
susirinkusieji tautų atstovai
Tautos Valiai —
jo, nors ir nekviestojo, savai
me į Kongresų' įsispraudusio, ir visi, kaip socialdemokratai,
vis dėlto mielai maloniai klau taip tautos demokratai ir net
sė, nes nei vienas jo žodis ne visų dvylikos kazokijų astosuskambėjo disonansu per vi vai, vienu balsu votavo:
sas autonomininkų, federaci"Atkreipti Laikinosios Vy
ninkų tarybas.
Svetimąsias riausybės akį į būtiną reikalų
Rusijos tautas jis bandė įti išleisti tam tikrų aktų, kuriuo
kinti revoliucijos perdirbtus butų pripažįstama lietuviams
rusus jau turint visus priva teisė susidaryt suvereninė Lie
lumus, leidžiančius, kaip at tuvos Valstybė iš Rusijos ir
skiriems jų piliečiams, taip ir
Prusij Lietuvos žemių ir Su
ilieeių gurguolėms, tautoms,
valkų gubernijos lietuviško
įyventi ir plėtotis absoliučiai
sios dalies, prisilaikant apsi
saviškomis niekieno nebevarsprendimo teisės."
žomomis sąlygomis.
J o priRusų tautos lietuvius supra
vodžiojimais juoba galima bu
J ų rezoliucijos prakil
vo patikėti, kad tų patį obal- to.
st buvo paleidę ir soči jai re vo- numui, psichologiniam politi
liucijonieriai, tuomet dar, ma- niam tikrumui ir instinktin
t<*s, pati didžioji ir įtakioji gai išsireiškusiai gryno žmo
Rusijos demokratijos dalis. I r niškumo išminčiai d a r nepri
augumas atvykusiųjų tautų: lygo gangreit nei viena pana
latviai, įgauniai, estai, gudai, šių, pilnai laisvai galvojančių
Gai
maldavai, Krymo
totoriai, Kongresų rezoliucija.
Užkaukazio tiurkai, Sibiro bu la, kad Europos politikai de
riatai, rodės pilnai tenkiną s r mokratai taip lengvai per
foderacijiniu Rusijos respubli šliaužė per šį politikos mo

mentą, prideramai jo neįver
tinę.
'
Lietuvių siekimas "nepri
klausomybės — "autonomi
ninkų federacininkų" Konr
grese tebūtų buvęs sunkus už
davinys tik tiems, kurie nebū
tų turėję gatavo atsakymo:
tokia, matyti, jų Tautos Valia;
tiktai tiems, kurie veidmainiš
kai iš Tautos valios daro neva
problemų, širdyje visai ne
pripažindami Tautos Valios
veiksnio, nors apie tikrus sa
vo imperalistinius apetitus jų
lupos nedrįsta prasitarti. Ku
rie gi nuosekliai demokratingai galvoja ir jaučia, Tautos
Valia yra ne daugiau, kaip pa
prasta demokratinė konsekvencija. Ir, sakysime, pasku
tiniųjų laikų maksimalistai
eserų sugalvotąjį tautų apsi
sprendimo dėsnį nebesvyruodami papildė: iki atsiskyrimo
nuo buvusios metropolijos —
jei tokia butų Tautos Valia.
Lietuviai nebe šiandienų ir
nebe vienur reikalauja sau su
vereninių valstybės teisių, tik
įvairiais laikais ir įvairiose
vietose kitaip formuluodavo.
Didysis Lietuvių Seimas Vil
niuje per pirmųjų Rusijos re
voliucijų ir šių metų Lietuvos
Landtagas ten p a t ; emigraci
ja į Amerikų (skyrium Krik
ščionys demokratai, skyrium
tautos demokratai) ir karės
tremtiniai j Rusijų (skyrium
centrininkai ir dešinieji, sky
rium kairieji); tautos tarybos,
komitetai, kongresai Šveica
ruose, Šveduose, Angluose
garsinasi ištisais memorialais,
įteikiamais valstybėmis, ir nebesuskaitomomis
rezoliuci
jomis savo tautos, žiniai. "Lie
tuvos nepriklausomybės!" —
paskutinis žodis mirštančio
veikiančiosios armijos fronte
ir dienos rūpestis toli už fron
to buržuazuojančio lietuvio.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.—'
Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir "iki 65 centų
didelį
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandyti
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kadi
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoliij
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. A D . R I C H T E R & C O .
74-80 Washington Street, New York

ir savo rankomis laužo sun
Turint įbedus akis į pasis
kųjį lietuvių spaudimo apara kirtąją regę šaunant nebepritą, ką ji i r padarė 1904 m.
valu dairytis į šalis. Tad
Lietuvių tautininkų konspi visai nelaiku yra patarinėji
racija, yt anasai pasakos mai ir įtikinėjimai iš šalies:
"Drąsusis Kuisis,'' drąsiai tai ne tuo keliu, ponuliai, ei
įnikęs kandžioti stiprųjį lauki nate, tai patys netesėsite, tai
nį liūtą į pat šnerves, nesvar dėkitės jau dabar su manimi,
stė logikos dėsnių: mažas ne su juo, su kitu. Gal tai ir la
tolygu dideliam ir p. Pabau bai gudru, laiku apsvarsčius
dos gi pinigais, kalinimu, trė visi plitikos ir ekonom. dėsniai
mimu iš tėvynės tik vien didi ir pirkliškai išsirinkus gyveni
no jų dvasios tamprumą; tos mo kelią, vis dėlto leiskite lie
Valios, kuri nusimanė tirštė tuviams, kad jie, turėdami šir
janti energija ir instinktingai dis užsidegusias ir galvas lai
Vakar jau buvo pranešta, kad Šešerių Nazaretievisko tvėrės aplink bi tik pri svės sugautas, pirmam kartui
čių ligoninėje mirė a. a. Antanas Krušas, šv. Jurgio
taikintų ją. Vieni patrijotai tejaustų vieną šio laiko jų po
parapijos klebono kun. M. Krušos tėvas.
meldėsi, kiti keikė, o visi vie litikos veiksnį — nepriklauso
Velionis Antanas Krušas iš Lietuvos
Chicagon
nodai buvo pasiilgę tautiškai mybės siekimą. J ą pasiekus,
pas savo sūnų kunigą atkeliavo pirm keturių metų.
dirbti. Nejaugi žmonijai bus teateinie ir antriniai galvosuCia gyvendamas visas laikas buvo persiėmęs tik vienu
blogiau, jos kultūrai padirbė kčiai: del federacijų, alijansų,
troškimu ir viena viltimi — pasibaigus
karei grįsti
jus lietuviškai? Kur gi man prisišliejimų.
I r tiems daly
Tėvynėn i r tenai, savo gimtinėj šalyj, laimingai pa
dėti tą energiją, kurią aš te kams nuspręsti bus laiko Tau
baigti savo gyvenimo dienas.
p
sugebu lietuviškai išaikvoti 1 tos Valiai apsireikšti, bet tik
Kaip matome velionio troškimas neišsipildė. Die
" ' Š i t i e troškimai rodės teisė jau antru žingsniu, kurį lietu
vo Apveizda kitaip parėdė. Pirm poros
mėnesių su
ti, natūralus, todeL būtinai į- viai žengs laisvi į laisvus, ly
šiuo pasauliu persiskyrė jo žmona, a. a. Kotrina Kruvyksiantieji ir duosiantieji gus į lygius.
šienė. Gi dabar velionis Antanas gulė graban.
vaisių, kaip duoda jų grūdas
A. a. Antano Krušos laidotuvės įvyks rytoi}, ba
landžio 12 d. Gedulingosios pamaldos už velionio dū
Kun. Juozas Tumas.
nepagadintu daigu. I r neap
šių prasidės 9:30 ryte šv. Jurgio parap. bažnyčioje,
sivylė.
Kuisis liūtą pasiuti- Stockholme,
Bridgeporte. Po pamaldų velionio kūnas bus nulydė
no, lietuviai suvo spaudos lai
1917 m. gruod. 7 d. n. k.
tas į šv. Kazimiero kapines ir tenai nuosaviam lote pa
svę iš rusų biurokratijos iš
laidotas.
plėšė.
Lietuvių laikraštija,
Tų pačią dieną tan pačian lotan bus perkeltas ir
visuomeniniai dalykai ir me
a. a. Kotrinos Krušienės kūnas, kurs buvo laikinai panas per keletą metų tokiuo žie
laidoto&4atoj vietoj.
du pražydo, kokio normalio
Amžina ir rami atsilsis tegu bus* jiedviem šitoj
mis sąlygomis tesusilaukiama
Taigi kur čia tau be proble
-i/rr 4
svetimoj šalyj toli nuo Tėvynės, kurią labai troško dar
per
kelias
dešimtis
metų.
išvysti ir tenai ramybėje ilsėties.
ma
taip
susikristalizavusi
Tai yra lietuviška knygutė iš
Tautos Valios esama neperLietuvių Tautos Valia, virtusi
leista, kurioje yra apie 400 iš
laužiamos, nes dvasinės pajė
radimu, kurie gali būti reika
jų kultūros, jų viso šių dienų
lingi, likosi išduoti ant reika
gos medžiaginės nepasiekia
gyvenimo vyriausiu veiksniu,
lavimo ir del naudos LIETU
sunaikinti.
kaip
kulturėja
atskiros
tautos,
VIŲ
IŠRADĖJŲ. Iš knygutės
kaip
sudaro
—
Tautos
Valią,
— tai jau įvykęs taktas! Lie
dasižinosite
kokį pelną išradi
tuvių Tautos Valia sudaryt/ jos dvasią. Tik žinok, jo£ ji kaip jos kas sau siekia lais
mai atnešė ir dar gali atnešti.
Tautinė lietuvių dvasia to
Jeigu manote apie išradimus,
atskirų, nepriklausomų valsty : yra taip pat tampri, kaip ir vės, parodys jums tuos pat lie kios tamprios Valios įgijo,
tai rašyk šiandien Lietuviškai
reikalaudamas knygutės, kurią
bę tegali būti problema dau garas, jo# ir jai yra paskuti tuvius, kaip priešingą pavyz palyginti, neilgai kondensavnišsiųsime DYKAI.
giausia tik kaip psichologijos nis galas ki)ii(!onsuotis, kada dį. Valstybė milžinas, rusai, sis.
Gi jų politikos laisves
AMERICAN EUROPEAN
dėsnis, bet ne politikos veiks jau svied/Jama .saliu vožiama 1864 metais sumanė lietuvius dvasia tirštėja kur kas ilgiau,
PATENT OFFICES Inc.
nutautinti
ir
uždraudė
jai
256
Broadvvay,
New York,
Tad išmintingo
nys; ir tai nebent tik tos pat sis vokas.
kartkarčiais sproginėdama da
N.
Y.
rųšies, kurios ir kondensuoja politiko, kaip ir ano mekani- vartoti savotiškas lotyniškas liniais pasipriešinimais ir net
ntysis užvožtame inde garas. ko, dalykas nelaukti to mo lietuviškas raides; tauta nyk visuotinėmis
insurekcijomis.
štukas,
Lietuva
atkakliai
pa
Sek sau sveikas, iš kur tas ga mento, bet laiku paleisti tą
1386 metais kunigaikščiui Jo
sakė:
nepasiduosiu!
ir
pradė
ras čia randasi, kas jam daro dvasią per valstybes aparatą,
gailai pradėjus nenatūralų su iiiiiinimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii
si ir t t . ; t a i laisvo tyrinėji id&ni susirinkusi energija ne jo pirmam akymirksniui nely lenkais f ede ravimą lietuvių I J O S E P H C. WOLON i
LIETUVIS ADVOKATAS
mo sritis, tai fyzikos uždavi pražūtų veltui erdvėje, tik pa gią keturių dešimtų metų ko prieš jų valią, kurios reiškė
Etmb. 324 National Life Bldg.
nys.
Žinok tik faktų: jei tin sidarbuotų savo ir visos žmo vą. Negausingi Lietuvos kons- jas buvo antras kunigaikštis
29 So. LaSalle St.,
S
Vakarais
1566 Milwaukee Ar:
kamu laiku neatvoši voko, ga nijos kultūrai; netik nežūtų pirantai tebuvo apsiginklavę Vytautas, ir 1569 metais pa
Central 6396
ras suskaldys indų ir pats vel veltui, bet ir nevirstų kitų ne viena tautine dvasia ir elgėtii baigus tą sufederavimą Liub
Rajddence Humbold 97
pinigais.
Patys mizerijos ir lino unija, per du sekančiu
CHICAGO, ILL.
tui išgaruos. Jeigu esi suma naudai.
mizatriniais pabūklais, knygų šimtu metų, iki juos 1796 m. niiiiiuiiiiiiimiiimiiMiitiimiiiiniiiiiiiiTi
nus mekanikas, leisk garą lai
Nesijuokite, meldžiamieji, iš
ku per tam tikrus narus, tad nedidelės tautos spurdėjimo kont ra frakcija Prūsų Lietuvo išskyrė ginkluota Rusijos ran
padirbs tau daug naudingo pašonėje didžiulės; nemanyki- je ir jų kontrabandavimu iš ka, lietuviai budriai stovėjo
Telefoną*: McKINLET 67 H I
darbo.
.te, kad jos prieštaravimo dar ten, privarė galingą rusų biu sargyboje plačių savo autono
Dr. A.\K. RUTKAUSKASs I
Valia tau sprandyti ir psi bas palieka be našos vien dėl rokratiją pripažinti, jog ji ne minių teisių ir aršiai jas gy
GYDO VISOKIAS LIGAS
Sekėjas, tesi lietuvių dvasią užgesinti nė nu lenkų pasikėsinimo. T a
chologinis uždavinys: kas ir to, kad ji — maža;
8467 SO. WE8TERM BLVD.
Kampas W. 3 B-tos gatvės.
tautinės politikos, lietuviai sa
ko — Vytauto, dvasia neišga
ravo nei per 120 metų verga « - • - •'
vime Rusijos carams. Tai
ALEX. MASALSKIS
patvirtina insurgentai, daly
Graborius.
Lietuvis gra
vavusieji visuose lenkmečiais
borius.
Atlievadinamuose nepriklausomy
v. kame visokias
bės siekimuose.
Kągi kita,
laidotuvės kojei ne atkaklumą apginti kiek
pigiausiai. tu
rime savo Ka
vieną tautos dalyką reiškia
rabonus ir au
ir anoji aprašytoji ilga ir ar
tomobilius.
ši kova už tradicijinę lietuviš
Taipgi dides
nė dal] grabų
kųjų žodžių transkripciją: ne
patįs dirbame.
siduoti, kad ir milžinas pasi
3307 Auburn Ave.,
kėsinti} tavo laisvę sumažinti J
Telephone Drover 4139.
'iri
Šiandien politikos laisvas Xpasiilgimas sproginte sprogi
. - . » • • • * » » » • — » ' » » » » » » »į£
na lietuvių krutinės, kaip dar 8 —
I
F. B. BRADOHULIS
nesenai sprogino pasiilgimas
LIETUVIS ADVOKATAS
savo literatūros.
Vėl lietu
ATTORNEY AT LAW
viai ome jaučia tai esant tei
sėta, natūralu ir privalančiu
105 W. Monroe, Cor. Clark 8 t
Room
1307 Tel. Randolph 6593
įvykti nepriklausomybę, tad
CHICAGO, ILL.
ir gaus; išsiruošę į politikos
Gyv.: 3112 South Halsted Street
žygį, aiškiai žino^kur nueiti,
FRENCH VILLAGERS GREET OUR SOLDIERS
Telefonas: YARD8 3399
tai ir nueis.
PRANCŪZŲ SODIEČIAI SVEIKINA MŪSŲ KAREIVIUS.
— «
*•

A. A. Antanas Krušas
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Kaipi, andai čionai buvo atke
Katalftai išėjo.
Likusieji
Vienatinio Registruotas R u s a s Aptiekorius a n t Bridgeporto.
liavęs iš Chicagos vienas tam laisvamaniai su socijaliitais
VYRAMS IR SUAUGUSIEMS
suolis bambizas ir pasižadujo pasiginčijo, pasibarė, išsikoAkiniai aukso rėmuose nuo
P o Valfiui neužmlrSk, kad geriau
$8.00 ir augičiau.
Sidabro
jiems būti "krajavu kunigu." liojo ir taippat išsiskirstė.
sias raistas taro skilviui yrm BATOrėmuose n u o $1.00 ir augPnJSalina rtou* nesmagumus
ščiau. Pritaikome
akinius
Krajayui gi "kumgui , , įeikią,
Taip ir paliko nieko nenu NIC.
tos Tld*rtQ HftM p a e i n i II negero miuž dyką. Atminkit: Galvos
gražių įspūdžių
ir minčių, žinoma ir "krajavos bažny- tarta apie "krajavą" bašny- ririkiuimo, • tas reiškia, kad reikia
_
sopėjimas, nerviškumas, akių
ROCHESTER,
N. Y.
mėginkite riena.
Parduodama pas
skaudėjimas, užvilkimas ir tt7 yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali būti
jauteisi žmogus taip ramiai čios." Taigi viršminėti tau čią.
Tuo tarpu "krajavas" n s u s eptiekoria*
prašalintos gerų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar
Laisvės Savaitės pasekmės. ir smagiai, jog tarytum jau tos atmatos kovo 24 d. susi "kunigas" jau senai prieglau 1i,iiifsHil»n įinniti m r, • ' « " L L . _ . . ^ .
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei
akįs~ silpsta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos ąptiekoj, kur kiek
kvėpuoji tyru laisvos Lietu rinkę tarėsi apie "krajavą ba- dos neturi ir laukia, kada jis
vienam
pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad m e s kožnam gvaVietos lietuviai — katali vos oru. Štai, ir pasekmė mū znycią.
DU. J. J. VIZGIRDAS
rantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam.
čia gaus "parapiją," kada ga
kai S1Ų meti! L. Savaitę, va sų Seimo! Jis paskatins vi
Lietuvis
gydytojas
S. M. M E S I R O F F , Ekspertas Optikas.
Turbūt visam margam pa lės į čia "iškilmingai" atke
Jei
jųs
sergute
ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit
dovaujant T. Fondo skyriui, sus lietuvius narsiau kovoti saulyj neras^ tokių neišmanė
pas
mane.
Aš
buvau
aptiekorius
Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15
liauti.
Gydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
apvaikščiojo labai iškilmin už savo tėvynės laisvę!
metų. A š duodu patarimus DYKAT. Galiu padaryti bile kokius ru
ligas vėlu g Vėliausios santifiko
lių, kaip kad kaikurie musiSsiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. A š esu drau
Matyt, iš tų pelų laisvama
metodos.
gai, kuri^ apvaikščiojimo pagas žmonių.
To entuzijazmo vedami ir kiai broUai, kurie vadinasi ka niai su socijalUtais nesusi
sekminguma. liudija žemiau Rochesteriečiai sudėjo gausią talikais ir prisideda prie tų
2401 6 o . Broadway St.,
S. M . M E S I R 0 F F , 3149 S. Morgan SI., Chicago, III. •
lauks grūdą.
Nes daugelis
paduotos aukos. Iškilmės pra auką ant savo tėvynės auku laisvamanių ir socijalistų.
ST. LOUIS, MO.
nesusipratėlių išnaajo sugtyžo
sidėjo kovo 10 d. pamaldomis ro.
Perbėgo zuikis kelią. KaiOfiso telefonas, Bell Sidney 170
parapijon.
bažnyčioje dalyvaujant ma
Kinlock Victor 1026
kuriems nepatiko vietos lietu
Gyvenimo
telefonas
Central 7364 R
Aukos:
žiems ir suaugusiems vy
Lietuvos Pilietis.
:*
vių parapijos klebono taktas.
čiams, tai buvo apvaikščioja Už ženklelius . . .A. . .$28.00 Gal dar UŽ ką tai gavo barti
ma Sv. Kazimiero šventė. Pr. Kolektoriai aukų sur. 34.40 nuo klebono. O gal klebonas L i l t U V O S VĖLIAVĖLĖS.
Nereikės daugiau sunkiai dkbti a n t skalbinių. I dvi adynas
Milevičius vytis ir gabus de Kolektoriai mėnesinių duok nepaklausė kokių tai neišmin
laiko gali pabaigti dienos darbą — be jokio vargo ir s u mažų dar
bų. Nors ir bus baisiausia sutepti, paliks taip balti kaip sniegas. P a 
koratorius puikiai
papuošė
lių surinko
56.25 tingų reikalavime.
Tuojaus
Lietuvos vėliavėlės nedide
tartina del didelių šeimynų, silpnų moterų.
bažnyčią popiežiaus, ameri L. Vyčių 93 kuopa . . . . 32.00 danu jam keršyti.
Kaina š i o visam pasaulyj šinoma naujo skalbimo rxmdcrio,
lės ir parankios.
kurio
užtenka per mėnesius, tiktai $1.00.
koniškomis ir lietuviškomis, Šv. Jurgio draugija . . 7.00
;&JK 111 f a
Atsimeta sauja žmonių nuo
Infprmacijos,
Gvarancijos Certifikatas ir kuponai kiekvienam
Kiekvienam susipratusiam
vėliavomis, tarp kurių pirmoj Kun. J. Kasakaitis
pakelij: XJž 10 kuponų gausi puikų moterišką, Laikrodėli. Jeįgų pri
10.00 tikrosios bažnyčios ir ima gal lietuviui pridera turėti savo
siusi užsakymą į 10 d)enų $1.00 už Salbimo Powderį it 25c. už
vietoj plevėsavo didžiulė to
Po 5 dol.: J. P. Levicką*; voti apie nezaležninkiją. To tėvynės Lietuvos vėliavą, ku
persiuntimą, m e s - T a m s t a i prisiusime puikia Paveikslų mašina su
paveikslais, tuojaus s u pirmų užsakymų.
paties dekoratoriaus
išsiūta Vinc. LTzdila, Vik. Žygarevi- tik ir telaukia mūsų tautos ir
ria galima butų papuošti savo
Naujai Išrastas Powderis yra parduodamas tiktai p a s mus.
Lietuvos vėliava. Visi vyčiai čius.
* tikėjimo didžiausi priešinin namus, ypač svarbiose mūsų
Adresas:
turėjo prisisegę po gėlę: vy
M. SZBNOZY & 0 0 .
Po 3 dol.: Vyt. Danilevi kai laisvamaniai su socialis tautai dienose.
rai — po raudoną, merginos čius, Jon. Kaieckis, Pr. Gri-tais. Jie tuojaus svyruoklius
624 East 6th St.,
Kew York, N. Y.
Lietuvių draugijų visokie Dabar yra patvirtintos ir varto
— po baltą, o vaikai — po bauskas, St. Janavičius.
,_»»,»
apspinta ir pasiūlo savo pa apvaikščiojimai ir mass-mitin- jamos daugumos lietuvių, kurie gra- s«
"•••«
žalią, kas taipgi sudarė lietu
jija koncertiną ir augštal rekomen
Po 2 dol.: J . Bartmonas, tarnavimus.
Juk apardyti
gai
negali
biiti
be
Lietuvos
duojama
kaipo geriausia koncertiną
višką vėliavą. Kun. J. Kasa- S. Valiukevičius,
'illlfftflisillllllfllfsittllllllllllllllllllllllllll
M. Kšča- bile kokią parapiją, tai jiems vėliavos.
padaryta Suvienytose Valstijose, Akaitis pasakė gražų,
pritai naičiukė, Teod. Paluikis, F. didelis daiktas, jie tuo di
Rczid. 9 3 3 S. Ashland Blvd. Chicago
merikoje. Mes galime j a s parūpin
Telephone Havmarket 2544
kintą jaunuomenei pamokslą.
Tautos
Fondo skyriai, ti augšto arba tomo tono.
.
Paluikis, Ant. Vaitonis, Bet. džiuojasi.
Reikalaukite katalogo, kur) išsiun
Tos dienos vakare vyčiai at
Vėželis, Pr. Bardzilauskas, J. Taip laisvamaniai su socija- draugijos, pavieniai žmonės čiame dykai.
vaidino teatrą: "Prieš vėją
gali gauti tikrų Lietuvos vėRU8AS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gikis, Pet. Aleksa.
listais
mažu-pamažu
pasikinko
nepapūsi", tai buvo gražiau
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
liavtį, kurias vartoja lietuvių Georgi & Vitak Music Go.
tamsuolius
katalikus
savo
ve
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Po 1 dol.: P. Pikunas, P.
siai suloštas iš visų
teatrų,
Dr.
A.
R.
BlBmenttial
0.
D.
1640 W . 47th S t ,
Cbicago, m .
valdžia
Lietuvoje
ir
kurias
Ofisas: 3354 S. Halsted S t , Chicago
J. žiman ir paskui anais apdirbiAklų Specialistas
kokie tik šiame mieste buvo Sakalauskas, J. Kairis,
—
' '
Telephone Drover 9693.
Patarimas Dykai
M. Tankevi- nėja savo dirvą, kaipir ko užgyrė Am. Liet. Visuotinas
lošiami, mat, lošė gabus vy Bardzilauskas,
VALANDOS: 10—11 ryto
2—8 po
H
Seimas.
kiais
pastumdėliais
jaučiais.
Offlso
Adynos:
n
u
o
•
iš
ryto
iki
9
pietų;
7—8
vak.
Nedėliomis
10—12
d.
čiai! Taipgi p-lė J. Gudeliukė čius, K. Kairis, Juoz. JokšaSj
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12.
Taip yra ir šičia.
Vėliavos yra 12 colių ilgu
ClIBIlliffllflItlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIH
gražiai sulošė įspūdingą mo M. Baranauskiutė, F. Gikis,
4649 S. Ashland Ave. Karu p. 4? St.
GauU geresni darbą ir
Kovo 24 d. susirinkiman be mo ir 8 colių platumo, žalios,
Telefonas Yards 4817.
nologą. '' Jaunavedė'' užbai VI. Pikunas, B. Ulozas, S.
daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug
giant vakarą choras puikiai Platakis, J. Malcevičius, 3\ tų kelių atsimetėlių suėjo kuo baltos ir raudonos spalvų; su
kirpėjų, trimerių, rank#>
A. Augustas, ne visi laisvamaniai ir socija- žirgvaikiu viduryje.
•ių, kišenių ir^ skylučių
sudainavo vyčiu himną. Pel- Malcevičiutė,
DIENINE
dirbėjų. Taipgi preserių
listai.
Tarpe
jų
buvo
įsimai
Pr.
Šūkis,
S.
Kasciukevičius;
Tel.
Cicero
252.
IR '
nas šio vakaro paskirtas išga
Pardavinėja po 25c. ir
ir siuvėjų elektros maši
Marinė
R. Šerelis, J. Gudas, A. Ne-šę ir geri katalikai lietuviai. pelnas nuo jų eina Tautos
nomis. Darbai laukia. At
vimui Lietuvai laisvės.
{
eikite dienomis arba v a 
vedonskis, M. Plačenis, P. Nes kaip kam visgi yra žin Fondan.
karais. Lengvi mokesčiai
Neužsiganėdino mūsų vy Andriejauskas, J. Dirsė, P. geidi! nugirsti apie nezaležnin
Specialiai kursai mer
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Reikalaudami
rašykite
šiuo
ginoms formų kirpime
Lietuvių kalbos S.V.Is.
Laiškų RaJ y mo
čiai vien tik teatro atlosimu, Skiparis, A. Mastauskas, L. kiją, kad paskui šį-tą ir ki
CHIRURGAS
Lenkų
"
S.V.Val
Priekybos Teisiu
pritaikinime ir siuvime
Lotynų *
f.V.Pffl
Gramatikos
adresu:
>
— 15.00.
Štai, keliolika jų kuopos na Jančaičiutė, A. Siurbaitė, M. tiems papasakoti ir laikraš
Retorikos, ir ttj
Aritmetikos
Gcorrafi)o5
W. 14tb S t , Cicero, UI.
Duodama diplomai.
įlr GRAMMAR ir HJGB SCBOOL Karšu. Gyv
rių eina vakarais per stubas Zdanevičius, K. Zlotkus, J. čiams pranešti.
Tautos Fondas,
sacems toliau mokiname per laiškus. Visk
Paternos daromos pa
VALANDOS: n u o 9 iki 12 «
aiškinama lietuviškai.
gal
Jųsų
mierą
—
bi
ryto, nud 3 iki 5 po pietg,
prirašinėdami
naujus na Braknis, Pr. Milevičius,
456
Grantl
st.,
Brooklyn,
N.
Y.
S.
le stailėe arba didžio,
Americaa Collegi Preparatory School
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms:
Susirinkime Nepritrūko vi
rius prie Lietuvos gelbėtojų Kriaučiūnas, A. Stukas, T.
iŠ bile madHj knyg-os.
3103 S. HALSTED S T .
CHICAGO IU_J
nuo t — 1 £ .
sokių
kvailybių^
NezaležninKAKPAS 31-MDS IR HALSTED GATVIŲ
armijos ir rinkdami drauge Bomblauskas, A. Kundrotą,
MASTER DESIGNING SCHOOIi
SV. ANTANO DE-JOS AD
kų
čia
visam
veikimui
pirmi
J. F . Kasnicka, Pcrdctinis
aukas. Tokių narių jie surin J. Vinickas, A. Strolis,
J.
MINISTRAOIJA,
118 N . La SaUe gatvė. Kambarys
ko arti 100; daugiausiai jų Bartusevičius, K. Andriuške ninkavo ligšiol Vaitkus, žino
" • • • " • • • " * » * «
a416-417. Prieš Citv Hali.
mas
tamsuolis.
Jisai
susirin
prirašė: R. Šerelis ir P. Ste-vičius, A. Žurauskas, Ad. GeWaukegan, 111.
ponaičiutė, aukų daugiausiai rvickas, A. Zimnickas, P. Pra- kime atsisakė tolesniai pirmi
Pasakė esąs "ne- Aleks Jankauskas — pirm.
surinko: E. Karaliūtė ir J. ninckas, M. Kulbis, A. Jarec- ninkauti.
919 — 8th St.,
Gudiniutė.
Dr. G. M. 6LASER1
kas, A. Bernatavičius, Jon. gramotnas" nei ant '*druko,"
nei
ant
"
r
a
š
t
o
,
"
todėl
jam
ePraktikuoja 26 metai
Kovo 17 d. užbaigimui šios Bubnis, M. Nevelonskis, A.
Aut. SemaSka - raStin.
w
Gyvenimas ir Ofisas
"V
są
sunku
ir
beveik
negalima
S149 8 . Morgan St., kertė 32 t.
savaitės pobažnytinėje svetai Gudinąs,
O. Žygarevičienė,
1408 Lincoln St.,
Su visomis rezoliucijomis, delegatų ir draugijų vardais
Chicago, 111.
nėje atsibuvo prakalbos. Ka J. Černius, K. Gaubis, K. Jan tokį "svarbų" "dinstą" užim Ant. Bakšys — iždininkas,
SPECIJAL1STAS
Seimo ir jo vadų paveikslais ir visomis smulkmenomir^
Moteriškų,
Vyriško ir Vaikų
dangi tas buvo tuoj po Sei kevičiūtė, M. Teleksiutė, A. ti. J i s savo Įpėdinystę pave
Taipgi Chroniškų Ligų.
1327 So. Victoria St.,
mui, tai daugelis žingeidavo Luke, J . Jokšas, A. Šaunoriu- dė Miklui, kurs yra smarkes
OFISO VALANDOS:
L.
Bakšis,
Fin.
rast.,
iki
9
ryto,
n u o n u o 12 iki 2 po
nis
ir
moka
pasirašyti
pavar
išgirsti žinių iš
Seimo, ir tė, A. Bernataviciutė, A.
plet ir n u o 8 iki 8:30 vak. N e  :
pertai susirinko daug klausy Kundročiukė, V. Paliukaitė, dę, moka socijalistų šlamštus ^ 1331 So. Park Ave.,
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
Ipeeijaliai gero poperp- ir brangiais viršeliais.
Telephone YartLs 687.
šiek-tiek
paskaityti.
tojų. Iš šios kolonijos
buvo O. Zdanevičiutė, A. Mockevi
Kaina vienos 75c. 3 už $2.00, 5 už $3.251 o 10 už $6.00.
Iždo globėjai;
Keli laisvamaniai kalbėjo.
Seime net 12 atstovų; žinoma, čius, J. Dauda, M. Bartusevi
1. Makušėviče,
Pelnas aukaujamas Lietuvai Laisvę išgauti.
Suvertė
jie
visokių
bjaurybių
dėlei stokos laiko, visi nega čius, S. Butrimavičius,
J.
2. P. Kazdeleviče,
lėjo kalbėti. Kalbėjo sekan Musteikis, A. Opulskis, A. kalnus ant mūsų kunigų ir vy
Kiekvienas delegatas ir praktiškas Ųetuvis privalėtų
3.
L.
Simulynas.
tieji: kun. J . Kasakaitis, pla Gribauskas, O. Skiečiukė, M. skupų. Jų akimis žiūrint at
tą knyg$ įsįgyti. Užmokesnis mažiau $1.00 galima siųsti
NORTH SIDEČEEMS.
Maršalkos:
Kurie norite dienraštį 'Drau
čiai nupiešė laisvės brangumą Andriuškevičius,
krasos ženkleliais.
Kį. Glušo- rodytų, kad mūsų kunigai ir
gą"
a
n
t
nedėlios
a
r
užsirašyti
a
n
t
Pr. Dapkus,'
kiekvienai tautai,
ypač tai kas J . Šūkis, J. Meškunas, J. vyskupai butų niekam verti.
metu, malonėkite pranešti
laišku
Siųskite užsakymus Seimo Rengėjų Komisijos Iždi
a
r
ypatiškal
t
namus.
Taipgi
dar
M. Galinis.
pritaikindamas prie lietuvių Vilimas, J . Bitinas, J . Miki Bet, deja, taip nėra, kaip lais
ninkui :
daug yra neužsimokėjusių, malonė
tautos, kuri savo troškimą da tas, E. Karaliūtė, S. Steponai vamaniai sako,
j
Pr. Kapturauskas, Knygius.
kite užsimokėti, p a s mane,
nes
S
Įima
kiekviena
dieną
ar
vakari).
bartiniame Seime
apreiškė tis, J. Lakickienė, J . NeveNaujas pirmininkas Miklas Pranas Buįanauskaa, — or 7 t o g a n t e nusipirkti "Draugo"
Bendrovės šėrus p a s mane.
visam pasauliui,
baigdamas donskis, Pr. Orlauskas, D. Ro- paskaitė bambizos laišką, ku
gano p r i l , 1112 — 10 S t pirkti.
Station W, Box 58,
Brooklyn, N. Y.
kalbą, jautriais žodžiais žadi vas, Pr. Mociejunienė, J. Gu- riame pasakyta, kad tasai ap
A. NAUSĖDA,
no visus prie didesnio tauti delevičius, M. Stukienė, T. siimąs jiems būti "krajavu
1658 Wabansia Ave., a n t 3-čių lubų. \ { » « • » » » » * * <» ^ ^ » * » » ^ ^ » » — » » » » » •
.»» • •• • »
, , - - - . «
K
—
nio susipratimo ir duosnumo Stukiutė, O. Bardžilauskiutė, kunigu," nes jis esąs senkatatautos reikalams. Po jam ilgo J. Savickiutė, J . Jončis, K. likų kunigas.
NAUJAS LAIKRAŠTIS i
kai kalbėjo J. Rickis
apie Degučiukė, J. Šokelis, J . Mo
Vienas geras katalikas pa
MĮ>Įį&
Seifno
pasekmes,
taipgi ciejunas, M. Stučka, K. Du-prašė laisvamanių išaiškinti,
s&
K3
ira
•?*r«.
trumpai kalbėjo apie Seimo bickiutė, M. Senkus, M. Mi-kas tai per vienas yra tasai
'GARSAS" eina kas
S <
•įspūdžius: M. Stučka ir J. kalauskiutė, E. Šulčiutė, J. senasis katalikų tikėjimas?
ketvergas didelių 6 pus
Mociejunas. P-lė L. Jančaičiu- Rickis, M. Ventis.
\
Bet į tą klausimą neatsaky
lapių, 7 kol., formate.
tė perskaitė užrašytus visus
Negi tašysi jiems kuolus
Smulkesniu aukų . . $25.10 ta.
"GARSAS" yra vieru
Seime padarytus nutarimus ir
Viso
$338.75 ant galvų, jei jie nieko neži
geriausių ir svarbiausių
kalbas. Galutinai, V. Danile
Šias aukas priėmė vietos no. Jei žmogus, išaugęs tik
Amerikos lietuvių katali
vičius, vietinio
T. F. sky
rame
Rymo
Katalikų
tikėjime
Užlaikome
ialkro*
riaus pirmininkas,
kalbėjo T. F. skyriaus iždininkas ir ir del šito nepažinojimo nuo kų laikraščių*
džius
ir
l
a
i
k
r
o
dėliui
apie T. Fondo
organizaciją, pasiuntė T. Fondan. Toji di jo atsimet, kaip koks paršas,
auksinius žiedus, Sliubl
"GARSUI" sandarbiliudija,
nius ir deimantinius,
aiškino apie jos nuveiktus džiulė auka aiškiai
ainkauja
gabiausieji
Amuzikas,
gramofonui
tai
ką
jis
gali
žinoti
apie
kokį
darbus, kokią milžinišką nau jog Rochesteriečiai myli savo
BU
lietuviškais
rekor
tnerikos lietuvių rašyto
ten kitą tikėjimą, kokį jam
tėvynę
netik
žodžiais,
bet
ir
dais,
koncertinas,
ant
dą ji teikia mūsų tautai, ra
kuriu gali groti ir ne* į |
jai, publicistai, visuome
piršia koks tamsuolis apgau
gino visus tapti T. F. nariais darbais.
mokantis visokius Šo
nininkai.
dinėtojas
bambizas.
kius,
armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip Jau
Lietuvos Sunūs.
užsidedant mėnesinę mokes
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Už tokį paklausimą laisva
"GARSO" prenumera
tį. Taipgi buvo eilių pritai
Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome
maniai
su
8ocijalistais
įširdo
ta
metams
$1.50,
pusei
laikrodžius, laikrodėlius, visokius musikaliSkus instrumentus
ROCKFORD, ILL.
kintų prie šios iškilmės, ku
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis
ant katalikų ir po ilgų ginčų
metų $1.00.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius g a 
riąs gražiai pasakė p-lės: K.
nutarė, kad katalikai apleistų
lite siusti per laiškus.
Jankevičiūtė ir E. Šulčiutė. Is nezaleznmkų susirinkimo. s v e t a h l c
M
K a d a n g i sve tainėS T E P O N A S P* KAZLAWSK1
m
Vakarą
užbaigė Lietuvos
Vietos laisvamaniai, socija- je nedaug žmonių, buvo, tai
4632 (I. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILeL
himnas, kurį sugiedojo susto-%v
466 GRANO ST.,
listai ir kitokie lietuvių tautos buvo matyt, kas yra katalikas,
l E L E P H O l T E D R O V E R 7SO»
Katalogą visiems dykai, k a s ttk prisius u i t e . štampą.
jus visa publika, Šios prakal-j atmatos, čionai sugalvojo įs- gi kas "ki^javos" bažnyčios
BROOKLYN, N, Y;
\>os suteikė klausytojams daug teigti
nezaležną
parapiją. šalininkas..

Lietuviai Amerikoje
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tuvių Dienoje sudėjo auką Tė
vynės gelbėjimui $47.55. Au
kavo sekantieji Šv. Juozapo
draugijos nariai:
J. Lapinskas
$5.00
A. Budrius
3.00
K. Stancikas
2.00
Po. $1.00: J . Guzikauskas,
F. v Alekna, V. Nausėda, A.
Marcinkevičius, A. Baltakis
J. Pazirecka-s, B. Baguzevi-
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"Draugo" Bendroves Knygynas.
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Fondą.
I r dabar toji drau
Taip bekovodama su bolše
gija įstojo į Lietuvos gelbė
vikais Ukrainiečių Centro Ta
Lietuvių Diena ir bendro
tojų armiją, prie Tauts Fon
ryba uoliai tvarko savo krašto
veikimo pasekmės.
do pasižadėdama
yjmtingą
vidaus gyvenimą.
Mokyklo
mokestį mokėti iki kolei karė
Apvaikšeiojimas Liet. Die
se mokslas išguldomas jau ukT
pasibaigs. Toji draugija rū
nos, šv. Kazimiero šventės,
rainiečių kalba; palikta tiktai
pinasi
ir
našlaičių
reikalais.
kovo 3 d., abeinai jau buvo
rusams nedaug mokyklų su
A Baškis
J
J
i
įstojo
ir
į
Labd.
Sąjungą
I
«
*
.
>
Merkelis,
J.
aprašyta.
Vienok smulkme
Valaitis, J. Bardakas, A. Ce i|guldomaja rusų kalba. Uk
kaipo
Garbės
Narė*.
Prie
tų
niškos atskaitos iš tos dienos
reškeviče, F . Vaškunas, J. Pa rainos dvasininkai cerkvėse
prakilnių
darbų,
esą,
reikia
veikimo ir pasekmių d a r ne
įvedė jau pamaldas už Ukrai
priskaityti ir parapijos reika skomimas, Kaz. Repšis, A.
buvo paduota.
A. Plačiunas, P. Srubas, A. nos vyriausybę ir jos kariuo
lus,
kuriuos
toji
draugija
Kadangi northsidieeių benKupris, V. Kaitulis, M. Ple- menę. . Sutrukus ryšiams su
taip-pat
remianti,
ir
kad
ji
dro veikimo pasekmės yra la
Petrapiliu, krašte pradėjo sti
bendrai su kitomis nemažai y- cekaitis, M. Alekna, J. Strumbai puikios ir mūsų nuvargin
gti poperinių pinigų. Ukrai
ra pasidarbavusi savo tautos skas, F. Maškulaitis,
tai Tėvynei naudingos, tatai
Po 50c.: A. Gulbinas, V. Jo- niečiai yra sumanę išleisti sa
ir tėvynės naudai.
Lietuvių
čia ir paminėsiu, kaip vieti
vo krašto atskirus pinigus ir
Dienos auką ($100.00) sudėjo nikis, M. Daugirdas; F . Prilaitam reikalui rekvizavo Steiniai lietuviai veikia ir kokiais
sekantieji Šv. Mykolo Ark. das, J Lukošaitis, K. Lukošalbudais jie puikias pasekmes
tis, P. Masis, A. Valskis, A. hclio dirbtuvėje, Kijeve maši
draugijos nariai:
nas, kurias buvo užsisakęs
atsiekia. Iš jų veikimo nekuK. Repšis
$20.00 Dagis, S. Bitautas, J . Riškas, Rusijos valstybės bankas pini
rios mūsų kolonijos galės ne
K. Balčiūnas
5.00 K. Valeka, J . Karalius, J . Se- gam spaudinti.
Be t o j d a r ,
mažai pasimokinti, jei tik jos
* J. Karlinauskas
4.05 dis, J . Stašknaitis, J . Lenke- ukrainiečiai gąsdino, kad jie
turės gerų norų ir meilės savo
vičius, J . Kilešius, J . Milek(vienos dienos uždarbį)
atsisaką* toliau siųsti į frontą
tautos ir tėvynės.
Po $3.00: F . Vaškunas, J. nas, Fr. Steivis, J . Dora, J . ir į Rusijos gubernijas maisto,
Valaitis, P. Kulbis, F . Sutkus, Slobak, A. Bugitaviče, M. Ste- jei bent trečdalis mokesnio ne
Pradžia
apvaiksčiojimo.
Po $2.00: A. Deksnis, M. ngis,".
bus mokama auksu.
Kadan
Lietuvių Dienos apvailcšeioPaskučimas J . Paskučimas, J.
Po 25c.: A. Mikusevičius, gi ukrainiečių spaudai reika
jimas prasidėjo Šv. Mykolo
Naujokas, A. Chereškeviče, B. Kazlauskas, J . Ranavičius, lingos yra žinios iš plataus
Ark. parapijos bažnyčioje. Šv.
Kazimiero draugija toje die A. Chmeliauskas, J . Pažerc- L. Čepulis, L. Masis, P. Da- pasaulio, tad jie steigia Kije
valda, D. Rėkus, J . Smiškasta ve savo valdiškąją telegrafo
noję užpirko šv. mišias.
Iš kas, J . Bardauskas.
J . Anikauskas
$1.50 30e.
agentūrą, panaikindami Pet
ryto apie 10-tą vai. vietinės
Po $1.00: J. Daugirda, J.
Sukolektavo J . Guzikauskas rapilio telegrafo agentūros
draugijos inkorpore maršavo į
skyrių.
bažnyčią.
Prieš sumą gerb. Pocius, V. Juzėnas, J. Secke- ir F. Alekna.
(Bus daugiau).
klebonas k. F . Kudirka pasa viče, J. Karasinskas, J . La
Tokiu būdu pamažu ukrai
pinskas,
A.
Babicas,
J
.
Akrokė tai dienai pritaikintą pra
niečiai pradeda gyventi sava
maviče,
J
.
Sutkus,
K.
Valiakilnų pamokslą. Po pamoks
rankiškai, kas labai gąsdina
ka,
F
.
Bergeilas,
M.
Marcin
lo gerb. kunigas pranešė, kad
rusus, nenorinčius nustoti šio,
kus,
B.
Kezeleviče,
V.
Nausė
Liet. Dienos apvaikščiojimas
Rusų naminė karė vis dar tokio turtingo, krašto.
da,
J.
Rutkauskas,
S.
Striubaigsis vakare parapijos sve
K. S.
tebesitęsia, tik tos žinios, ku
pas,
A.
N.
Marcinkeviče,
A.
tainėje, kvietė visus atsilanky
rias dabar randame rusų laik
ti kuoskaitlingiausia ir prisi Palubinskas, M. Kasiulinas,
raščiuose, nevisuomet
yray ATITAISIMAS KLAIDOS.
A.
Palubinskas,
J.
Pupinskas,
dėti savo aukomis Lietuvos
aiškios ir dažnai nenurodo ir
gelbėjime drauge su vietinė- F. Vaivada, K. Kulbis, F . ABalandžio 8, 1918 M Drau
vietų, kur kaujamasi. Petra
lekna
M
mis draugijomis užbaigti He*.
- Vismantas, A.
p i l y ! ir Maskvoj dabartinės g o " numerij 83-čiam. įvyko
Stančis,
A.
Kabeckis,
J
.
Kišotuvių tautos šventę, Šv. Kazi
klaida A. A. Adomas Ančių
valdžios
šalininkai
uoliai
ra
miero dieną, ir pasidalinti tos nas, J . Sriubas, S.' Pugžlis, gina visus rašytis į raudoną kaltis padėta 38 metų, o turė
Po 50c.: V. Dovidaitis, V.
dienos įspūdžiais.
jo būti 28 metų amžiaus.
ją
gvardiją
kovai
su
sukilė
Dumbliauskas, S. Buneckis,,
Vakaro programa.
J. Dora, M. Žineviče, A. Prek- liais prieš bolševikus. Nese
nai iš Petrapilio į pietus išsių
PLAUČIŲ UŽDEGIMO
Apie 6-tą vai. publikos pri šinas, A. Rasimas, A. chme
sta buvo pustrečio tūkstančio
] SEZONE.
sirinko pilna svetainė ir dau liauskas, J. Kanapas, K. Statokių savanorių.
Kalba, kad
A :«
Mikuseviče,
J.
gumui nei sėdynių neteko. Pu taleviče,A.
patys bolševikai paleidę pas
Yra reikalinga duot persė po šešią gerb. k. F. Ku Narbutas, J . Sėdis, J . Kara kala jog buvęs Rusijos caras
sergėįŲŪų, nėpalaikyt plaučių
dirka- užėmė vakaro vedėjo lius, K. Adamonis, P. Skadžis, Nilfalojus esąs išbėgęs iš Touždegimo už mienkniekį. Jei
vietą, gyvai ir vaizdžiai api A. Daugirda, A. Janušauskas. bolsko. Tuo jie norėję sura
gu jųs išvalysite
savo kum$
Po 25c.: M. Daugirdas, J .
budino Lietuvių Dienos svar
sti sau progos siųsti kariuo nuo nuodingų susirinkimų vi
bą ir kokią turi reikšmę mūsų Labanauskas, J. KupreviČe, menę j Sibirą, lnfr dabar ne
duriuose ir žarnose
ir jeigu
tautos gyvenime, ypač dabar F. Juškis, A. Staneviče.
visai ramu.
Mat, sibiriečiai jųs atvesite užsilaikusius vi
tiniame momente, kuomet di- Dr-stė P. ir M. Ražancavos. yra sumanę atsiskirti nuo Ru
durius į normalį veikimą. Jū
džiausis vargas spaudžia mū
Antra iš eilės buvo perstaty sijos, sudaryti savo vyriausy
sų systema bus galėję nusisų Tėvynę Lietuvą.
J o jau ta atstovė Panų ir Moterų bę ir palaikyti toliau sU rusais
mest nuo savęs ligų užpuoli
trios ir gailestingos širdies Ražancavos draugijos.
J i ryšius vien tik federacijos pa
mus, vietoje kad joms pasida
balsas žadino visų susirinku taipgi papasakojo trumpą ša grindais.
Gruodžio 7 d. bu vus. ^
sių širdis atjausti mūsų gim bo draugijos biografiją iv a- vo atidarytas įvairių Sibiro įs
Trinerio
Amerikoniškas
tinės šalies priespaudą ir var pibudino jos veikimą, kaip tai taigų atstovų susivažiavimas,
kartaus vyno Eliksiras visiš
gus savųjų brolių ir šešerių, papuošime bažnyčios altorių kuris mano nustatyti Sibiro
kai išvalo vidurius ir padaro
kurie ten arba ištremti į sve ir kitokių dalykų.
Šalip to, valdžią.
tą be užgiavimų, bei
kokių
timas šalįs turi kentėti, pri toji draugija uoliai remia ir
Tokį pat suvažiavimą (med- nors nesmagumo apsireiški^
mindamas, kad tai yfa musii kitus mūsų tautos reikalus, ymų. Ši priimni gyduolė neturi
šventa pareiga gelbėti savuo pač labdarybės ir tos taip pra žilisą)'ir tokiam pat reikalui
sau lygios gydymui užkietė-'
sius ir ginti juos nuo bado ir kilnios mūsų organizacijos ta yra sušaukę Orenburge musul
jime vidurių, nervinime, gal
mirties, taipgi ir rūpintis sa po amžįna jos naro įmokėda monai.
Atsiskiria nuo Rusijos t ne vos skaudėjime, nerviškume,
vo Tėvynės likimu — jos Tai- ma $100.60. Lietuvių Dienoj
abelname silpnume ir tt. Kai
sve.
toji Panų ir Moterų draugija vien tik Sibiras ir totoriai, bet
na $1.00. Aptiekose. Trinerio
Toliaus sekė draugijų at sudėjo $13.00. Aukojo sekan ir kitos, šalys, pav. Kaukazas Linimentas duoda greičiau
Besarabai, — būtent,, tokios
stovų prakalbėlės.
Vakaro čios narės:
saugią pagelbą reumatizme,
šalys,
kurios
yra
gyvenamos
įM.
Viganauskiutė
$3.00
vedėjas, gerb. kun. F. Kudir
neuralgijoj, strėnų skausme,
vairių
tautų
ir
nori
dabar
pra
J.
Andriuškevičiutė
2.00
ka, perstatinėjo juos iš eilės.
nikstelėjime} išsisukime, tini
dėti
savaranki}
gyvenimą,
su
M. Navarauskienė
2.00
me ir tt. Prirodyk tą pats sau,
Dr-stė Šv. Mykolo No. 2.
sijungdamos
su
Rusijos
res
Po $1.00: E. Guzikauskienė,
kaip daugumas jau tą padarė.
Pirmiausia perstatė atstovą B. Naujokienė, P. Razmans- publika tiktai federacija.
Kaina 35 ir 65c. aptiekose,
Daugiausia griežtumo čia
Dr-stės Šv. Mykolo No^ 2. kienė, M. Narbutienė, O. Ja
per krasą 45 ir 75c.
parodo Dono kazokai ir ukrai
Gabus ir rimtas tėvynainis sinskienė, O. Kazilevičienė,
Josepli Triner
Company
niečiai.
Šie pradėjo jau be
kalbėjo labai jausmingai. Api
Dr-stė Šv.
Juozapo.
veik tikrą karą su bolševikais Mfg. Chemists, 1333—1343 Š.
budinęs savo draugijos svar
biuosius nuveiktus darbus, Trečias buvo perstatytas at- ir JUJ*3 kariuomene. .Bolsevi- Ashland ave., Chicago, 111.
(Apgars.).
priminė, kad draugija yra stovas Šv. Juozapo draugijos. kų kamisorių taryba kaltina
prakilni ir tvirta, turi savo iž Jis pažymėjo, kad toji draugi ukrainiečius, kad jie esą revo » " • • * ' , : • •
de $3,000.00.
Toliaus pažy ja dar yra jauna, o jau turi liucijos priešininkai ir palaiką
Tel Drover 70 42
mėjo, kad toji draugija rūpi suvirs 200 narių ir apie $3,500 kazokus ir kitokius kontrrevo
nasi- nevien savo narių pašel- savo ižde.
Priminė ir tai, liucionierius. Ukrainiečių Ka
LIETUVIS DENTTSTA8
Valandas:
n u o 9 ryto iki 9 vak.
da,
atsakydama
i
tuos
apkal
pos reikalais, bet ir savo tau-! kad toji draugija netik rupi
Nedėliomis pagal sutarimą.
tos.
Priminė, kad ji remian nasi savitarpine pašelpa, bet tinimus, griežtai pareikalavo,
4719 SO. ASHLAND AVENtIE
*
arti 47-tos Gatvės
ti ir darbininkų reikalus, nes ir visais savo tautos reikalais. kad tautos kamisorių taryba
yra aukavusi $50.00 nuo strei J i , kaipo Lietuvos gelbėtoja nebesikištų toliau į vidujinius SS
ko nukentėjusiems. Kaip tik moka mėnesinius mokesnius Į Ukrainos respublikos reikalus
PARDAVIMO.
Tauts Fondas tapo įsteigtas T. "Fondan. Taipgi nemažai ir netrukdytų ukrainiečiams
dviejų pagyvenimų su
cementiniu
fundamentu
namas. P e n 
darbuojasi
ir
Labdarybės
Są
gabenti
iš
fronto
ir
įvairių
toji draugija aukavo nuo ka
ki metai kaip pastatytas. Priežastis
rės nukentėjusiems $50.00, ir jungos naudai, nes ir ta drau Rusijos gubernijų ukrainie savininkas išvažiuoja ant
farmos.
prieinamai — pigiai.
per paskutinius du metu po gija įstojo į amžinų garbe* čius kareivius į savo kraštą, į Parsiduoda
Atsišaukite greitai.
$25.00 į Kalėdinį Fonde, taip- narių eilę įmokėdama $100.00 vietų tų kareivių, kurie yra ne
J. G.
\
£i, šį metą $25.00 į Laisvės Labd. Sąjungos iždan. O Lie- J ukrainiečiai.
Chicago, U M &
2448 W. 45 PL,

—~

\
Vlalema savo prlateliani* patartam* skaityti No. 550. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
•I
Ir platinti niusų išleistas knyga*.
minklėlis: parengė Tėvas Kapucinas
\
Užsisakant knygas visad ralkia pažymėti kny No. 854. Ai B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siusti 1S kalno
.21
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . .
A ifeperkant money order arba registruotame HiSke. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
Mažiaus dolerio galima siųsti kraaos ženkleliai*.
lia 1. Surengtas ir užglrtaa trečiojo
Balti«noren Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaiuė kun. F. B. Serafinas.
BJo. •">• AuyUš&U šilelis. A. A. Vyskupo Ant.
Ta'r'r.fl trumpus klausimos tr ataaklmuo pritaikytus pradedamlemsiems
Baranauskio amžina atminu*, yra tai
.19
skyriams. Kaina
.11
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 4 . . .
Ko. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 266. KrlkSČioolško Mokslo Katekizmą*,
viu''Chioago, ni. **• Kasimlero Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims. ParaSė M. Gustaitis, l t l 4 m.
jo Baltlmores
Koncilijaus,
pagal
.10
Gražios dainelės. Pusi. S4 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
Ho. 13. Aužrelo. Dramatiška vienoje veik
nas. Šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operette. ParaSė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
augštesniems
.10
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
mokyklų
skjTiams. Gražus išleidi
No. 18. Gurklmtės Eilės. Yra gražus rinki
.26
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
.10
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82
D. Išleista lėšomis švietimo
Dr-jos
No. 2*. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m.,
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas
pusi. 26
..
....
18
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
viams dainelių. 1 dalis
.25
parašė kun. A. Guillois, verto kun.
n dalia
.20
A. Milukas. Yra tai puikus įrankis
No. 80. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis.
prieš užmėtinėji mus laisvamanių ta
Yra tai labai giltos minties dainelės.
.49
m e dalyke. Pusi. 164
1914 m. PuaL 14
.15 No. 279 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
Ne. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
prisirųošiantiems 1 pirmąjį* išpažinti
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralir 8v. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116
.29
et
e
•
•
s
•
•
.10
No. 290. Reikalingiausios giesmes* bažny
scenai veikalėlis
.91
No. 48. Katriutė. Triveiksmls dramos paveik
čioje šv. Kaina
slėlis iš liaudies gyvenimo
.16 No. 282. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai
jaunuomenei
* patartina
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
skaityti ir platinti šią knygelę . . . .
.19
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai . . . . . . . .
15 No. 805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
A
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoc. Damijo
No. 50. KomedJUelės: Čigonės atsilankymas,
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
Dvi kūmutės. Dvi sesutės 1r Girtuoklė
vėlis tinkąs
mokyklose ir patiem*
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė,
.96
per
save
mokinties,
poperos apd. . .
fo
G r a s u s lengvi veikalėliai, pual. 84 . .
No.
807.
Trumpa
šv.
Istorija
Seno
ir
Nau>»
No. Tarp dilgeliu Rožės. Maliodrama dviejo
J*tatymo. Parašė
kun. 1.
iuster.
s e dalyse, 0 aktuose. Parašė J. J—ls.
Kieto
popero
apdarais
.SS
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . .
.10
No. 815. Vaikų, žvaigždutė.
Benderlaus,
No. 85. ftntannka*. Apysaka B. Prūso. Ver
16
dalis I, kieto poperos apd.
tė Salimas. Antra laida. Pust. 49. P a
Ho.
SIS.
Vaikų
Žvaigždutė
dalia
II,
kietais
sakaitė 15 lietuvių gyvenimo
......
.1*
.26
apd.
No. 87. Braižlnėlial. Tai labai Įdomios apy
No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė S k r a i 
kų Tikėjimo. ParaSė kun. Pr. Gudė. Chicago, III. į f i B m.
.46
gls.
1916 m. Knygutė pasimoklntNo. 50. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
M
.SI
rool
tikybos dalykų. PuaL 61 . . . .
Parašė F. V. Perspausdinta «
Dar»
828 Vienuolinė lnoma, sykiu su trumpais
blninko". II laida. G r a * pasiskaity
patarimais apie pašaukimą kunigys
mui kningutė. Pusi. SS '
.96
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
Ko. 95. Huckleberry Finas*. Mielam laiko
.26
Saurusaitis.
Pusi. 195
^.
praleidimui
patartina šią. apysaka,
No.
880.
Lietuvių
Darbininkų
Kalendorius.
kalba lengva Ir kningos intalpa inte
1916 m. Išleido L. D. S. Yra tai pui
resuojanti, vertė Jonas Kauta* . . . .
.76
kus
leidinys ir patariame kiekvienam
No. 58. 15 daktaro pasakojimą. Parašė Šat
tą
kalendorių
įsigyti. Boston. Pu»<L
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
.28
120
Gražios pasakaitė* Pusi. 7d
.....
.25
No. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui t
N.O. 155 Karės Baisenybės I/fetuvoje. Per
.08
a ) Marksas II. Pusi. 24
gyventų valandų atsiminimai. Para
.08
b ) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32
šė Juoaas Kudirka. Knygelė apra
.06
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 19
mušu broliam a 1918 m. "Draugas",
d ) I Socijalistų Rojų, pul 19 . . . .
.06
pusi. 66
e ) Glordano Bruno, pusi. IK
.06
.70
f) Ar yra Dievas? Pusi. i S
.96
No. 108. Lietuvos Vyčių Dovanėle.
Parašė
g ) Socijalistų norai ir •'.riri,\tt ftiuA. 1S
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
.06
1) Revoliocijonieri;; t?.r-f, — |»n«fc to . .
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
.06
m ) Mandagus vaikelis, pu.-! ZH . . . .
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
.06
čių Dovanėle.
Chicago.
111. 1916,
No. 884 Ketvirtoji Skaitjmu • * « ! * . rusi.
»>ual. 28
l S e . ^ u ^ a v e i f c s ' a o a , audimu ap<2f . . $1.08
.10
Litbuania
and the Autonomy of Polą na* Witb
No. 118. Oliveris Tvrista*. Tai viena iš g e 
a
map.,
by J. Gabrys. Paris
.10
riausiai nusisekusių
vertimų gar
rys. Paria
.14
saus : anglų rašytojo Cnarles
Dicken*. Apysaka,
kuria myli senas ir
A Sketch of tbe Lithuanian Nation, by J.
jaunas, biednas fr turtuolis; neapslGabrys, Paris
.19
vilsi gavęs šia knygą.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for
orchestra.
Kmitos, 920 pual
|1:00
Corrceted and arrauged by Vincent
Niekus,
Chicago.
No. 115. P a t a r l ė s ' ir išminties
grūdeliai.
Trimitas.
Rinkinys
lietuvišku šokių. Pučia
Surinko
ir Išleido P.
Mulevičius,
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė
.60
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusl. t
48
.25 Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
No. ISO. Tifs Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
tė P. B, Antra laida 1907 m. Graži
40
rašė St. Šimkus . . . . x
,.
moralė pasaka. Pusi. 95
.25 No. 873 J žadu Katekizmas. Parašė kun. A.
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant Ir kitos
.26
Staniukynas. Pysi. 79
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No. 875. Ypatingas sąžinės
perkratinėjiKmltas. Tikri to žodžio prasmei valamo būda*. Pusi. 68 siiOeklo vlršel.
.16
dėliai. 1917 m.
4
vadovėlis.
.20 No. 858 Dvasiškojo gyvenimo
No. 188. Lietuvių Tautos Memorijalas. P a 
Pusi. 499. Audeklo apdarais
$100
Popiero viršeliais
76
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) Kon
No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
gresui Londone atsivuvusiam liepos
tėms dvi stambi knygi po 600 pusi.
29-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
Iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo apdarais
f2.09
Poperos viršeliais . . •
2.00
.10
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
No. B 1. Maldų knygelė. P. 339. Juodos skuNo. 188. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
1*616B £LJMl£LrfiLlfi
• •
••
• • . -» • a • • • • j
• •
26
k ą s mažiems ir suaugusiems, 112 p.
.76
Juodais
audeklo
apdarais
No. 184. Lietu vi g-Lenkų Unija. Keli praei
.40
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
TTo. S*° ^r->?r»<:*^ *rn<«,»,• j-,, t T.7jiroo katekaktuvių Gardelio unijos
(141*—
.26
M M S * * * Pust. 48 audeklo apdarais
1913) Gražus Istoriškas
veikalėlis,
No. 863 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
N
tinkantis pasiskaityti, norintiems s u 
.19
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . .
.20 No. SOS. Trečioji skaitymui
knyga. Pusi.
No. 188. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
.76
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės
Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A Aleksan
žmonijos. Pusi. 163
.76
.44
dravičiaus
,
No. 178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P.
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
O. Yra tai rinkinys faktų apie soclveikslai, d i deni
.16
jalistų mokslą ir yų melagystės. Pusi.
Mažesni po
.14
16
.X
.10 šv. Tėvo Benedikto £ V . paveikslai su malNo. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
. . da taikės apačioj, didelis paveikslas
.11
«
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
Popierų laiškams rašyti, pas Tėvusį
bro
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
lus. Pusi. 160
.76
suotos — S už
.21
No. 183. Slapus ir Anapus Grabo. Parašė
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. I i
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
Prancuzlčko
vertė J. P. Kastais,
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
girtuoklių nuodo. Pusi. 12
.16
198
.69
•
No, 180 Teisybes vardan. Jonas Husas Jo
Hereaija ir mirtis. Parašė F. V. ir
Tošis Didžios vertės knygutė
.95
ho. 184. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė
Ko. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popera ir
knygelė
pažinimui kaa tai yrs> tie
aiškios raidės. Pusi. 3 94. Poperos apd.
*.s*
mūsų lietuviškieji
socijallatai bei
Baltais kauliniai apdarais
11.49
.19
"olcilistai". Su paveikslais
........
N a B 7. BrcviorcUs. Graži maža maldų knygelė,
No. 188. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
dagavo kun. P. Lapelis. Yra ta.1 vie.46
a 0
a a •
Kaina poperos apdarais .
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
.74
Skuros minkštuos* apdaruose • a • *
je, č i a rasi daugel) paveikslų mūsų
.48
Baltos s k u r d ė s apdaruose
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
N
a
'
B
10.
Pamaldų
vadovėlis,
graži
Ir
pa
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. Pual. 294. Kala* au
•Visokių Informacijų, dainų, pasakai
dėklo
apdarais . . . . < .
.'..........
44
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčioSkuros
minkštais
apdarais
49
Je privalo rastis šf knyga. 448 pusi.
Rožančių
kukinių
ir
brangaus
stiklo
g
u
popero apd.
50
rantuotų nuo 15c, iki
$1.69
Drūtais drobės apdarais
$1.00
fikaplcrių karmeiitanskų Iš Lietuvos su pa
No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, s * pa
saitėliais ir be pasaitėlių po
16
veikslais, parašė Dr. A. L OralCuPaveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
aas; kiekvienai motinai šį knygelė
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
patartina perskaityti
.20
ną nuo 2c. iki
14
No. 228. Užkrečiamųjų Ligų Issipletojimo
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Graičunas
(diduma* 14X20). Kaina už vieną . .
.16
26

MALDŲ KNYGOS.

"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,
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Chicago, Illinois
1 • {
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Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

DRAUGAS

TEATRAS

EXTRA

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramos Skyrius

Nedėlioję, Balandžio-April 14, 1918
SCHOOL H A L L SVET.,

Stato scenoje antrą kartą publikai reikalaujant

Pradžia 4 valandą po pietų

Iflll? T T V 7 I I P"99

UTVIL

Žemaitijos Mergelė
5kių veiksmų 7nių atidengimų istorijos tragediją
•i

S

Kurie mate " B u t v i l e " scenoje pirmu kartu
tiems nereik nieko sakyti jie ateis. Mes norime
atkreipti atyda tų, kurie neturėjo progos pamatyti to milžiniško ir gražus teatro. Atsilankę
galės pamatyti kaip veidrodį savo tautos prakilnia ir garbingą praeitį. Todėl kviečiame visus,
ypač,tuos kurie nematė "Kutvilės", nes tai gali būti paskutinė proga. Po teatrui pasilinksmi
nimas.
ĮŽANGA 35 c. i r augščiau.
PASARGA: — Nepamirškite kad pradžia lygiai 4-tq, valandą po pietų.
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48th ir Hooore gatvės
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PRANEŠIMAS.

f CHICAGOJE. |

Del labai svarbių priežas
čių rengiamas vakaras Lietu
tIllllllllllllllllimillllllllllllll!llllllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllllllIiUllllllllllllllil
vių Darbininkų Sąjungos 29
SVARBUS SUSIRINKIMAS, SVARBU NEPILIEČIAMS. kuopos yra perkeltas ant to
lesnio laiko. Tatgi, kurie gal
ANT TOWN OF LAKE .
Tarpo Chicaaroje gyvenan jau turi tikietus tan vakaran
Visu draugijų valdybos pra t-hj kinu pakilo didelis truk- nusipirkę, t a i tepalaiko juos
šomos būti.
šmas. Miesto mokesčių kolek ant toliaus. Tikimasi, k a d
torius pranešė, kad su atei- trumpoje ateityj bus sureng
Rytoj, balandžio 12 d., S! naneio gt^gnžės mėnesio pra- tas vakaras, kur visi galės
val. vakare, Šv. Kryžiaus pa-! tižia ims Chicagoje veikti nau gražiai pasilinksminti.
vakarą
rupijos svetainėje, To\vn of,jas parė<lymas. Sulyg jo vi- .Apie rengiamąjį
bus pranešta laikraščiuose vė
Lake, įvyks labai svarbus li<»- šiems nepilieeiams bus užRengimo Komisija.
tuviu susirinkimas trečiosios drausta mieste turėti kokius liau.
paskolos bondsų pardavimo i nors biznius,
reikale. Susirinkimą šaukia,1 Kinai nėra šios šalies piliePAKVIETIMAS
vietos
lietuvių
kolionijos j riai ir tokie negali but. Bet
Moterų
Šv. Rąžančia us
laisvės bondsų panlavinėji- Iria kinai turi daugelį branmo komitt ins.
išpuoštų
restauracijų, Draugija North Sidėje (Šv.
Visų ant To\vn of Lake lie turi jie daugelį skalbyklų. Mykolo parap.) šiuomi kvie
tuvių, kaip katalikiškų, taip Vis tai jiems bus uždrausta čia visų kitų Chicagos para
pijų draugijas atsilankyti į
tautiškų, draugijų,
kuopų, užlaikyti.
skyrių, kliubu ir tt. valdvbos
Tasai parėdymas palies ne Bazarą surengtą visų North
kviečiamos būtinai ateiti su tik kinus, bet ir visus kitus Sidės draugijų parapijos nau
sirinkimam Šitas susirinki nepilieėius kokie jie nebutų. dai.
nias turi but skaitlingas, nes NYpilieėiui Ims uždrausta tu
Bazare yra gražių išdirbi
jo svarba vietos lietuviams rėti saliunus, visokias krautu nių ir gražių daiktų del išlaibus labai didelė.
ve- ir kitokius visokius biz- mėjimo. Bazaras linksmas —
Balandžio 21 dieną Cbiea-Įnius del kurių užlaikymo rei- gera muzika.
Laikomas iki 14 d. balan
goje įvyks milžiniškas ap- kia gauti iš miesto apmokadžio, svetainėje
"Związek
vaikšėiojimas. Tame apvaik- f Mas leidima>
Sciojimc reiks lietuviams paTaigi, kurie lietuviai nepi- Polek" 1315-1309 N. Ashland
sirodvti, iogei lietuviai vv lieėiai turi bent kokius biz a ve. (tarpe Milwaukee ir
riausybe paremia, jogei lietu nius, privalo arba iškalno Blackhawk ^ t . ) . Svetainė at
viai vra šaliai ištikimiausieii tuos biznius perleisti arba ki- dara vakarais nuo 7 vai. iki
žmonės, jog<*i jie mielai per titvns, piliečiams, arba kuo- 10 vai., subatoje nuo 4 vai.,
ka laisvės paskolos bondsu- veikiaus išsiimti nors pirmą o nedėlioję nuo 2 vai. po pie
ir su visais kitais šios šalies sias pilietybės poperas. Nes, tų.
Paremkite tat, Gerbiamieji,
gyventojais neša karės sunkė- sakom::, kad su pirmomis ponvbes.
peromis, rasi, dar bus ir gali gerą mūsų užmanymą, o mes
Taigi rytoj susirinkime ma palaikyti kokius nors biz ir Jums tuomi pat atsimokė
sime.
bus pasitarta,.kokiuo būdu ir nius.
Kviečia visus
kaip To\vn of Lake lietuviai
Moterų šv. Ražančiaus
prisidės prie minėto apvaik
KARIŠKI DARŽAI.
Draugija.
Ščiojimo.
Valstijinės šalies apginimo
Visos draugijų, kuopų ir tt.
HAUDOKITĖS PROGA.
valdybos kviečiamos ateiti ry tarybos kariškų daržų biuras
Iš priežasties partnerių persisky
toj paskirtu laiku susirinki pagamino pienus, kad visi ka rimo CJU priverstas išparduoti s a 
man. Tei?u nei vienos draugi riškieji daržai, t y. visi šįmet vo grosernės tavora. ir visus įran

System

Bell

I

Telefono prenumeratoriai
kurie manote
kraustytis tarpe balandžio 15-tos ir Cegužio 15-tos dienos yra prašomi duoti mums

Trisdešimts Die*q Pranešima
kad butų lengviau sutvarkyti
kraustančių orderius.

visus išsiI

Kaip tik nuspresį kraustytis ir žinosi kur
kraustysis —
Pašauk Commercia! Dept.

Official 100
(Dykai)
•

0HICAGO TELEPHONE COMPANY

Garsiausios Lietuviu Ristynes

s
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ATSIBUS

Rytoj, Balandžio- A pril 12,1918

|

Didele Lietuviška Krautuve

i

Užlaikau laikrodžius, žiedus,' branzaletus, ir kitus
auksinius ir sidabrinius daiktus, rožančius, .škap
lierius, maldaknygės ir visas lietuviškas
knygas,
kurios tik randasi lietuvių kalboje, kaip dvasiškas
-4 32nd P U c e ir Auburn A v e n u e
taip ir svietiškas.
čionai paminėsiu keletą žymesnių dvasiškę knygų:
Pradžią *:30 n i . uk., Durys atsidarys nu 6 ra!, rak.
"Gyvenimas Jėzaus Kristaus". Aprašo visą g y 
venimą mūsų Išganytojaus. Turi puslapių
237, Ir daugybė paveikslų
$1.00
"Pekla arba Pragaro Kančios"
$1.25
Norint gauti g4)r«anw.s vietas, reikia tikietus pirkti iSkalno. Tikietus
"Visų
S
v.
Gyvenimas'"
$4.00
galima gauti pas: Tniveraal 8tftte Bartkų 3252 So. Halsted St.; "Lietuvos"
"širdis
ž
m
o
g
a
u
s
Bažnyčią
Dievo
arba
Lizdų
Piktų
Redakcijoj, 814 W. ,13rd St. ir J. Kulio Aptiekoj, 3259 So. Halsted St.
Dvasių". Išreikšta per dešimts paveikslų
.
_*
i
.
.25 H
"Stebuklai Dievo š v . Sakramente"
Risis lietuviu didžiausi dru t uoliai:
.45
i
IR DAUGYBĖ KITU
_
J. AIMKUS
B. JAIU
A. .V'AK, 220 svarų; iš St. Louis
S y
Taipgi mūsų krautuvėje randasi labai pageidaujamaĮ-ir reika16 5 svaru
lC^svar^
risis su
..
"."s- v \ f r \ H tiku •'S linga kukorystės knygutės:
S
c
J. Šimkus risis dar su dviem: J .
Ii.
snrpalium.
H
o
s
v
.
u
n
.
t
.
nsiiRu
,
.
.
GASPADINE
arba
PAMOKINIMAS
K
A
I
P
SUVARTOTI
S
=
LIETUVOS
Deehotv ir J. M. sillnviuni. Rimkus
=
DIEVO
DOVANAS"
25 |
J. piftNii
žada juos tris paristi j viena valandą.
J. GESTAI TAS
SU
190 svarų 5
220 svarų
GRAMOFONAI IR REKORDAI:
I
P. KATAUSKAS eji D. D I D I X S K U
4—i g
U
GRAMOFONĄ, grera greriausi galite gauti nuo $10.00 iki $215 00 =
155 svarų
°
150 svarų
P. NORKCS su O. PR<*POTXIK . =
J
S
kius, kaip tai vogas, barus, kalades,
S. POfcKEVIClLS ir V. K A I B I ' N \ S kilnos geležis.
jos a r kuopos valdyba nuo to a p d i r b a m i e j i a n t t u š č i ų l « t ą "ice box", lentynas ir tt., už nepa
M kius ^
P ° " ^ " ^ J * k o r d į . f ^ e jvairiausfus Lietuviškus šo- 5
J ud,Pko
prastai
žemą
kainą.
Taipgi
parduo
Patjs žmonės galės nuspręsti, I::::;.-, geriausias ristikas iš jų visų ir = m u . ; k „ L^J:™?
į
f'• . M l k o Petrausko, taip ir kitų žinomu B
rekord
neatsisako.
Visi privalome daržai, butų užregistruojami, siu naminius rakandus: masina, pe kuriam
garbė pripuola.
i= S S S
toSor^^S..
^"'SŽZŽJ**'**
« Įdainuotu mūsų =
kad tuo būdu
butų
g a l i m a čių, šėpas del* Indų, ir tt.
prisidėti prie bendrojo darbo,
Visi ristikai ir manedžeris Jena/,i Kūlis visą pelną to vakaro atiduoda | S rfu
^kvartetų
" J i ^ a ?.'
™
Į Į Petrausko, A. Kvedaro, Cižauskų, jvai- =
dduetų,
n«t„
rių
ir
chorų.
Viršminėtus daiktus
parduosiu
=
Lietuvos Laisvei.
.
jei norime, kad po šios karė* tuos daržus apsaugoti nuo t k tai atskirai. Lietuviai ir lietuvai
I.ictavos
Laisvės
Darbininkas.
Čionai
paminėsiu
keletą
žymesnių
rekordu:
Visi kas gyvas ant šio didelio vakaro.
tės, tai y r a prosą kuria negalima j
naikinimo.
L i e t u v a s u s i l a u k t ų l a i s v o s Ir
praleisti, nes čia pirksite tavora, pi
E I 246, Giesmė į P a n e l ė švenčiausia
giau
negu
už
"wholesale"
kainas.
Pel
užregistravimo
savo
ap
ir A v e Marija.
neprigulmybės.
ANT PARDAVIMO
Šunskų parap. Pančekų kaimo. T u Viskas turi būti išparduota per 2
£
2
3
6
0
,
Varpelis,
valcas ir Mano mie
d i r b a m o j o d a r ž o r e i k i a k r e i p - dienas.
Parsiduoda, arklis, vežimas ir bu- i rlg .svuruu reikalą meldžiu atsi Sau
Laisvės Paskoljos
las,
Polka,
adresu:
i
ties po numeriu 120 West 1809 W. North A T C , Chieago, 111. ge su keričie. Visi daiktai yra geri kti sekančių
E235G, Lietuva Tėvynė Mūsų ir Ty
ANTANAS PAŽĖRA.
Komitetas.
ir pigus. Atsišaukite sekančiu antkiai Nemunėlis Teka.
1936 W. 15th Ave., Gary, Ind.
Adams st. Tenai randasi vaJdašu:
E3323, Ilgu, ilgu m a n a n t svieto, Ir
1418 — 49 Ave. t Cicero, BL
Alano Skarbas.
—
stijinis šalies apginimo biu
SEPTYNIS METUS LEDAU
ir "freightas" a p m o 
R E K O R D Ų — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų
ras.
Reikalingas zeceris
prie
kėtas ant naujo 1918
randasi mūsų krautuvėje su viršum 10,000 lietuvis- 5
NĖJĘ.
"RANGER" dviračio.
koj,
lenkiškoj, gudiškoj, ir angliškose, kalbose.
Po užregistravimo biuras
Rašyk tuojaus reika- jobsų. Atsišaukite:
T ^ r V K I T E , kiekvienam pareikalavus siunčiam
kalaudamas
mušt;
Draugas Publishing Co.,
gramafonu ir rekordų katalogus VELTUI.
Federalė valdžia Cliieagojo išduoda vėliava, kurių reikia
katallogo. Pasirinki
mui 1S 44 stylių, spal 1800 W. 46th St., Chicago, ID.
sunaikino daugelį žuvų Mėsi išskleisti apdirbąjame darže.
vų ir didžio "RAN
G E R " linijos.
nėse ir 9 tonas pomidorų ver
Stebėtini pagerinimai
| 3343 S. H A L S T E D ST., T£l. DROYER 818? C H I C A G O 1
Nepaprastos
vertės
MIESTO VALYMAS.
REIKALINGA.
tės apie .°>0 tūkstančių dol.
*.
r M»MR'<H • a r t ė s 1 9 1 * modeliai
Reikalinga Lietuvė mergina prie
Tiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiinniiiiiiiiitiiii]iiii»iiiiitniniiiiHiwiiHiiiiiiniminfH2iiiniinnnn
Ru«r Eli w O t Į » už žemas kainas. Jųs mastinių krautuvėje pardavimų. B u 
Šitie maisto produktai bu
ffas
S.'Usa
^įm
negalite
pirkti
nema
Chicagos
sveikatingumo tl'orl M ' s a r ' tant mūsų kainų ir tų gerai, kad butų patyrusi
tame
vo atsiųsti iš Kalifornijos fir
darbe.
Atsišaukite:
_
kataliogo.
Siunčiame
iš
Fabriko
tie
departamentas jau pabaigė siai Važiuotojui už labai žemas kal
K . NAUSIEDAS.
mai Shepard Strasheim 0oM
4805 So. Ashland Ave.
miesto valymo pienus. Mies nas.
670 \Vest Randol])li st. Firma
Vaikynai bukite Važiuojanti
Agen
te
valymas
prasidės
bal.
14
tai ir uždirbkite didelius
pinigus
tečiaus atsisakė priimti tą
Reikalingas vyras prie batlavogaudami užsakymus. Gaukite pil
dieną
ir
tęsis
ligi
bal.
21
d.
nas
informacijas
apie
nauja
"RAN
jimo
a n t mašinos sodes, mokantis
"siuntinį. Pažymėjo, kad pro
GER.*'
arba
norintis
mokintis atsišaukti.
Rataplankiai, ir kiti
reikalingi
duktai labai blogi, nes septy Tai bus "valvmo savaitė".
841 W. SSrtl St.
už puse kainos. Rašyk Šian
Balandžio 14 dienų išryto dalykai
Yards 2512.
nis metus išlaikvti ledaunėje.
dieną.
CYCLE OOMPANY
tuo tikslu įvyks parodavimas. JMI LEE 'AJ I DX ' Dept.
REIKALING.\S.
G.—S»5 CHICAGO
Prisiėjo todėl tai visa sunai
Geras vargonininkas
kuris su
pranta
Kerai
chorą
vesti.
Gera
vieta
kinti.
•
•
M
Home
Bicnd vežimų
>.
geram žmogui, apie išlygas kreipki
pardavėjai Ir dnng krnu
Telefonaa: D R O V E R $774
tės laiškais sekančiu adresu:
!
tuvių parduoda tą pa«'ia
«
"DRAUGO" ADM.
ILGA LAIŠKO KELIONĖ. I j
kavą po 3 0 c
1800 W . 4«th St., Chicago, 111.

SY. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE

Tikiefg Kiims *5, 35,75c - Porai $1,00, $1.50 $2.0011

30 DIENŲ DYKAI PABANDYTI

|

^fax Ktitz, žydelis, apturė
jo laišką nuo savo tėvo iš Ru
sijos. Tasai laiškas kelionėj?
yra išbuvęs ?>~ metus. I š | Ru
sijos buvo išsiųstas 191 f) me
tu pradžipje.j
Laiške tėvas sūnui rašo,
jogei esanti viltis, kad Rusi
ja kaiv laimėsianti.

SAVO TAUTIEČIAMS

Esu senas patyręs vežikas, išsitaisiau patogia mašina
(truck), su kuria pervežu daiktus iš vienos vietos į kit$.
Pristatau anglis ir medžius del kuro. Patarnauju greitai
ir sąžiniškai. Taipgi ir galiu perkraustyti ir į kitus mies
telius už Chicagos. Reikale atsiliepkite tuojau:

•

ALEKSAS ALESAUSKY, 4544S. Paulini St., Chicap, IK.

!
»•
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Reikalingi: Vyrai su šeimynomis,
kurie norėtų apsigyventi mažesniam
Paieškau savo vyro
Liudviko
miestelyj, kuriems atsibodo gyventi
dideliam mieste. Darbas užtikrintas (Louis) Bagdono, kuris mane a p 
per visus metus ir oras sveikas. At leido 17 d. kovo šių metų, palikda
mas su 2-jų metų vaikukių didžiau
sišaukite telefonų: Pullman 508.
siame varge, nes be jokio cento. J i s
Paieškau savo pusseres Viktori yra neaugšto ūgio, geltonais plau
jos Klgiutės paeinančios iš Suvalkų kais, abelnai kvieraus gimimo. Kas
guh* Pilviškių parap. Parausių kai suteiks man j o adresą, kur j i s da
bar randasi pasirengusi t a m norn
mo.
Taip pat paieškau švogerių Pra suikiai uždirbdama atmokėti $40.no ir Onos Bendaraičių, jie pirmiau 00 pinigais.
KONSTANCIJA BAGDONIENĖ,
gyveno Detroit, Mich., ir
Juozo
1372
E . 21st St., Clevcland, Ohio.
HI Starkevičiaus, t o s pačios gubernijos,

X F. BUDRIK

GERIA USIS
SVIESTAS

»t.*;suelų Sviesta*
Labai geras p o

43c

29c

COCOA

I
DAIR Y
Geriausia Bankes SVIESTAS
sulyginę
u « j j
bulygine ssu
_

WKST SIDB
C
" ^ | , 1 M W ' "»* «• i moKrB
^ ^
117* MDvraukeea, I m » « .
2064 Mllwaukeea. 2418 W. North a i ^O^^^H SEDB Ąęą w # D l r t o i c Bi
1054 Milwankeea. 1217 8 . Halsted st s e i s Wentworth a 7 2 i w - N o r t l 1 a
1511 W. Uadison! 1*»J 8. Halsted st 1427 8. Halsted st J ! ! ! V ! B C o l . B *^
« M X%T t9+^ _ L » « «
~«»*^« ** 1244 Lincoln av
t**» W. Madlson I1818
W. l l t h st. 4721 a Aahlaad a 1411 N . Clark ai
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