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ANGLAI KOVOJA KAIP LIŪTAI
Kuone visur vokiečiai atmušami
Vokiečiai paeme Gelsingforsą
ATMUŠTA 7 VOKIEČIŲ A ko ataka nepasisekė
TAKOS.
apylinkėse.

Merris

Vokiečiai atmušti ties Mervil Artilerija sukoneveikė ataką.
le.
" R y t o metu priešininko infanterija taippat buvo stojus
True translation filed wtth the poat
šiaurvakaruose nuo
master at Chicago, 111., on April 16, atakon
1918,
as reąuired by the act of OcMerville. Bet buvo pagauta
tober 6. 1917.
mūsų artilerijos ir sukoneLondonas, bal. 15.—Anglai veikta.
atmušė septynias vokiečių a"Priešininko artilerija pra
takas Merville išpjovoje, šiau
dėjo smarkiau veikti Albert
riniam musių fronte. Prieši
apylinkėse".
ninkas panešė didelius nuos
Sekmadienio
ankstyvesnis
tolius. Apie tai paskelbta ofipranešimas skamba:
eijaliai.*
44
Po smarkaus mūšio ištiAnglai neteko Neuve Egli- sią praėjusį vakarą, priešinin
se.
kas vakar po pietų stojo ata
Pietvakaruose nuo Bailleūl kon nuo Meteren ligi Wulvokiečiai laikinai įsilaužė į verghem. Bet atmuštas.
anglų pozicijas. Bet veikiai
Visa Lys linija tvarkoje.
atblokšti kontratakomis.
" B e to dar pranešta, kad
Ofieijaliam pranešime sako
priešininkas vakar
vakare
ma:
"Baisus mušis sekė vakar mėgino užpulti prieš mūsų apištisią diena nplitffc W u v e Eg- ^ginimo linijų. Festubert aHse. Atmušus visą eilę atakų, I P y p k ė j e . Tečiau buvo atmusų kariuomenė nusprendė mustas.
"Šitos linijos dalyj ir šiaur
antru kartu pasitraukti iš to
vakari! linkon net ligi Locon
miestelio.
•daugelis įvairios priešininko
Dideli vokiečių nuostoliai.
kariuomenės rųšies dalyvavo
Kelias smarkias atakas prie mušyj ir daug nukentėjo nuo
šininkas atliko vakar po pie mūsų pėstininkų ir artilerijos
tų keliose vietose mušiu fron šaudymo per trumpą plotą.
te. Šiaurvakaruose nuo Mer
"Dienos pabaigoje prieši
ville ypač buvo atliktas žiau ninkas dar smarkiaus atnau
rus mušis, kurs pasibaigė jino užpuolimus visose upės
priešininko pralaimėjimu., Vo Lys linijos dalyse. Tečiau
kiečių pėstininkai su dideliais mūsų linija visas laikas pasi
nuostoliais atblokšti
atgal. liko kuogeriausioje tvarkoje.
"Anot pranešimų, per va
Priešininko infanterija, einan
ti išilgai šiaurinio upės Lys kar dienos mūšius priešinin
panešė
pasibaisėtinus
kranto, buvo pagauta mūsų kas
artilerijos ugnin ir jos ataka nuostolius.'' ..
Karės ofisas paskelbė nuos
sukoneveikta.
" P e r dieną priešininkas at tolių listą, kuriame tarp kit
liko nemažiau 7-nių atakų ko paminėta 504 oficieriai. Iš
Merville išpjovoje. Tos visos jų 79 užmušta, 285 mirę nuo
atakos atmuštos su dideliais žaizdų ir 140 kažkur pražu
nuostoliais priešininkui. Vie- vę.
Tai pirmasis anglų nuosto
nam atsitikime priešininkas
ėjo užpuoliman
penkiomis lių listas iš praėjusių trijų
bangomis. Nuo tokios atakuo-! savaičių, kuomet prasidėjo
jančių sunkenybės mūsų lini- smarkus mūšiai Prancūzijoje.
ia turėio truputėli atgal atL e s t i . Bet veikiai linija iš-Į, VOKIEeiAI_ATSIDURfi
GELSINGFORSAN.
naujo atitaisyta kontratako

ta šiandie anksti ryte susi- šios • dienos parodo išviso
daužus traukiniam ant Long $620,947,550, iš kurių nuvirs
Island geležinkelio netoli Cen 67 milijonai dolierių. inėjo
tral Islip, N. Y. Visi žuvusie praeitą
šeštadienį.
Šitam
ji ir sužeistieji kareiviai pri skaitliun neineina pranešimai
klausė Upton stovyklai, Yap- iš Minneapolis distrikti, kur
hauk, N. Y.
vos 'šiandie pradėta kampa
Kiekvienam vagone, kurie nija.
po susidaužimo nusirito nuo
Chicagai perspėjimas.
20 pėdų augščio pylimo, bu
vo pilna * kareivįrį. Kadangi
"Subrusk, ponas Pirkėjau,
vagonai buvo plieniniai, tatai pasiskubink!"
MORRIS EINA PAGELBON todėl ir neperdaugiausia nu
Šitas šauksmas šiandie pa
kentėjusių pasirodė. Kai ku
BUVUSIAI
CARIENEI
sigirdo iš laisvės paskolos ko
riuos kareivius pritrynė perNAŠLEI.
miteto vyriausio ofiso, 105
virtusieji vagonai.
West Monroe st., atidarant
Pasiųs Jai pinigų ir kitokią
antrąją kampanijos savaitę.
pašelpą.
UKRAINA PENI VOKIE Cook pavietas ir Chicago yra
CIUS.
True translation filed with the posti atsilikęs. Bet tai niekis. Tik

Pastarasis pašaukomas piliečia visas valstijas ir Columbijos distriktą. Bet iš tų
49,843 kuone pusė pašaukia
ma iš septynių valstijų.
Illinois valstija turės pri
statyti didžiausią skaitlių vy
master at Chicago, 111., on April 16,
rų, nes net 8,047.
1918,
as required by the act of OcPennsylvania 3,776, New tober «. 1917.
York 3,542, Michigan 2,593,
Stockholmas,
bal.
15.—
Missouri 2,163, Wisconsin 2,Augštai stovįs asmuo paprašė
133 ir Obio 2,060.
vietos amerikoniško pasiun
ATSISTATYDINO AUSTRI tinio Tra Nelson Morris pa
JOS MINISTERIS ČERNIN. siųsti pinigų ir kitokią reika
lingą pagejbą buvusiai Rusi
Jo rezignaciją priėmė impe jos carienei našlei Marįjai
Feodorovnah kuri, kaip sako
ratorius.
ma, perdaug vargingai gyve
:
True translation filed with the post- nanti
Jaltoje,
žinomajame
master at Chicago, 111., on April 16,
191 S, as reąuired by the act of Oc- Kryme maudyklių rezorte.
tober f. 1*17.
Anot žinių, buvusioji carieAmsterdam, bal. 15.—At
nė gaunanti per mėnesį ne
sistatydino Austrijos-Hungadaugiau kaip 150 rublių.
rijos užsienių reikalų minisDaugelis ir kitų žymių ruteris grafas Černin, anot pra
įsų žmonių vargingai gyvena
nešimo iš Viennos.
Jaltoje.
Imperatorius Karolis pat
Morris pamėgins buvusiai
virtino rezignaciją, bet Černiną ingaliojo ir tolesniai pil carienei per Rusijoje gyve
dyti ministerio pareigas, kol nančius amerikonus pasiųsti
nebus nuskirtas naujas minis- pinigų.
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True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April 16,
1918,
as reąuired by the act of October 6. 1917,

Amsterdam, bal.. 15. — Iš
Kijevo gauta žinia, kad tenai
Vokietijos ir Austrijos atsto
vai su Ukrainos vyriausybe
pa'darę sutartį, sulyg kurios
Ukrainai centralėms valsty
bėms' t u r r pristatyti 63,000,
000 pūdų duonos, abrako,
grudų, žirnių ir sėklų.
Iš to 9 milijonai pūdų t u r i
but pristatyta balandyj, 15
milijonų pūdų gegužėj, 20
milijonų pūdų birželyj ir 19
milijonų pūdų liepoj.
Pranešime sakoma, kad ja
vai jau gabenami.

No.

90

KITIMIESTAICHICAGĄPRALENKE

VOKIEČIAMS TEKO NEUVE der gubernatoriams išsiunti
sai Vladivostoke erzina tenai kareiviai užmušta, 8 mirtinai
Washington, bal. 15.—Lais
nėjo parėdymą, sulyg kurio išlipusius japonus marinin- sužeista ir 35 lengviau sužeis
EGLISE
vės paskolos subskripeija ligi
šaukiama kareiviauti daugiau
49,843 užsiregistravusieji vy
rai. Šitų vyrų mobilizacija įvyks gegužės 1 —10 dien. ir
jie bus pasiųsti į vienuolika
fortų ir rekrutų barakus, re
gis, lavinimui su regulere ka
riuomene. Su šituo pašauki
mu išeis suvirs' 300,000 vyrų,
kurių pirmutiniai pašaukta T
stovyklas praėjusio kovo pa
baigoje.

\

CHICAGO TURI PASISKUBINTI SU LAISVES
PASKOLA

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April 16, master at Chicago, 111., on April 16,
1918,
as reąuired by
the act of Oc- 1918,
as reąuired by the act of Oc- True translation filed with the postl
tober 8. 1917.
master at Chicago, 111., on April M,
tober 6. 1917.
u
191?,
as reąuired by the act of Oc- True translation field with the postWashington, bal. 15.—Protober
6. 1917.
TĮokyo, bal. 15.—Laikraš
master at Chicago, III., on April 1«,
1918,
as required by the act ofr Ocvost Marsball General Crow- čiui Asahi praneša, kad ru
New. York, bal, 15.—Penki - tober 6. 1917.

kus.
Rusai į japonus šaudą.
Vienas rusas areštuotas.
Pranešime be to sakoma,
kad Vladivostoko kareivių ir
darbininkų taryba mušusi te
legramą į vyriausiąją
savo
kvatierą, paragindama apgin
kluoti vokiečius ir austrus
nelaisvius ir juos prisiųsti
Vladivostokan, kaipo pagelbą
rusams.
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METAI-VOL. III.

Entered as Second Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois under the Act of Mareli 3, 1879.

ŠAUKIA DAUGIAU 49,843 RUSAI ERMNA' JAPONUS. 48. KAREIVIAI UŽMUŠTA
VYRUS.
ARBA SUŽEISTA.
Išpasalų sando į juos VladiIš Illinois bus paimta 8,047.
* vostoke.
Vagonai su kareiviais nusiri
to nuo pylimo.
True translation filed with the post-
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kaip kad yraf dabar, mes nesuspėsime surinkti nei mažiau
šios mums prideriamos dalies.
Mes turime tai pralenkti. Mes
turime dėti visas pastangas,
kad surinkti ne tik reikiamę
sumą, bet kiek ir viršaus.
Sekretorius Kramer pas
kelbė bondsų pardavimo sto
vį visose *35 wardose. Kaikurios wardos dar nepada
žinių apie savo stovį.
Šiandienis stovis toks vra:

Warda.
subskr.
vert<
2
34
«p 1 i , 0 0 ' *
56
6,050
3
.
174
6 .89,150
327
37,900
7
122
17,000
8
30
2,900*
9
174
13,750
10
4
650
11
320
96,800
12
129
13,056
svarbiausia tas, kad* Illinois 15
13,500
88
,
valstiją išgelbėti nuo pažemi 16
13,400
134
nimo. Lineolno, Logano in
4,75d
21
Granto valstiją jau pralenkė 18
.
28,800
305
valstija Iowa, kuri randasi 19
88
$8,000
septintam federaliam atsargos 20
312,300
t78
distrikte. St. Louis, gulįs 21
337
26,550
skersai Mississippi ir žino L l
39,45(1
347
mas plačiai, kaipo vokiškas 23
27,600
156
miestas, taippat pralenkė Chi -125
50,35o
*45
cago; kaip pastarąjį pralenkė 26
174'
19,700
Detroit, New York ir Boston. 27 •
351
24,250
Šiandie perspėjimą paskel 29.
163
14,750
bė Al vi n F. Kramer, Chicago* 30
,
61
5,750
organizacijų pildomasis sek 31
5,450
56
retorius, kurs lauke turi 35 32
10,400
82
tūkstančius pardavėjų vyrų 33
650
.0
ir moterių, taip kad bondsų 34
36
3,000
pirkėjai negali atsisakyti mio 35
išpildymo savo patrijotinių
Kaip matome, 21 warda
pareigų.
daugiausia pinigų surinkusi
"Mes turime atsistoti ant — $312,300 su 178 sitbskripcistipresnio pamato", pasakė jų. Bet 26 warda užima pir
Mr. Kramer. Jei panašiai taip. mą vietą subskripcijų skaitviskas slinks želvės žingsniu, liumi— 445 su $50.350.

n

Plėšikai užpuolė James J.
Flanigan saliuną po num.
2636 West Madison st. Neti
kėtai saliunan inėjo du policteris.
Indiana valstijoj pravesta monu. Prasidėjo šaudymasis.
Policmonas Cashman Nu prohibicija. Taigi dabar iš Krito negyvas vienas polic
baustas kalėjimu nuo vienerių tos valstijos į Chicago atgabe monas ir vienas plėšikas. Ki SKERDYKLŲ
DARBININ
Gyvulių skerdyklų kompa
ligi 14 metų už vieno žmogaus nama tūkstančiai galionų svai tas policmonas sužeistas. Du KAI VAKAR PAĖMĖ DAUG nijos, pabaigusios mokėti dar
plėšiku pabėgo.
galų.
apiplėšimą.
bininkams .užsilikusius
už
PINIGŲ.
mokesčius, tuo jaus imasi dar
Išmokėta apie 6 milijonai dJol. bo pravesti trijų atmainų pa
roje darbą visose savo įstai
Gyvulių skerdyklų darbi
gose, taip kad 'darbininkai
ninkams vakar atmokėta pas
neturėtų dirbt ilgiau, kaip tik
kutinės algos už viršlaikį.
8 valandas dienoje.' Reiškia
Tas užsilikusias algas darbi bus pravesta trijų atmainų
ninkams
priteisė
teisėjas paroje darbo sistema.
Alschuler. Atmokėta darbinin
Tas kompanijoms atsieis
kams, skaitant viršlaikį pra
milijonus dolierių. Bet jos tai
dėjus sausio, 14 d., apie 6 mi
gražumu nedaro. Priverstos
lijonai dolierių.
tai daryfi.
Daugeliui darbininkų tas
Pagerėjo dar,bo sąlygos gy
priteistas prie
užmokesčiu vulių
ry
skerdyklų
darbinin
True translation filed with the postmis
nepriteklius jau praeitą šeš kams. Ir vis tai ačių pačių
master at Chicago, 111., on April 16,
Mūšiai tęsiasi.
1918 as reąuired by the act of Octadienį buvo išmokėtas. Vakar darbįninku vadovų ir vyriautober 6. 1917.
atmokėta visiems kitiems Ii l?ybės pastangoms. Už tai dar
Karės ofiso oficijalis pra
Berlynas, bal. 15.—Vokiečių
kusiems Vlarbįninkams.
nešimas, paskelbtas' sekma kariuomenė, paremiama savo
bininkai turi vyriausybę rem
Tūkstančiai darbininkų ga ti.
dienio vakare, skamba:
karės laivyno, inėjo Gelsing44
vo po 30 ligi 50 dol. užsiliku
Po daugelio valandų in- forsan, Suomijos so^tinėn. A»sių priteistų užmokesčių. Ki STREIKAS VIEŠBUČIUO
tempto mūšio per naktį ir pie tai pranešta iš vyriausios
ti darbininkai gavo po 100 Ii
SE?
paskui rytmetyje aplink Neu karės stovyklos. Pranešimas
gi 200 dol. Didžiuma darbi
ve Eglise mūsų kariuomenė skamba:
Su ryt diena visuose Chi4
ninku tuos pinigus apsiėnV pagos viešbučiuose, sakoma,
nepasitraukė
iš
miestelio.
* Rytų laukas: — T% smar
f panaudoti nupirkti . trečiosios sustreikuosią visi darbinin
Priešininko atakos šitoj išpjo kaus susirėmimo su ginkluo
laisvės paskolos bondsus.
kai, kokie tik viešbučiuose tuvoj paskui atnaujinta su di tais būriais, mūsų kariuome
1—American soldierg at the maln entrance of the Casino at Aix-les-Bains, the ręst cenfer for our forces In France.
džiausia desperacija, nepai nė, kuri išsodinta Suomijoje,
Šią savaitę darbininkų va rį bent kokį darbą. Streika<
2—Scene durlng the great flre ln Jersey City that followed tremęndous explosions in the Jarvis \varehouse. 3—George
sant pasibaisėtinų sav 0 nuos paremiama karės laivyno, in C. Russell and his aerlal torpedo, which he thought was being nsed in the bombardment of Paris; the plans of the dovai ruošia visą eil^t susi- busiąs už darbininkų unL)
devlce were stolen by Boy-Ed and taken to Germany.
tolių. Šiandie priešininkas at ėjo Gelsinforsan > >
rinkimų, kuriuose bus taria pripažinimą, kadangi ligsiol
masi, kad visi darbininkai į- viešbučių savininkai nenori
naujino savo atakas, kad pa
1.— Amerikoniški kareiviai ties butu M. Aix-les-Bains, kur randasi mūsų kariuomenės sigytų trečiosios laisvės pas sutikti su unija.
imti miestelį ir mušis tęsiasi.
Vakar Chicagoje prasidėjo
4
Be to kalbama, kad su ge
* Pradėta šiandie ryte prie miesto valymo savaitė. Visos atstogrų centras Prancuzijaje, 2. —Gaisro reginys mieste Jersey City po baisios eksplio- kolos bondsus. Bus patariama,
šininko ataka Bailleūl apylin gatvaitės, kiemai ir visokie zijos Jarvis sandelyj. 3. — George C. Russell su savo oro torpeda, kokia, jo nuomone, kad jie tuos bondsus pirktų gužės 1 diena Cbicagoje pra
kėse mūsų -kariuomenės at užkaboriai turėtų but išvaly panaudojama Paryžiaus bombardavimui;:sumanymo pienus, sako, Boy-Ed paglemžė ir tiesiog per savo darbininkų sidėsiąs visuotinas visų dar
tarybą.
bininkų streikas.
pasiėmė į Vokietiją.
s
mušta. Taippat kita priešinin- ti.

Antradieni balandžio 16 d.
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[REDAKCIJOS PASTABOSE]
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mokytojų išvažiavus iš Lietu
vos, reikėjo greitai naujų pa
Vibiiuje ėmėsi to
Tokiuo vardu
laikraštyj ruošti.
"Lietuvos A i d a s " p. ^ . S k i e  ruošos ' darbo ' ' Ryto'' moky
dra rašo apie Lietuvos moky tojų kursai; jie išleido dau
kla stovi 1915—1917 metų lai giau nei 50 mokytojų Žemai
kotarpiu.
Žinios labai indo- čiuose ir Augštaičiuose, net
mios. - Jomis taigi ir pasida pačiame jų pakraštyje, kaip
liname su gerb. Skaitytojais. štai Lydos apskrityje, buvo
pristeigta daugyįė liaudies
mokyklų. Jei trūksta tikro
Kusų laikais, kaip žinoma, mokytojo, tad jį atstoja klieri
lietuvių mokyklos kaip ir ne kas, vargonininkas arba šiaip
Vil
buvo: vyriausybės mokykla koks vietos šviesuolis.
buvo rusiška, ir privatinėje, niaus vakarinių kursų auklė
pačių lietuvių steigiamoje, ru tinės, bent daugelis jųjų, tan
sų kalba viešpatavo; lietuvių kiai *odo nepaprastą " darak
kalba tebuvo kenčiama rusų torių" gabumą. Tiesa, ne vij
kariuomenei pasitraukus iš soms mokykloms buvo lemta
Lietuvos, su ja drauge išsi ilgai išgyventi: dauguma jų—
kraustė ir vvriausvbės mokv- del šiokių ar tokių priežasčių
kla"; jos vietą teko užimti pri — yra jau uždarytos ar pa
vatinei.
Taip tad viena po keistos kitomis, nebe mūsų
kitos steigėsi vis naujų mo baldomomis, tečiau nesiliauna
kvklu.
IŠ Vilniaus, Kauno mūsų mokyklos kovojusios su
ir kitų vietų mokytojai ėjo kliūtimis; mūsų žmonėse esa
pėsti į sodžių, vadovėliais ap ma neišsekamų gyvybės šalti
sikrovė, kiti, laimingesni, su nių, troškinio šviesti, susipras
sidėję juos į vežimą. Balsiai, ti.
aiškiai suskaiTibėjo mokykloje
Šviesuomenė uoliai runkčiolietuvių kalba: visų dalykų mis eina, steigdama visur mo
•mokoma lietuviškai.
kyklas.
Vii n iii j e gyvuoja,
Buvo įsteigtos pirmutinės pavyzdžiui, per 10 pradeda
lietuvių gimnazijos: " R y t o ' mųjų mokyklų Įsteigtų ar glo
draugijos Vilniuje, ' ' S a u l ė s " biamų "'Lietuvių Draugijos
— Kaime ir Šiauliuose, steigė del karės nukentėjusiems šelp
jų būrelio — Panevėžyje. Tie ti' (Lietuvių Komiteto) ir
sa, ne visos ligi mūsų dienų
Lietuvių Draugijos nukentė
išgyveno; Šiaulių gimnazija
jusiems del karės gyvento
uždaryta, ketintosioms Mari
jams agronomijos ir teisės pajampoėls ir Telšių neteko nei
gelbai teikti." Tose Vilniaus
gyvuoti pradėti.
Nors dau
mokyklose keli šimtai moki
gumas lietuviu mokinių Rusi
nių, . daugiausia
nutautusių
jon išsikėlė ir ten į lietuvių ir
rasų mokyklas Įstojo, nors šeimynų vaikai; jie gauna mo
daugelis tėvų.. laukdami nu kslą, prieglaudos — maisto ir
sistovint gyvenimo, neleidžia priežiūros. Mokytojų ir prie
vaiku mokyklon, vfs d«»lto tri- glaudų vedėjų darbas teko ne
jose: Vilniaus, Kauno ir Pa kartą matyti ne vien įstai
nevėžio gimnazijoje mokosi goms, bet ir prašalaičiams per
dabar per JįOO berniukų ir vakarėlius ir šiaip pramogė"]
les.
Panašiai, ti k sunkes
mergaičių.
nėmis sąlygomis, darbuojasi
Lengva
numanyti,
kiek
Kaunas, Šiauliai ir kt..
darbo ir rupesnio buvo stei
giant šias mokyklas: stigo lė
šų ir mokymo įrankių, *o viso
Visi gyvename dabar nepa
kių kliūčių netruko.
Tečiau
prastu MIUO praeities atskilu
radosi žmonių, kurie nepabū
siu ir ateities vos vos įžiūri
go tų sunkenybių, ir jau tre
mu, dar nenusistovėjusiu gy
čius mokslo metus vaikai ei
venimu.
Tai labai aiškiai
na.
Vargais negalais susi
matyti mokykloje.
Užperny
randa ir reikalingų lėšų.
kštė mokykla nebepanaši į
Truko gimnazijoms vadovė
pernykštę, o šįmet gal dar lalių lietuvių balbai; vieni para
bjau atsimainys. Vilties va
šyti ir išleisti, kiti teberašomi.
landa keičiasi nusiminimu, po
Yra jau aritmetikos teorija ir nusiminimo ūpas vėl prašvin
uždavinyno dvi dali, skaitymų ta. I r be abejo: ligi pat ka
knj'ga, geografijos pradžia, A- rei pasibaigiant bendrosios,
zijos, Aprikos, Amerikos ir nenusistovėjusios
šio meto
Australijos geografija, latyim sąlygos skaudžiai atsiHeps
kalbos chrestomatija (dvi da- mūsų mokyklos darbui, neleis
Ii), dainų vadovėlis, lietuvių jai tvirtai nusistatvti.
kalbos sintaksė, geometrijos
Viena betgi aišku: šiaip ir
vadovėlis, spausdinama Lietu
vos geografija, algebra... Ki taip nusistatys Lietuvos atei
ti stebisi tą sąrašą pamatę ir tis, senovės ^nokykla ar l^rei
Dabar
žinodami, k«d tikrų, pratusių pasibaigus nebegryš.
tinė mokykla skina busimajai
mokytojų-tik maža tėra!
naują kelią mūsų visuomenei
pasiėmus mokymo reikalus į
Dar daugiau padaryta, y- savo rankas, beliks tvirtinti ir
pač pradžioje, pradedamųjų plėtoti.
Dygliais įr erškėčiais yra
mokykla srityje.
Daugumui

ŽINIOS APIE MOKYKLAS.

s=

m^
4) tvarkyti atskaitomybę ir
5) derinti savo darbą su L.
V. Tarybos Iždo Skyriaus
bendru plasu ir išdirbtomis
atskaitomybės formomis.
i Kapitalas padidinti nuo $MJ>00 O* &0/>00.
L. V. Taryba siųs savo įga
NUTARTA: J JJg 5 * % * * • ***.00 ibi $10M.
liotinius į lietuvių gyvenamas
vietas, kurie teiks žinių apie
• šiandien musg tatkfa&itf Waw* ^ neneša peta*.
politinį L. V. Tarybos darbą;
Bet kodėl? Gi labiausia toder, kad mmmė
mažai
padės Vietų Taryboms nusta
buvo užinteresuota, kad laikraščiui oęrai seklys.
tyti kontaktą su L. V. Tary
Vienatinis lietuviu kataliky dienraštis "Draugas"
ba; ten, kur Vietų
Tarybų
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama ištai
dar nėra, padės jas
organi
ga, šėrai nuo $25-00 numažinti ik* $ W m Senatie
zuoti; tarsis su vietų lietu
•
vienas šėras bus verta* pustrečio naujų. Dabar "Brau*
viais del geriausio organiza
vimo ančdėlių ir aukų rinki
go" Bendrovė prieinama visiems.
mo. L. V. Taryba kviečia VieTad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaiHfngiatitiį Tarybas ir vietų lietuvius | Į šiai i "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos serus.
kuo tiksliausiai sunaudoti to
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu cąntre savo
kių įgaliotinių
atvažiavimą
bendro darbo organizavimui ^spaustuvęu Tam ceikia šviežio kapitale* Tad nevien
prenumeratomis aria agitacija remkime'"Draugą", bet
ir Lietuvos reikalams.

RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ.

nografijos, ekonomijos ir po
litinio lietuvių judėjimo, taip
' Lietuvių Vyriausioji Ta pat surinkti oficilinę medžia
ryba Rusijoj galės naudingai gą, kurioje karės metu buvo
' dirbti pavestą jai darbą tik liečiamas tautų likimas, lietu
tai susirišusi
artimais ry vių lenkų santykiai ir Lietu
2)
šiais su išblaškytais po visą vos bei Lenkijos ateitis;
paruošti vis% eilę
žemėlapių
Rusiją lietuviais.
.istorinės,
etnografinės
ir
Tam tikslui Lietuvių Vy
ekonominės
Lietuvos, taip
riausioji Taryba Rusijoj kvie
pat nurodyti
sienas, kurios
čia lietuvius,
užjaučiančius
yra mūsų reikalaujamos bu
L. V. Tarybą, tiksliai susior
simajai nepriklausomai Lie
ganizuoti savo
gyvenamose
tuvai. Tam pačiam tikslui L.
vietose ir sudaryti Vietų Ta
V. Taryba Rusijoj jau šian
rybas ant tos
platformos,
dien, susitardama su Didžio
*knri priimta yra Trijų ir par
sios Lietuvos Taryba ir
su
tijų
atstovų
suvažiavimo
Šveicarijos lietuvių organiza
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
Ten? kur nėra Vietų Tary
(lapkričio m. 16-19 d.).
cijomis, turi rūpintis sudary
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
L. V. Taryba Rusijoj kvie ti Rietuvių reikalams tinkamą bų ir negalima jų veikiai su
daryti, L. V. Taryba* kviečia
ir mylėsime.
čia tas Vietų Tarybas, ku atstovybę kongreso
metu ir
atskirus lietuvius inicityvos
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš tr pelną,
rios jau susiorganizavusios, vietoje.
keliu (arba įgaliotus"
tam
šėrus priima "Draugo" admmieteaeiįa (1809 Wk
stoti ant minėtos platformos.
L. V. Taryba,- atsižvelgda
Iš Vietų Tarybų L. V. Ta ma į Lietuvos ateitį ir ma tikslui per rinkimus) susiži
46th Street, Chicago, IH>.
noti su L. V. Taryba del-ančryba laukia:
nydama, kad jau metas
yra
41
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų
dėlio,
aukų
rinkimo
ir
del
ki
1) kad jos informuos
L. ruošti pagrindus
busimajai
j priėmime.
tų
darbų.
Šitokioms
vietoms
V. Tarybą apie paaiškėjusius Lietuvos Valstybei, Trijų ir
vietose bendrus lietuvių rei partijų atstovų nutarimų jau L. V. Taryba skirs savo įga
kalus, žinomus joms kitų tau s'varsto ir rengia
Lietuvos liotinius iš vįetos žmonių ar
Kuponas u i s i rašymui ' 'Draugo'' Bendroves šėru.
tų žygius ir tt.
l
'valdymo ir jos savivaldybių ba laikas nuo laiko / siųs tam
2) kad jos duos patarimų, įstaigų projektus bei t medžia- tikrą savo įgaliotinį.
DRAUGAS P U BLISHING OOMFA1TY,
-\
1800 West 46th Street,
paremtų paaiškėjusiais vieto gą jiems. Be to, L. V. Taryba , L. V. Taryba, remdamasi
*
emeAGO, LLmrois
pasirūpins suregistruoti mū 'Trijų ir partijų atstovų suva
se faktais; , ,
,•
3) kad jos palaikys gyvą sų kultūros pajėgas ir įeiti į žiavimo nutarimu, kreipiasi į
Prisiunčiu $
Monty Orderiu ar C*klu ir m«ld*t«
sąryšį su L. V.' Taryba raš kontaktą su lietuviais inteli visus esančius Rusijoj, Ame
man pašiurti
"Draufo" Bendrovės serų.
tais, siųsdamos ypačiai savo gentais išsimėčiusiais po Ru rikoj ir užsieniuose Fondus,
tautos
par kurie renka pinigus
atstovus į L. V. Tarybos po siją, kad butų galima
traukti juos Lietuvon ir kad, reikalams, ir prašo juos: 1)
Vardas Ir pavardė
sėdžius;
• • « • • • • • » . • ..•_• • •
v •.••••%••«•••
suteikti
surinktųjų
pinigų
L.
Lietuvos
4) kad jos1 organizuos sa- tvarkant busimąjį
V. Tarybai ir 2) sudaryti
Antrašas
.«..««.««
,vo atstovus į L. V. Tarybos gyvenimą, nestigtų reikiamų
*
ryšių ir nustatyti kontaktą su
specilistų
inteligentų
lietuvių
posėdžius;
Miestas
L. V. Tarybos Iždo Skyriumi,
4) kad jos organizuos sa visoms krašto gyvenimo ša
.
II. I/. V. Tarybos iždinin !
koms
valdyti
bei
tvarkyti.
vo apylinkėse Trijų ir parti
L. V, Taryba, gerai žino kui priklauso vyriausias L,
jų atstovų suvažiavimo pas
V. Tarybos iždo globojimas.
O kad jo draugai cicilikai
kirtojo ančdėlib ir aukų rin dama, kaip labai trūksta Di
kratosi ir purtosi nuo lietuvių
džiajai Lietuvai pajėgų
vį- J o pareigos — ieškoti ^paja
kimą;
•
mų šaltinių, ruošti pajamų ir
I vardo — tai tas niekis. Jei
5) kad jos parems L. V. sose kultūros srityse, ima jau išlaidų sąmatas ir kontroliuo
Grigaičio " t a u t a " .
gu jiemB Grigaitis Keps, tai
Tarybos paskelbtąją politinę rūpintis telkti Didžiajai Lie ti atskaitomybę. Paruoštos iž
jie ir rytoj pasiskelbs didžiau
platformą,, skleisdamos
ir tuvai inteligentų — kultūros dininko sąmatos turi būti pa
siais lietuvių " t a u t o s " " p a t ir
Pakol
Pijušukas
(taip
va
darydamos susirinkimus, ku- darbininkų, kurie norėtų
tvirtinamos
L. V. Tarybos.
aiškindamos ją žmonėse
Ir galėtų padėti Didžiojoje Lie Išlaidų orderiai turi būti pa dindavo "Naujienų" uedakto- riiotais.''
Sp&rnaMi&.
'
rie tam tikromis rezoliucijo tuvoje Lietuvos Tarybai jos sirašomi pirmininko ir iždi rių jo tėvai ir kaimynai Su
mis patvirtintų Lietuvos ne sunkųjį ir atsakomąjį darbą ninko arba vietoj
iždininko valkijoj) buvo gimnazistu, ji
dirbti.
.
priklausomybės
reikalavi
jojo įgaliojimu Iždo Skyriaus sai buvo didelis patrijolias. Ji
Be visa to, kas yra jau
sai mylėjo tada savo taut$.
mus;
vedėjo.
Kaimo jaunimas lipte lipo
6) kad jos tinkamai atsi pradėta, prieš L.v V. Tarybą
Balandžio 7 dieną, š. m»,
m . L. V. Tarybos
Iždo prie jo.
arti
Jieai švietė jį ir vietos Blaivininkų 37 kuppa
lieps del visa, kas politikos stovi visa eilė darbų,
gyvenimo bėgyje gali kenkt miausiu laiku svarstytinų ir Skyriaus vedėju vienu balsu mokino, kaip reikia mylėti sa turėjo susirinkimą, šv. Anta
renkamas kun. J . Jasenskis v vo tėvynę.
f
Lietuvos
nepriklausomybės dirbtinų.
no parapijos svetainėje. Susi
Iždo
Skyriaus
Vedėjas
kun.
J.
L. V. Taryba yra pasiėmu
idėjai.
rinkimo metu paaiškėjo, kad
m
kurį Jasenskis įgaliojamas: 1) pri
Kiekvieną susiorganizavu si labai platų darbą,
vietos parapijos
mokyklos
atsidavę iminėti visokias pajamas, 2)
sią šiais pagrindais
Vietos vien tam reikalui
Bet tai buvo senai, labai se gerb. Seserys-mokytojos nus
laikyti
pas
save
ir
bankuose
Tarybą L. V. Taryba Rusijoj žmonės tegali atlikti.
nai.
Dabar Pijušukas jau prendė uoliai darbuoties, kad
L. V. Taryba kreipiasi į iždo pinigus, 3) tvarkyti at plikas dienraščio redaktorius. iš lankančių mokyklą
kviečia pranešti tuojau apie
vaikų
ji skaitomybę, 4) taisyti reika Plinkant pakaušiui, džiūvo, padaryti
tikruosius pilnus
savo susiorganizavimą ir ne- lietuvių visuomenę, kad
atidedant pradėti
tais pa busimosios — laisvos, nepri lingas komisijas, 5) kviestis traukėsi ir rietėsi širdis. Kas blaivininkus ateityje. Prakil
klausomos Lietuvos ''reika bendradarbius ir skirti jiems jaunystėje buvo brangu, da nus pasišventimas ir darbas.
grindais darbą.
v
lams apsiimtų mokėti tam tik atlyginimus,
bar tik paniekos š^psą ant lu Nes kuomet iš. mažens vaike
3. Del L. V. Tarybos lėšų ir rą ančdėlį: tuojau pradžiai
girty
6) susižinoti su vietų \ pų teiššaukia.
Tauta, tėvy liuose bus skiepijama
iždo skyriaus.
lapkričio mėnesiui — visos lietuyjais bei jų organizacijo nė į užuomarštį nuslinko; var bės pasibjaurėjimas,
tuomet
..
. •
dienos uždarbį
ir pelną, o mis įždo^ reikalais.
karykščiai broliai patalo prie jie užaugę M atmins ir bjau1. Trijų ir partijų atstovų
gruodžio mėnesiu pradedant
IV. L. V. Tarybos įgalio šininkais. Malonus Pijušukas rėsls girtybe, kuri daug žmo
suvažiavimas yra pavedęs L.
— kas mėnuo po pusę dienos tiniu vienu balsu renkamas
V. Tarybai Rusijoj susižinoti
išaugo į lietuviškųjų cicilikų nių nelaimingais padaro.
uždarbio ir pelno. L. V. Ta R. Skipitis. Jam pavedama vi
ir susiartinti su pasaulio val
vadų.
Blaivybė yra
prigimtas
ryba kviečia lietuvius ir lie sų pirmiausia aplankyti rajo
stybėmis bei tautomis.
Tam
žmogaus stovis. Girtybė yra
tuvių įstaigas ir organizaci ną
•
Charkovo — Oclesos —
tikslui, L. V. Tarybai reikės
blogas inpratimfts. Tasai mjas aukų nešykštėti.
Jekaterinoslavo — Smolens
plačiai atstovauti
lietuvių
O betgi, kada " D r a u g a s " pratimas yra "baisiai kenks
L.
V.
Taryba
sudaro
tam
ko.
reikalams užsienyje. Tam pa
nesenai užklausė p, Grigaičio, mingas sveikatai ir doraiJ
tikrą
Lietuvių
Vyriausiosios
čiam tikslui L. V.
Tarybai
V. L. Taryba paveda sa kokie beliko jo ryšiai su tauta
Visi lietuviai tėvai privaly
Tarybos
Rusijoj
Iždo
Skyrių,
Rusijoj reikės turėti per sa
vo nariams Maskvoj gyve — jisai ' ' apsibrozįjp.'' Kaip tų prisirašyti prie Blaivinin
kurio žiniai paveda visus L.
vo atstovus, artimų ryšių su
nantiems — d-rui J. Bagdo tai sako.
Jisai prie tautos kų Susivienijimo, padaryti ap
V. Tarybos iždo reikalus —
nui, kun. E. Paukštei, A. Ski prigulįs^ ir tautai dirbus.
Rusijos tautomis: suomiais,
žadus. Tuomet ir priaugantie
pajamas, išlaidas ir atskaito
pičiui ir sekretoriui ,St. Šilin
ukrainiečiais, įgauniais, muBet kur ir kas ta jo tauta— ji vaikai iš mažens įpras eiti
mybę.
gui tuoj susižinoti su Laiki apie tai jisai pats paaiškina blaivybės keliu ir jausis svei
zulmonais ir tt.
L. V. Taryba kviečia visas
nuoju Lietuvių Tautos Fon "Naujienų" 88 No. — "Kle ki ir laiminigi.
,
K.
Trijų, ir partijų atstovų su
jau dirbančias Vietų Tarybas,
do Rinkliavos o Komitetu -Mas rikalai" - ^ suprask visi kata
važiavimas* yra pavedęs L. V.
taip pat naujai
besiprganikvoje.*
Tarybai ruoštis prie busimojo zuojončias Vietų
likai esa ne tauta; buržuazija, 18 MIESTELI? ŠIANDIE
Tarybas,
BUS BALSUOJAMA U2
taikos kongreso. Tam tikslui. tuoj sudaryti Ančdėlių Ko
VI. L. V. Taryba
paveda tautiečiai irgi ne tauta. Lie
„ «DBY".
L. V. Taryba Rusijoj turės at misijas, kurios rūpintųsi fi savo nariams Maskvoje — d- ka tik socijalistai. Šie, anot>
likti eilę. ruošiamųjų
darbų: nansine Vietų Tarybų darbų rui J. Bagdonui ir kun.
E. p. Grigaičio ir tesudarą tik
Šiandie Jilinois valstijoje
J
iy
atskiromis brošiūromis dalimL
Tai lie
Paukštei tupintis L, V. Tary rųjų lietuvių tautų.
18 miesteliuose įvyks balsavi
memorandumas suglausti rei
tuvių
tautai
jisai
ir
dirbąs,
ir
bos
iždo
reikalais
Maskvoje.
L. V. Taryba kviečia Anč
mai svaigalų panaikinimo, rei
kalingąsias, Lietuvos nepri dėlių^ Komisijas nuolat žino Tą pat L. V. Taryba be iždi pasišvenčiųs.
kale. Kaip "sausieji", taip
klausomybės idėjai gintį, ži tis su L. V. Tarybos
ninko
paveda
dar
ir
savo
pre
Iždo
" s l a p i e j i " nukaitę darbuoja
nias iš 'Lietuvos istorijos, et- Skyriumi del bendro
zidiumo
nariams
Petrapilyj
darbo
si.
—
M.
Šleževičiui,
St.
Šilingui
planp ir atlikimo.
Jeigu jau taip. (Anot p.
Šiandie bus tuo klausimu
tas kelias išklotas, bet tikslas,
Ančdėlių Komisijų darbas ir L, Noreikai. L. V. Taryba Norkaus betariant), tai p. balsavimai ir miestalyj B4*e
į kurį jis veda, mums iš tolo yra: 1) organizuoti ančdėlius prašo juos tuo"' tikslu, rinkti Grigaitis lieka lietuvių tautos Island, šalę Ciiicagos.
"S
aiškiai šviečia.
Tad įveiksi vietoje; 2) rinkti
aukas; 3) aukas ir priiminėti visokias J prezidentu be rinkimų, nes
2S
• a ? , j i j , . wgsg
me visas sunkenybes ir į jį ieškoti kitokių pajamų šalti pajamas, L. V. Tarybai ski- kasgi nežino, kad jisai yra lieIr Boadt
nių
(paskaitos,
vakarai
ir
t
t
.
)
;
prieisime.
^
riamas
(B. b.).
tuviškų cicilikų vadas.
(Tąsa).
2. Del Vietų Tarybų.
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Lietuvių Laisvas Bondsų
Skyrius.

l « * <
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Lietuviai Amerikoje

Trečios Laidos Laisves Bpndsų Kampanijos vedimui Te
OMAHA, NEBR.
derate Valdiia įsteigė Lietame Skyrių septintame FederaKame Distrikte. T 0 skyriaus CENTRAS yra ŲNIVBRSAL
Lietuviai gerai pasilaiko.
STATE BANK. 3252 So. Halsted st., Chicago, Dl. To banko
prezideatas — p. J. J. Blias ir kasininkas — p. John J. Bag&oje lietuvių
kolonijoje
randasi apie 17v)
šeimynų,
diiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai.
kurios tikrai priklauso
prie
—
Laisvės Paskolos Komitetai.
šv. Antano iš Padvos para
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Elias ir John pijos ir į kurią moka paskir
J. BagdžiuBaa įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chicagos tas duokles bažnyčios užlai
lietuvių parapijose i i kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio kymui. Bažnyčios turtas sie
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos kia $30,000.00, o skolos vos

E

^

"Draugo" Bendrovės Knygynas.
'••»

prisirišimą prie šios šalies, ją
gelbstant ir parodant savo iš
tikimybę.

Visiems savo priateliasaa patariame •kaityti No, 850, Ap»varstykl Atlikusiam* miaO* pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
.•B
Ir platinti mūsų Išleista* knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny No. 254, A. B . C. Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti ižkalno
Raudonkakliai '' cicilikučiai' •
.26
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . .
išperkant money order arba registruotame laiške. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
snaudžia.
Mažiaus dolerio galima siųsti kra«os ženkleliai*
lis L Surengtas ir užgirtaa trečiojo
Baltimoro8 Koncilijaus. Pagal ang
Reikia taip-gi
pažymėti,
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
No. 5. Anykščių ^Uelis. A. A. Vyskupo Ant.
Talpina trumpus klausimus ir atšo
kad raudonkaklių *' eieilikuliarunauskio amžina atminti*, yra tai
kimus p n u a k y i u s pradedamiem šiems
čių" — bolševikų visai nebu
.10
perlas lietuvių poezijos. Pusi. I i . . .
skyriams. Kaina . * . .
.16
• *••••••
Ko.
10.
Aureolė.
Oratorija.
Paskirta
Lietu
No. 265. KrikŠčJouiAko Makalo KatrklTmaa,
vo matyti. Jie kitados garsiai
vių Chicago, III. Sv. Kazimiero Besedalis II. Surengtas lr^užgirtaa trečio
šaukdavo ir rėkdavo ^'kriti
rims. Parašė M. Gustaitis,
1914 m.
jo Baltlmores
Konciuja.ua,
pagal
10
Gražios dainelės. PuaL 14 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
kuodami" valdžią. Bet-gi da
No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
nas. Šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operetto. ParaSė Prunaa. Gra
B o ^ d s i j sub&kripeijas į v a i r i o s e k o l o n i j o s e . L i e t u v i a i , k u r i e t ė r a $6,000. T a i p - g i i r p a r a - bar užsidarę tylomis veikia
klausimai,
pritaikyti
aukštesniems
10
ži ložimui kroingelė. S»uel. 14;
molEyklų
skyriams. Gražus teLeidl1
pijonys gerai pasituri ir turi ir viešai nebepasirodo ir at
No. 18. Gurkllutėa Eilės. Yra gražus rinki
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina .. .25
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. X
nebedik
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo pinigų apsčiai susitaupę. Be gyventų " u k a z ų "
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82 . . . . . .
.10
D. Išleista lėšomis Švietimo ^ Pr-jos\
1
to
gi
121
šeimyna
turi
savo
N
o
.
25.
Kanklės.
Lietuviškos
dainos
sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė, 19*6 m.,
tuoja.
Matyti,
kad
valdžios
tautos v a r d ę i r jiigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi.
26 '
10
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
Suvienytų Valstijų Laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimai namus. Tad-gi, malonu į tą prisibijo.
.25
viams dainelių. 1 dalis
viską atsižvelgti ir patėmyti,
parašė kun. A. Guillois, vertė kun.
Jeigu-gi kas nor^
gero
:
.S0
II dalis
A. Milukas. Yra tai puikus įrankjs
TOWN OF LAKE KOLONIJA.
kad iš taip mažos
lietuvių veikiama lietuvių vardo 1 aNo. 80. Meilė Poema. PanCŠė M. Gustaitis.
prieš užmetinėjimns laisvamanių t a 
Yra
tai
labai
gilios
minties
dainelės.
4f
m e dalyke. PuaL 156
kolonijos l atsirandančios toli kėlimui, tai visi jie snaudžia
1914 m. Pusi. 24
.16 No. 279 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
Town of Lake kolonijoje uoliai darbuojasi sekantieji muose- vakaruose, ko-ne-visi ir atsisako veikti Tad-gi pa
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
prisiruošiantiems i pirmąja išpažinti
delis. Lenkiškai parašo Kaz. Goralir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
vietinio komiteto nariai: pp. A. Kareiva, J. Balnis, P. Veriga, yra namų savininkai, o būda sirodo, kad jie yra neištikimi
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
kaitis. Antras leidimas 1007. P. 115
.20
mi
tokiais,
jieturi
ir
dides
šiai
šaliai
ir
nepageidaujami
scenai veikalėlis.
,10 No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
J. Viskontas, J . Liatukas, P. Pivarunas ir kiti. Jie varo gyv^i
No. 48. Katriutė, Triveiksmis dramos paveik
.•t
čioje Nšv. Kaina
nesiroagitacija prie kiekvienos progos i f rengdami susirinkimus. nį balsą ir galę miesto rinki piliečiai, o kadangi
.15 No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
slėlis iš /liaudies gyvenimo
No, 55. Karės Metu. Vaizdelis iŠ lietuvių gy
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
Ypatingai, vietinis klebonas, gerb. kun, A. Skrypko, varo gy muose ir politiniame veikime, kųoja, kaipo lietuviai, tatai
.20
skaityti ir platinti šią knygele . . . .
venimo
S-Juose
aktuose,
užimantis
ir
negu kitos tautos.
tegu
pasilieka
išmatomis.
Pa
No.
305.
Trumpa
Lietuvių
kalbos
Gramati
tinkantis
scenai
.15
vą kampini ją savo parapijonių tarpe. Gi moterys labai uo
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. DamljoNo. 00. Komedijelės: Čigonės atsilankymas.
našių
išmatų
ir
išgamų
Tė
A
Omahiečiai
—
geri
patrijotai.
liai renka subskripcijas toje kolonijoje: p-nia 'Ona Bįer- t
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vynė nereikalauja. Taip pat
su Blaivininku. Parašė U. Gurkiiutė,
vėlis tinkas
mokyklose ir patiems
žinskienė, p. Martha Elijošicnė, p. Pieržynskienė, p. Petro
Gražus,
lengvi
veikalėliai,
pusi.
84
.
.
per
save
mokinties,
poperos apd. . .
.•€
Vietiniai lietuviai yra pa ir mūsų kolonijos tėvynainiai
.ii
No.
307.
Trumpa
šv.
Istorija
Seno
ir
Kanto
No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
šienė, p-lė Brenzaitė ir p-lė Kušleikaitė. Tie visi komiteto na sižymėję savo, duosnumu. Jio nori nuo jų atsikratyti ir su
{statymo. Parašė ' kun. 1.
ffuster.
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is.
Kieto popero apdarais
M
riai, ypač narės, renka subskripcijas netik susirinkimuose, nesigailėjo aukų del saviškiu išperomis susidėti visai ne
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. , .
.20
No. 315. T a i k ų , žvaigždutė.
Bendoriaus, v
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
bet ir vaikščiodami pas biznierius ir pakiemiais.
"
nuo karės
nukentėjusiems. geidžia. (
dalis I, kieto poperos apd.
25
tė Selimjua Antra laida. Pusi. 40. P a
No.
316.
Vaikų
žvaigždutė
dalis
II,
kietais
sakaitė
i
i
lietuvių
gyvenimo
.lt
Taigi prašome visų lietuvių tuos komiteto agentus prie Jie taip-gi aukavo įvairiems
Aks-Ar-Ben'ietis. j
apd.
15
No. 87. Braižinėlial. Tai labai idomios apy
tautiškiems
tikslams.
Jie
nie
lankiai sutikti,k kur tik jie atsilankys, ir sulig savo išgalės
No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parakė Skruz
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu.45
dė. Chicago, 111. 1915 m.
kame neatsisakė. Nun-gi, kuo
ATSIŠAUKIMAS.
duoti jiems laisvės Paskolos Bondsų subskripciją.
gis.
1916 m. Knygutė pasimokini1
No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
met
šioji
šalis
reikalauja
pamul
tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . .
.15
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
Su pagarba,
326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
gelbos nuo savo piliečių, kad
\esenai į "Draugo", redakpatarimais apie pašaukimą kunigys
mui knlngutė. PusL SS . . \
Jos. J. Blias,
06
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
jie skolintų Trečiajai
Liuo\i\
kreipėsi
trys
vyrai
iš
Ci
No. 95. Huckleberry Flnnas. Mielam laiko
/ Liet. Skyriaus pirmininkas.
e
Saurusaitis. PusL 196
36
praleidimui
patartina šią apysaką,
sybės
Paskolai — ir tame cero, 111. pp.: J. Stankevičius,
No.
360.
Lietuvių
Darbininkų
Kalendorlaa.
kalba lengva ir kningos intalpa inte
Čia paduodame sąrašą tų, kurie jau pirko Trečios Lai
1918 m. Išleido L D. S. Yra tkl pui
resuojanti, vertė Jonas Kmitaa . . . .
.76
svarbiame reikale
lietuviai J. Radoniskis ir Pr. Zajauskis
kus
leidinys ir patariame kiekvienam
dos Laisvės Paskolos Bondsus Town of Lake kolonijoje:
No. 98. 15 daktaro pasakojimų. Parašė Šat
tą
kalendorių
4slgytl. Boston. Pusi.
neatsilieka. Bal. 7 d. tuojaus su situokiuo reikalu:
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
Gražios pasakaitės. Pusi. 70
.26
J a u pora mėnesiu atgal
bažny
(Pabaiga). ^
Fred Poška
50.00 po sumai, buvusieji
No. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymai:
No. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
a ) Marksas IL Pusi. 24
.08
čioje,
susirinko
į
pobažnytigyventų
valandų
atsiminimai.
Para
"Drauge
buvusi
išspąuzdinta
50.00
P^ter Bradelis
50.00 Stanley Petkus
b ) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32
.08
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
nc
salę
ir„
nutarė,
kad
kiek
korespondenciją
tūlo
p.
Ulboc
)
Žmoniškumas
ir
vergija,
pusL
18
.05
šanti kar^s baisumą ir jos Žiaurumą
50.00
Frank Urbikas . . . . • 100.00 John Raudonis
d ) l Socijalistų Kojų, pul 18
05
mūsų broliams. 1910 m. "Draugas",
vienas šios kolonijos lietuvi^ nelio, kurioj \L ai pažeminan
e ) Giordano Bruno, pusi. 18
05
pusi. 66
/
.20
50.00 Peter Kenders
50:00
Chas. Wenckaitis . . .
privalo prisidėti,
perkant čiai ir užgaunam! ii buvo at-s
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18
05
No. lOfla Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
50.00 Alex. Baczunas
August K a t a ^ s k i . . .
5O.00 Liuosybės Paskolos bondsus,
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18
.05
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
siliepta apie šv. Antano Drau
lis
ir
tikra
dovanėlė.
Kiekvienas,
jauni
1)
Revolmcijonierių
tarpe,
pusi.
10
.
.
.06
50.00 \Yalter Bachunas
L'rsula Zeuberatė »...
50.00 pažymiau t, kad tai yra nuo
kaitis bei mergaitė privalo jsigyti Vy
m ) Mandagus Vaikelis, pusi. 28
96
giją iš "Cicero, 111.
Fagal
čių
Dovanėlę.
Chicago,
111. 1915,
Mary Dyor . . . . .
50.00 Sam. M i k a l a u s k e . . . . 50.00 lietuvių. Kad geriaus tą vis
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi
korespondento pranešimo ta
nusl. 28
186. Su paveikslais, audimo apd. . . f 1.00
.10
Antanas Czerbotarunas 50.00 Frank Puteikis
50.00 ką apsvarsčius, tapo nuskirta
Lithuania
apd the Autonomy of Poland wltb
draugija esanti atžagareivišNo. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iš ge
a map., by J. Gabrys. Paris . . . % . . . .
.10
Petras Durša
50.00 Anton Beinąs
50.00 diena, kurioje visi
riausiai nusisekusių
vertimų gar
Omahos ka, neprisidedanti prie jokio
rys.
Paris.
10
saus anglų rašytojo Charles
DickVincentas Macikas . . 50.00 Peter Zaramblea
50.00 lietuviai susirinktų. Toji die svarbesnio tautiško reikalo.
A Sketch of the Lithuanian Nation, by J.
ens. Apysaka*
kurią myli senas ir
Gabrys. Paris
10
jaunas,
biednas
ir
turtuolis;
neapsiKazimir Rosimas
50.00 Peter Rozmansko . . . . 50.00 na buvo b a l 10 d. New SettTie vyrai, kaipo šv. Anta ••
Albam Lithuanian
Dances for
orchestra,,
vilsl gavės šią knyga.
Vertė Jonas
••
50.00 lers HalPėje, kur 7:30 vaka no Draugijos Delegatai. fak
Juliona Lapinskaitė . . 50.00 Mike \Yuichulis
Corrceted and arrauged by Vincent
Kmitaa, 520 pusi
$1.00
Niekus, Chicago.
No. 115. Patarlės ir išminties
prūdeliai.
50.00 re atsibuvo viešas
Jbe. Jozaitis
50.00 St. Stauszauskini
lietuvių tais prirodė, kad tie užmeti
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
Josef Grigorowicz
50.00 Berne Narvellitė . . . . 50.00 susirinkimas, kuriame kalbė mai ir kaltinimai yra nepa
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė
.10
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
50.00 jo gerb. kun. Jurgis F. Jonai matuoti/ Draugija
M. Jankouskie
50.00 Geo. Kudaikis
rėmusi
.25 Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
,
«
Kazimir Bereiszus .". 50.00 Petras Gudams . . . . . . 50.00 tis ir adv. Juozas Junevičius. aukomis labdarybę, šv. Kazi • • No. ISO. Trįs Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam prje vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 "
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
Ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
50.80 Po to buvo įvairus, indo-uus miero vienuoliją ir kitais* rei
Miecislavas Sweikauskis 50.00 Jacob Galvin
rašė St. Šimkus
t.
.M
tė P. B. Antra laida 1907 m. 'Graži
klausimai
ir
paaiškinimai,
po
moralė
pasaka.
Pusi.
95.
.
^Cl
No.
373
Įžadų
Katekizmas.
Parašė
kun.
A.
Jonas
Vardauckas
.
.
50.00
.25
Gab. Cebatarunar
50.00
kalus, dabar ji nesenai prisi
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
Staniukynas. PusL 79
..
.25
kurių
tapo
išrinkta
komisija,
50.00
Ona Budviteni
50.00 Uliona Satkaitė
dėjusi į " D r a u g o ' ' Bendrove,
B gražios pasakaitės. Paraše Jonas
No. 375. Ypatingas sąžinės
perkraOnėjiKmitaa. Tikri to žodžio prasmei vaiz
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel.
.15
50.00 kuri darbuotųsi lietuvių tar pirkdama iš jos šėrų už 50.00
50.00 Frenk Grigorowicz
Jonas Monstvilas
deliai. 1917 m.
vadovėlis.
.S0 No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
50.00 pe ir skatintų pirkti Liuo doleriu.
Aleksandra Butkovicz 50.00 Stanisloowa Paukšti
No. 160. Lietuvių Tautos Memorijauts. P a 
Pusi. 409. Audeklo apdarais
$1.00
rašė
ir
indavė
Tautų
(
R
a
s
i
ų
)
Kon
Popiero
viršeliais
«•
.78
50.00 sybės Paskolos bondsus lietu
50.00" Yuzapas Sandaras
Ale!andra Urban
gresui
Londone
atsivuvusiam
liepos
No. Apmastymai, visiems metams ir šven
Ingaliotiniai reikalavo išvių
varde
—
Lithuanian
Fund
50.00
36-29
1911
m.
J.
Gabrys.
Vertimas
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi.
August
Yaonauskis
.
50.00
t^hristopas Pauksztė . .
duojti
pavardę
korespondento,
iš
prancūzų
kalbos
dalis
1
Wilkes
Audeklo
apdarais
$8.00
50.00 — "Lietuvių Fondas", idant
Josephat Bucznius . . 50.00 Jurgis Tumalavicus .
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
Poperos
viršeliais
8.00
.10
kad galėtų jį privesti prie
tuomi
atkreipus
amerikonų
No.
162.
Lietuvos
Istorijos
vadovėlis.^
Tin
50.00
N o , B Į . Maldų knygelė. P. S36. Juodos skuAleksandra Sanutis . . 50.00 Juzefą Szydlauskaitė
k ą s mažiems ir suaugusiems, 112 p.
tvarkos.
Jie
buvo
įsitikinę,
.25
relės apdarais
..
.75
kad ji",
50.00 atydą į lietuvius,
Mikodim Czekanauskis 50.00 Aduvart AYoiekis . ..
No. 164. Lietuvių-Lcnkų Unija. JKeli praei
Juodais audeklo apdarais . . . . . . . . .
.40
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
No. S**** M^?ns*«« Kf**»i:Vti ft;«*]fmo kate50.00 kaipo savita tauta — yra iš kad korespondentas esąs jų
50.00 Jurgis Ruhstala . . .
Joseph Janavicze
kaktuvių
Gardelio
unijos
(
1
4
1
3
—
kjLAiuud. Pu&L i a audeklo apdarais
.86
draugijos narys ir kąd jisai
1913) Gražus Istoriškas
veikalėlis,
50.00 Steve Balčius
50.00 tikima ir darbuojasi, kaip tik
Ko. 863 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
Joseph Bouvszis
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
tekizmas. Pusi. 19J) audeklo apdraral
.60
50.00 išmanydama, prigelbėti šiai peržengęs draugijos konstitu- • 1
50.00 Atrota Rinikaitė
Mikolas Jonikas
:
žinoti lenkų šunybės. Pusi. *<J
.20 No. 398. Trečioji skaitymai
knyga. PusL
oiją.
Redakcija
koresponden
saliai.
No.
169.
Patrimpo
laiškai.
ParaSė
K.
A.
K.
50.00
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
.76
Staponas Laskauskas. . 50.00 A g o t a T y l i u s . . X
Kritiški žvilgsniai } visokias srovės
to
pavardės
neišdavė,
tik
pri
Meilė,
žodžiai
šilelio,
muzika
A.
Aleksan
5Q.OO Stanislowa Vilakis . . 50.00
.75
Steeve Trijonis
žmonijos., Pusi. 163.
Į išrinktą komisiją inėjo žadėjo ištirti visą dalyką ir
dravičiaus
.48
No. 17S. Pažinkime socijalizmą. Parašė P.
50.00 sekantieji
50.00 Jonas Aczas
Pirmosios
Komunijos
atmintis,
gražus
paTony Gribas
.15
asmenys:
adv. pasielgti, kaip reikia.
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci—
veikslai,
didenl
.
.
.
.
50.00 Juozas Junevičius,
•lt _
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi.
50.00 Mikolas Medeiszis
Joseph Treigis . . . . .
Pranas
Mažesni po
16
:
.16
Taigi
šiuomi
pranešame
šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
Jonas Trepikas
100.00 Krisztapas K u ryte . . . . 50.00 Zigmuntas^ kun. A. TamoliuNo. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.16
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
50.00 nas, Kleofas Tamuleviče, Jo gerbiamai Štf. ^Antano drau
5Q,00 Jurgis Waitkus
Mike J u r g u s
Popierų_ laiškams rašyti, pas TėVfus,
bro
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
50.00 nas Navakas, Kazys Kušleika, gijai, Cicero, 111., kad minėStanley Baranauskis
50.00 Joseph Maluski
.75
lus. Pusi. 150
suotos — 3 už
26
No. 183. Šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių* U
Auna Miller
50.00 Anton Rekaszius . . . • 100.00 Antanas Smailis, Juozas Pa- tasai korespondentas Ulbuone
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
lis,
kaip
ištyrėm,
nėra
narys
Joe.
Klusas
.
'
.
.
.
50.00
moksliškų
paaiškinimų
knygutė.
Pusi.
.16
Katie Stromsky
50.00
girtuoklių
nuodo.
Pusi. 82
• • ••
pika, Paulius
Šerpaitre, Jo
13,0
.69
50.00 nas Miežinis, ir Jonas Rim Šv. Antano draugijos; taippat
Michael Vaikutis . . . . 50.00 Kazimir Survila
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo
pažymime,
kad
jo
atsiliepimas
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir
50.00 kus. Tie tai asmenys darbuo
Benediktas Bartkus . . 50.00 Adolfas Yotka
Tošis Didžios vertės knygutė
.66
apie
Tamstų
draugiją
buvo
John
Sipo\vicz
50.00
No.
194.
Tiesos
žodis
Socijalistams.
Parašė
St. AViatekaitis
100.00
sis, kad vietiniai.. lietuviai
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
nepamatuotas,
neteisingas
ir
sia knygutė del visų, graži popera ke
• 50.00 kuodaugiausia pirktų tų bon
Charly Kolalis
50.00 John Yudis
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios
raidės. Pusi. 394. Poperos apd.
66
užgaunantis. Pro redakcijos
mūsų
lietuviškieji
socijalistal
bei
^Yilliams
Szaputis
50.00
Stenli Zalandanski . . 100.00
Baltais kauliniai apdarais
$1.68
dsų. Jų tikslas taip-gi bus ir
"cicilistai". Su paveikslais
.16 No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
akis korespondencija prasprū
Jfcseph
Lenhart
50.00
Frank Latoza
50.00
yra, kad ir
Wasliingtonas
No. 190. Lietuvių Katalikų Metraštis. Roypatingai
jaunuomenei.
PusL 246.
, dagavo kun. P. Lapelis. "Era tai vie
50.00 dagirstų apie šios kolonijos do nepastebėta.
Kaina poperos apdarais
45
Frank Vismonts . . . ^ 50.00 Jonas Stalowskas
na j domiausių knygų lietuvių kalbo
Šiuomi
norime
atitaisyti
pil
Skuroa
minkštuose
apdaruose
.
.
.
.
.76
50.00 lietuvių patrijotiškumą
je, č i a rasi daugel} paveikslų mūsų
Antanas Grigas . . . . . . 50.00 Tustinas Dudėnas
ii<
Baltos skarelės apdaruose
65
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
nai gerą vardą Šv. Antano
Besis
Gerulis
50.00
No.
B
10.
Pamaldų
vadovėlis,
graži
ir
pa
Michael Jankanski . . 50.00
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių,
1 i*
•—»—ipi .
nu
n —
»
•
1
ranki knygutė. PusL 296. Kaina a u 
Draugijai, Cicero, 111., kurisai [$
Visokių
informacijų, dainų, pasakai
Albinas
Wasiliauskas
50.00
Jennie Jirencus
30.00
deklo apdarais
46
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčiojai po teisybei priguli.
Gi
Wm.
Raksneas
50.00
Skuros
minkštais
apdarais
.
.
.T..
.
.
.66.
William
Andreikus
.
.
50.00
Je privalo rastis šį knyga. 448 puai.
Annie Petrikanskaitė
50.00
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gvasavo
korespondentų
prašysi
popero apd
.50
50.00 Petras Girkositas . . . . 50.00
rantuotų nuo 15c. iki
$1.66
Jonas Zakarausky . . 50.00 Janas Abarawicz
Drūtais drobės apdarais
$1.00
me
vengti
visokių
nepamatuo
škaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
100.00 John Nausėdas . . . . . . . 50.00
No. 210, Blogi Kudikų Papročiai, sn pa
Wincentas Karsokas
50.00 Ag. Ringaitė
saitėliais ir be pasaitėlių po
.16
veikslais, parašė Dr. A. L, Graiču50.00 tų užgauliojimų, kurie niekuo- jį,
Paveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jesaus
Marijos
John Wailkevicz
50.00 Antanas Damaszka . . 100.00 Authony Zidenis
nas; kiekvienai motinai ši knygelė
ir šv. Juosapo su maldelėmis už vie
met
gero
vaisiaus
neatneša,
o
Kazimir
Kamarauski
50.00
.
patartina perskaityti
.20
Juozapas Martinkėnas
50.00
Dr-»4ė L. T. Tėvynės
ną nuo 2 c iki
.16
No. 22,2. užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo
tik
iššaukia
kartumus
ir
nesu
Onufry
Ragaiszis
,
50.00
50.0{)
Didelių paveikslų (abrosų) visokių Šventųjų
Budai ir Kova s u Jomis. Sutaisė Dr.
Mylėtojų No. 1
200.00 Ant. Noreikienė
Graieunas
(didumas 14X20). Kaina už vieną . .
.26
.16
50.00 sipratimus,
John Martinkus
50.00 Vaelav Abarawicz

turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsus nito

•
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MALDŲ KNYGOS.

.1. >hu K » p a r
•* • • 50.00
Jt>hn M*idunas
50.00 Adolph Gudenas . . . . 50.00
50.00
Frank Zimant
50.00 Mike Ragaišis
50.00
. . Wm. Pace\vicz . . 100.00 Paul Korla
50.00
Al. Zavelski
50.00 Dan. Bozis
100.00
J! B. Sereikis
100.00 Ciprijan Zatorski
L

r» l t i t A V k ^ l l l

/ .

o ^o n c I

fsnoo

Dr-stė Lietuvos Sunų
Joseph Letsikos
Annie Szulgice
Anniele Faszkewiez . .
Frank Balsis
F a l i k Rrazinski

50.00
50100
50.00
50.00
50.00 \

'' Draugo''

Redakcija.
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"DRAUGAS" PUBLISH1NG CO.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
1800 W. 46th Street,
"DOAUGį'
50.00
K
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Chicago, Illinois
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Antradienis, balandžio 16 d.
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BAZARASi

BAZARAS!

DIDELIS BAZARAS

BAZARAS!

•

IB

•

_ Balandžio-April 17, 19, 21,23,25, 28, 30

BRIGHTON PARKE;

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ,
44-ta GATVE Ir FA1RFIELO AVENUE

RENGIAMAS

i « « » « A

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. MARIJOS PANOS

Lietuviai ir Lietuvaitės! kviečiame visus koskaitlingiausiai atsilankyti ir dalyvauti šiame
Bazare. Bus proga kiekvienam išlaimėti įvairių reikalingų dalykų, pažeisti, pasilinksminti,—vie
nu žodžiu sakant puikiai praleisti šiuos puikiai parengtus vakarus.
širdingai Kviečia Komitetai.

BAŽNYČIOS NAUDAI
i
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S. L. R. K. A. CHICAGOS I
APSKRIČIO SUSIRINKI
MAS.

Telefonas: DROVER 3774

\

SAVO TAUTIEČIAMS

I

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

Minėtas apskričio susirin
ImtiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kimas iš utarninko perkeltas į
ketverge 18 balandžio-, 8 vai.
vakare, Šv. Kryžiaus parap.,
svetainėje (Town of Lake).
Visi kuopų delegatai teiksitės
atsilankyti į susirinkimą.
Apskričio valdyba.

Chicagos Lietuviu Katalikų
Draugijoms.

Siųskite išdirbinius
!

I

ALEKSAS ALESAUSKY, 4544 S. Paulina St., Chicago, III.
>«*•

JP_

— «

i ••% » • » • » » » M.-u. J. mmmt^

=

Balandžio 21 dieną š. m., Šv. Petro parapijos
svetainėje So. Bostone atsidaro Lietuvos Vyčių ir
Moterų Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tęsis iki
balandžio 28 dienai.
Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Moterų Sąjungiečių su prisiuntimu išdirbinių pasiskubinti, nes
tik iki balandžio (April) 15 dienai išdirbiniai parodon tebus priimami.
Siųskite išdirbinius tuojaus šiuo antrašu:
IŠDIRBINIŲ PARODA,
242 W. Brodway, ^
So. Boston, Mass.
o
Didesnės vertės siuntinius apdrauskite!
Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos
skyrius:
1. Mezginiai, siuviniai, juostos.
2. Drožiniai iš medžio.
3. Įvairiausi piešiniai.
4. Techniški spaudos darbai.
5. Mechaniškas skyrius (įvairiausi mašinų ir
kitų dalykų modeliai).
6. Iš Lietuvos atvežti daiktai.
7. Valgių ir blaivių gėrimų stalas.
Kas greit ir atsakančiai išdirbinius prisius,
tam iškalno tariame nuoširdų ačių. 'fad visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darb# pa
lengvinkite.
J. E. KAROSAS, Sekret.
Išdirbinių Parodos Rengimo Komisijos

u

* •
ROSELAND, ILL.
Dar prieš seimą delegatai Chicagos katalikiškųjų drau
Reikalinga mergina stenografist*'
I
• t
lietuvaitė. Atsišaukite:
Tel.
Cicero
252.
gijų iškėlė klausimą, kaip susieiti į geresnę vienybę visoms Parapijos bazaras. Pirmą va
INIVERSATi STATE BANK,
katalikiškoms draugijoms. Paaiškėjo, kad jau yra gero darbo
S252 So. Halsted St., Chicago, m .
karą padaryta 1,000 doL
pradžia —tai SUSIVIENIJIMAS KATALIKIŠKŲ DRAU
Reikalingas yra Spring VallcyV
Praeitą nedėldienį, bal. 14
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
vargonininkas,
lietuvis ne vedęs, mo
GIJŲ ILLINOJAUS VALSTIJOJ. Tik daugelio nuomonė bu d., prasidėjo Visų Šventų pa
CHIRURGAS
kas vesU chorą. Apie sąlygas gali
i
I
vo, kad to susivienijimo konstitucijoj reikėtų šis-tas patai rapijos bazaras arba Lietuviš ma sužinoti per lanką. Kreipties šiuo
|
4847 W. 14th St., Cicero, m .
adresu:
I
kas Kermošius.
Didelė Bro.
syti.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 >!
REV. & BYSTRAIS,
ryto, nuo S iki 5 po pietų,
St. Ann's Choreli, Spring Valley, 111.
Buvo išrinkta Komisija iš 4 asmenų tos konstitucijos per- Strumilų svetainė buvo pilnu
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms:
tėlė žmonių, lyg bičių avilyje.
nuo 9—12.
REIKALINGAS.
žiūrėjimui.
Geras vargonininkas
kuris su
Visos budos turėjo daugybes
pranta gerai 'chorą vesti. Gera vieta
Šiuomi pranešame, kad Komisija jau baigia savo darbą kostumerių.
Ūpas parapijo- geram žmogui, apie ifilygas kreipki
sekančiu adresu:
ir šiuomi kviečia Chicagos ir Illinojaus valstijos katalikiškų nų pakilęs.
Nemažai svečių tės laiškais
Ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniii M
"DRAUGO" ADM.
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
Resld. 9SS S. Ashland Blvd. Chicago
draugijų valdybas (kaip pašelpimų, taip ir idėjinių) pribūti atsilankė ir iš kitų parapijų.
Telephone Ilaymarket 2544
Bazaras bus taipgi ateinan
M
i katalikiškų draugijų valdybų suvažiavimą, kuriame bus
PaleSkau Charles
(Kazimieras)
peržiūrėti ir apsvarstyti visi Komisijos įnešimai ir pradėsime tį ketvergą bal. 18 d.; subatoj, Steponkus, Jis pirmiau gyveno Chi
bal. 20d.; nedėlioj, bal. 21 d. eagoje (West Slde). Meldžiu atsi RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
visi organizuoti tvirtą susivienijimą visos Chicagos ir Illi
sekančių adresų:
Specialistas Moteriška, Vyriško,
Inžanga ketverge ir subatoj šaukti MARIJONA
YUSKIEN&,
Vaiko Ir visų chronišku Ilgu
nojaus valstijos Rymo Katalikiškųjų Draugijų.
129 Melrose st.,
Montello. Mass.
visiems dovanai.
.
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
Paieškau Jono Parnarauskio pa
Telephone Drover 96 93.
Suvažiavimas prasidės lygiai 8 vai. vakare, utarninke,
Ikirapijonas.
eina iš Nemakščių
par., Raseinių
pav., gyvena No. \Vest Mers; jau VALANDOS: 10—11 ryto I—I po
16 balandžio mėn v šių metų, šv. Jurgio par. svetainėje.
»• .1
bus penki metai; taipgi Prano Bak 1 pietų; 7—t vak. Nedėllomls 10—1?. d. * ~
•*-»•» • » * į t t t w » « « » « p > i
~m~.»m'A
CICERO, ILL.
šio I.olių parap, Raseinių pav. So UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
SUVAŽIAVIMO KOMISIJA.
dos Ainikių, du metai atgal gyveno
CICERO, ILL.
Protarpiuose Km. ŽilvičiuWaukegan, III., Jie patys ar kas
tė paskambino ant pijano.
Didžiausis Cicero lietuvių juos žino malones pranešti sekan
Telefonas: McKiNLEY 67€4
čiu antrašu.
Žmonėms
jęražu
ir
naudin
visuotinas
susirinkimas
atsi
Visi veit k i a.
Kazlm. Razis.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
ga buvo tas pamatyti ir iš bus seredoje, balandžio 17 d., S041 W. 42 St.
Chicago, 111.
Nors šita kolonija, sulygi girsti.
.v u
GYDO VISOKIAS LIGAS
Galima daug ateity 1917 m., 7:30 vai. vakare, M.
14*7 SO. WK8TERH BLVD.
nus su kitomis Chicagos apy je tik<"ties iš šitų lošėjų-mė- Jankaičio svetainėje, 4837 W. RKampas W. 15-tos gatvės.
•
linkės kolonijomis, yra men gėju. Tiktai darlmokitėsl
14th St., Cicero, 111. N
"DARBININKAS"
eina utarninkais, ketvergais ir su
N
F. B. B R A D C H U L I S
kutė, bot visokiame veikimo
batomis.
Pr.
Į viršminėtą susirinkimą yLIETUVIS
ADVOKATAS
2{S!S329&S2t
nepralenkiama.
Reta ta y."DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ra kviečiami visi lietuviai be
ATTORNEY AT LAW
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
pata, kuri yra be energijos, CHICAGOS MOKYKLOS TU skirtumo pažiūru. Tegul visi
108 vV. Monroe, Oor. Clark St.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsniij, naudingų
be pilno pritarimo kokiam
RĖS ANGLIŲ.
Praktikuoja 20 metai
r. t eina.
Room 1207
Tel. Randolph 8611
darbininkams pasiskaitymų, rašytų paeių darbininkų.
Gyvenimas ir Ofisas
naudingam darbui.
O veiki
Komitetas.
3149 S. Morgan St., kertė 32 t.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
Chicagos viešosios mokyk
mas daugiausiai apsireiškia
Gyv.: 1112 South Halsted Street
Chicago, 111.
ii
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidziausius at
Telefonas: YARDS 2190
SPECIJALISTAS
per organizuotą spėką, por los praeitą žiemą del anglių C/v ERIEČIAMS
SVARBU.
Moteriško,
Vyriškų Ir Valkų
sitikimus.
:>
& " • • • • '
organizacijas, draugijas. Už stokos turėjo daug nukentėti.
Taipgi Chroniškų Ligų.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
OFISO VALAND08:
Utarninke, balandžio 16 d.,
tai čionais ir draugijų nemen- Dabar iškalno bus anglimis
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
dailių vaizdelių ir apysakaičių*
*
~-:«:
?* piet ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nekai yra.
Tarpe kitu gyvuo apsirūpinta. Mokyklų tarybos 1918 m., 8 vai. vakare visi
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ALEX. MASALSKIS
« dėlios vakarais ofisas uždarytas.
ja ir veikia Apaštal. Maldo? kuro komitetas nusprendė iš "Draugo" Bendrovės šerininTelephone Yards 087.
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
i n d o m u ir
Graborius.
draugija.
Naujausias šitos laiko nupirkti 140 tūkstančių kai yra kviečiami ateiti į Šv.
suprantama.
Lietuvis gra
draugijos sumanymas buvo tonu anglių ateinančiai žie Antano parapijos svetainę.
borius. Atite
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
it
kame
visokias
surengti vakarą labdarybės mai.
Draugo" Valdyba.
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
illlllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
laidotuvės
košija visas išleistuves.
naudai.
Ką sumanė, tą ir >
pigiausiai. tu
I
JOSEPH
0.
WOLON
I
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
įvykdyno.
Tzidorius ir Paulius Paškaurime tavo Ka
MAŽIAU VALGYTI.
LIKTU V U ADVOKATAS
rabonus Ir au
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
skai, 4409 So. Fairfield Ave..
S Kamb. 824 National Life Bldg. S
Balandžio 7 ir 8 d. lošė mil
tomobilius.
~
29 So. LaSalle St.,
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitije, užsisakant
Sveikatingumo komisijonie- Chicago, 111."
E Vakarais 1688 MilwaukM Ava,
žiniška veikalą, "Alinga" Sv.
Taipgi dides
tik subatinius 8 pusi.' numerius, metams $1.50, pusmečiui
rius Dr. Robertson vakar pa
E
Central 8899
Valskio
vietoje.
/
nė
dali
grabų
Antano parapijos svetainėje.
75c.
i
Rastdence Humbnld 97
sakė, jogei persivalgymas yra
patįs dirbame.
Pas
juos
galite
gauti
dien
~
CHICAOO,
ILL.
Adresas:
Tas veikalas parodo, kaip
3367
Auburn
Ave.,
viena
pirmiausių
priežasčių,
14
rašti "Draugą" kaip pirkti
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mirga," Vytauto tarnaitė.
Telephone Drover 4139.
nuo kurios žmogus pagauna pavieniais, taip ant tolesnio
iŠgelbsti jį iš nasrų Jagailos,
plaučių uždegimo ligą.
laiko.
88!
kuris norėjo tą padaryti su
a
Nuo to Chieagoje keli šim
Tel Drover 7042
Draugo" A dm.
Vytautu — nužudyti.
Mir
tai žmonių serga tąja liga ir
MENINE
ga, isgell>ė<lama Vytautą, pa
kasdien vis daugiau suserga.
IR
LIKTU VIS DEJOTSTAS
aukavo savo gyvastį.
(Jra
• FARMŲ
REIKALE.
fakarini
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
žus tai veikalas iš Lietuvos
Žemė yra žmogaus didžiausia sa
Nedėllomls pagal sutarimą.
Jei nori greitai
rr eltai ir pasekmine
pasekmiacai
išmokti. angii
AnfH-j
ai
įamoKU
vastis! Mieste pragyvenimo reikme
4719 SO. ASHLAND AVElf UK
kai kalbai, skaityti ir rašyti. Ui lankyk mosi
praeities.

DR. S. NAIKELIS

DR. A. A. ROTH

i

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"

•

Pr. G. M. GLASER

"DARBININKAS"
242 W. Broadvvay,. Sė. Boston, lass.

MOKYKLA

Lošė šie: Vytautas — D.
Zdanis, Ona, jo žmona — P.
Spranaitė, Mirga — Br. Šlegaitė, Gimbutas — M. Dam
brauskas, Bilgėnas — B. Liebonas, Prokša ir Mostėvas —
Juoz. Rūbas ir J. Juncius;
kareiviai — J. Mozeris ir B.
Lenortavieius.
Visi stengėsi ir gerai atliko
savo roles. Režisieravo žino
mas veikėjas, p. B. Liebonas.
Gražiai, vaizdžiai, pilna gy- i
vumo p-lė Stefanija Jurkuniutė pasakė eiles " Keistučio
mirtis/' , Jai tinkamai dar
p. B. Liebonas akompanavo
ant pijano.

f

A. 4» A.
Karolis Kovarskas
pasimerė, 50 metu senumo
velionis paėjo iš Kauno
gubernijos, Panevėžio pa
vieto, Bičių Sodos. Ameri
ke išgyveno 28 metus
laidotuvės atsibus ketver
ge 18 diena Balandžio, 8
vai. išryto iš Aušros Var
tų Parap. į šv. Kazimie
ro Kapines.
Visi paž|stami ir gimi
nes yra kviečiame po nu
merių 2125 W. 23 St.

I

nis pakilę iki pastebėtinam laipsniui!
Gerai daro protingas žmogus jeigu
deda savo pastangas įgyti ukę. Minnesotos valstijoj Cook paviete yra
apie 12000 akrų žemes, valdžia ją
dalina dovanai po 160 akrų, jei Tam
sta norėtum gauti viena kolonija tai
balandžio 17 vakare galite važiuoti
su man pažiūrėt (neimu
agentu).
Galite ateiti ir su man i m pasitarti,
mane visada rasite namie.
SAKALAUCKAS
1123 So. Clinton St.,

ATONIC
E
CfWV0W STOHAOrs SAKO

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos vidurių HrOs patina Ii negero su
virškinimo, • tas ratikla, kad rafkis

mėginkite viena.
visus aptiekorius.

Parduodama

pas

nokykla. Apart Aortų kalbos, «ia mokinama;
uvfų kalbos S.V.IsoriJo? Lalikų Rašymo
*
"
S.V.Vikfrbos Mekybosfeiih
I Lenkų
S. V.?ilietKb*8 Gramatikos
tikos
GeoffrafiiM
Retorikos, ir tt
GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. 0yve
. inefos toliau mokiname per laiškas. Viskas
[aiškinama lietu
rtškai.
'

American College Preparatorj School
|3103

S. H A L S T E D S T .

CHICAOO lu_.

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

Dr.C.Z. V eželis
arti 47-tos Gatvės

fe—^

—K

BANK

COFFEE

Cia yra JŪSŲ Proga!

Oauti geresnį darbą ir
daugiau pinigu.
Visur reikalinga daug
kirpėjų, trimerių, ranko Home
Blend vežimu
vių,
kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi presęriu pardavėjai Ir daug kran
ir siuvėjų elektros maši tuvių parduoda ra paeis
nomis. Darbai laukia. At kavą po SOo.
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai
GERIA U SIS
Riešučių Sviestas
Specialiai kursai mer
D AIRY
Labai
geras po
SVIESTAS
ginoms formų kirpime
Geriausia Bankas SVIESTAS
pritaikinime ir siuvime
sulygins «u 1 i J
— 15.00.
bent kokia, | a | Q ]
Duedama diplomai.
1^»
Paternos daromos pa
1844 W Chicago a. I l t į W. I8nd t t
gal Jųsų mierą — bi1818
Blue Islandą
le stailės arba didžio,
1171 Mllwankeea. 2812 W. Morth a. SOUTH 8 I D I 488 W. Divtsionst
1064 Milwauks«a.
iš bile madų knygos.
W. Norta a.
1084 Milwauks«a. 1217 8. Halatad st f OSS Wanrwortb a T8« MW
MASTER DESIGNING SCHOOL
I4»ooln av.
l B l t W. Madison 1882 S. Halsted at 8427 a w*im*~A -*I
J. F. Kasnicka, Pcrdėtlnls
1818
W.
18tk
at
t i l t W. Madison
IJsI . ****** * MH Unooln av.
118 N. l i a Salle gatvė. Kambarys
4 7 t t t . Asblanda 1418 H. Clark st.
418-417. Prieš City Hali.

19c

COCOA

Dr. A. R. Blimentfial 0. D.
Aklą Specialistas
Patarimas Dykai
Offlao Adynoe: nuo ». Ii ryto Iki »
vai. vakare, Nedėlioms 9 Iki 12.
4Mt S. Ashland Ave* Kamp. 47 St.
Telefonas Tardą 4S17.

43c

29c

40c

'

