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VOKIEČIAI SULAIKYTI
TIES YPRES
Atmušamos stipriausios vokiečiu atakos
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DIDELĖS PINIGYNO
ĮPLAUKOS.

Londonas, bal. 29.—Anglai Bet ir išlaidos yra nemanos.
Olandija vieną sąlygą jau iš
oficijaliai pranešė, kad jų ka
pildžiusi.
riuomenė Arabijoje yra užėWashington, bal. 28.—PiniHąaga, bal. 29.—Olandijos musi 53 mylias geležinkelio, g y n o departamentas praneša,
| k a d j p ] a u k ų m i 0 p e lno ir nuo
ministerių kabinetas užvakar einančio į Hedjas.
tarėjo speeijalį posėdį, ku
Mesopotamijoje
neįvykusi j perdidelių uždarbių birželyj
riame diskutuota nepaprastas atmaina.
| pinigynas gausiąs apie 3 mimtempimas su Vokietija.
Numušta ten vienas laksty- j lijardus dol., ty. pusę milijarUžsieniu reikalų ministeris tuvas, kuriam krintant ž u v o | d 0 daugiau, kaip išpradžių
pirm posėdžio atlaiko konfe ir vokietis lakūnas.
buvo manoma.
renciją su politikiniais lyde
Tečiau pinigų ir reikia. Ka
riais.
PADIDĖJO ANGLŲ NUOS lės išlaidos per mėnesį padi
Spauda pažymi, kad Olandi
TOLIAI.
dėjo ligi 1,200 milijonų dol.
ja privalo ginties, jei vokieKovo mėnesiu Suv. Valsti
Nei kiek geriau vokiečiams i r . i a į pasikėsintu prieš jos neu
Londonas,, bal. 29.— Anglų
jos kasdien turėjo 40 mPi"
sekasi ir Sonune fronte. Kuo tralybę. Amsterdamo Journal nuostoliai karės frontuose pa
met anglai-prancuzai išmušė pažymi, kad Olandija visuo didėjo. Pastarąją savaitę pa nu dol. išlaidu.
vokiečius iš Villers-Breton- met gins KSoheldt perkasą prieš siekė 18,369 kareiviu. Jie taip
PALAIDOTA SUBMARINŲ
neux, Amiens fronte, vokiečiai vokiečių pasikėsinimus.
j m skirstomi:
UŽKORKAVIMO AUKOS.
neleidžiami nei iš vietos išsi
Užmuštų ar nuo žaizdų mi
judinti. Vokiečiai turi paėmę
Londonas, bal. 29. — Anot rusių: oficierių 408; kareivių
Londonas, bal. 28.—Doveryj
vakarine dali miestelio Kan- gautu žinių, Olandija jau su 2,661.
vakar palaidota anglų karės
gard ir tenai pasitaisę pozi tikusi išpildyti vieną Vokieti
Sužeistų ar prapuolusių: o- laivyno aukos, kurios žuvo užcijas, iš kurių anedai-prancu- jos reikalavimą. Sutikusi Vo
ficierių 2,071, kareivių 13,- korkuojant vokiečių nardan-i
zai neleidžia jiems pakilti.
kietijai leisti naudoties gele 99Q
čias laives uostuose Zeebrug
Somme fronte vokiečiai tai žinkeliu per provinciją Limge ir Ostende.
burg.
Bet
tik
su
ta
sąlyga,
kad
gi ne tik sulaikyti, bet anot
STREIKAS AUSTRIJOJE
Laidotuvėse dalyvavo ir žv
jis
nebus
naudojamas
militaoficijalio pranešimo, dar jų
GEG. 1 D.
mus burvs amerikonu lakuriniams
tikslams.
apie tūkstantis pateko nelais
nų.
Iš
vokiečių
laikraščių
tono
Zurich,
bal.
29.—Čionai
su
vėn. Be to kai kuriose vietose
Tos aukos persistato se
suprantamą,
kad
Vokietija
žinota,
kad
visoj
Austrijoj
nu
talkininkai pasivarė pirmyn. .
kančiai : oficierių — užmušt ų
neatsi leisianti, kol suprovo tarta sukelti visuotinas dar
16, žuvusių nuo žaizdų 3, pra
kuojanti Olandiją.
bininkų streikas gegužės 1
puolusių 2, sužeistų 29.
PRŪSŲ LYDERIS TRAU
Vokiečiu laikraštis (ierma- dieną.
Jurinin — užmuštų 144,
KIAMAS TEISMAN.
nia tiesiog grūmoja Olandimirusių nuo žaizdų 25, prapuo
i
jai.
Sako,
kad
kaip
Olandija,
IR
VĖL
REZIGNAVO
Prasiženg-ė jis prieš karės lor
lusių 14, sužeistų '%£• *
taip Šveicarija pagaliau turi
PREMJERAS.
dą.
stoti ar vienos ar kitos pusės
— San Diego, Cal., .bal. 29.
Londonas, bal. 29.—Austri
stovyklom Ar anksčiau ar vė
Amsterdam, bal. 29.—Prūsi liau tas šalis taip padaryti jos premjeras Seydier išnaujo —Rosencraus forte nuskendo
jos lordų butas patvirtino vy privers laikas.
atsistatydino iš užimamos vie du lakūnu studentu, įkritusiu
riausybės reikalavimą, kad Diplomatiniuose sluogsniuose tos. Rezignavęs, nes šalyj sto kanalan su lakstytuvu.
princas Licbnovsky butų pa kalbama, kad Vokietija pa vis nepataisytinas.
LAISVĖS PASKOLA DIDĖ
trauktas teisman, anot gautu siuntusi jau keturis reikala
JA.
žinių iš Berlyno.
SNIEGAS DENVERE.
vimus. Pasiusianti dar penktą,
Princas Licbnovsky yra su bet labjaus drastinį.
Denver, Colo., bal. 27.—Pra
Washington, bal. 29.—Tre
imtas Vokietijoje. Jis pirm kaeitą naktį čia gerokai pasni čioji Jaisvės paskola jau siekia
ivs buvo Vokietijos ambasa 130,000 VYRŲ TARNAUJA
go. Vietomis sniego storumas arti pustrečio milijardo. NeIŠ ILLINOIS.
dorius Anglijoje. Karės metu
siekė pusę pėdos.
perdaugiausia trūksta ligi tri
jis paskelbė savo užrašus,
jų milijardų, bet visgi dar
Springfield, 111., bal. 29.—
kuriuose išrodyta, kad šitą
— Pittsburg, Kans., bal. 29. daug reikia.
pasaulinę karę sukėlė Vokie Illinois valstija pirmaisiais
—Praeitą šeštadienį per šitos
Šią savaitę kampanija turi
tija. Už tai dabar jis traukia karės metais karės tarnybon
pavietą but pavaryta visomis priemo
pastatė 130,000 vyrų, ty. pu valstijos Crawford
mas atsakomybėn.
sę tiek, kiek jų buvo pastaty tornadas. 2 žmogų užmušta, nėmis. Nes ateinanti šeštadie
daugelis sužeista.
ta civilės karės metu.
nį baigiasi rakąs.
TALKININKAI REIKALAU
JA DAUGIAU KARIUOME
NĖS.

• — •

LONDONAS, bal. 29.—Dvi
myli į pietus nuo Ypres vo
kiečiai atnaujino ataką ir pa
ėmė miesteli Voormezeele. Tečiau talkininkai stojo kontratakon ir atsiėmė, paskelbė ka
rės ofisas. Paskui vokiečiai ir
vėl stojo atakon.
PARYŽIUS, bal. 29.—Smar
kus artilerijos veikimas seka
Amiens fronte, tarpe Lassigny
ir Noyon.
Prancūzai atmušė vokiečiu
atakas šianrvakaruose nuo
Reimso ir St. Mihiel fronto
dalyj.
TEUTONAI SULAIKYTI
TIES YPRES.
Ar tik ne paskutinė bus jų
ofensyva.

Londonas, bal. 2<).—Voki.
čiai didžiai porsiskaitė suma
nydami sutniskinti talkininkų
armijas vakarų fronte ir tuo
būdu pabaigti karę. Sutraukė
jie ten visas, kokia- t ii: turė
jo, militarin"s jėgas. BeJ \
si rodo, kad talkininkai ne 'įvei
kiami, kad vokiečiams po
sibaisėtinų nuostolių prisieis
atsisakyti tolesniu savo of
syvų ir pasiduoti likimui. Gi
likimas yra didžiai apverkti
nas.
IŠ mušiu fronto pranešama,
kad dabar jau ir trečioji vo
kiečių ofensyva baigiasi be
pasekmių. Ypres fronte vokie
čiai sulaikyti. Jiems i^n pavy
ko per didžiausius nuostolius
paimti Kemmel kalvą, kuri
yra skaitoma raktu prieiti prie
tvirtovės ir miesto Ypres. Bet
tai viskas, kuo vokiečiai g:
jo pasidžiaugti. Paėmė minė
tą kalvą ir kitas pozicijas ir
nei iš vietos toliau. A nei ai su
110
prancūzais atrėmė juos
laidžia nei pasijudinti.
šeštadieni vokiečiai net bu
vo pertraukę savo pragaištin
gus užpuldinėjimus. Jų eilė.
taip praretintos, kad laukia
ma, atsiunčiant atsargos. Bet
ar gelbės ką ten jiems ir ar-argą — sunku pasakyti. Te
ėjau talkininką] spėja, kad to
mis dienomis vokiečiai ir vėl
atnaujins užpuolimus ir pasiruošiama juos sutikti dar su
-markesniu įnagiu.
Vokiečiai ties Ypres ne tik
sulaikyti, bet ten jų daugelis
žuvo ir nemažai nelaisvėn pa
teko. Anot fieldmaršalo II ai e;
pranešimo, tomis dienomis ke
li šimtai vokiečių paimta ne
kils vėn.

Washington, bal. 29.—S. V.
vyriausybė iš Anglijos gavo
reikalavimą, kad ši šalis kuoveikiausia siųstų savo kariuomenę karės laukan. Reikalaujama daugiau kaip pusket
virto milijono kariuomenės.
Šios šalies vyriausybė, sa
koma, pasiųsianti kariuome
nės kuodaugiausia, kaip tik,
leisiančios transportų stovio
sąlygos.
KARĖS LAIVYNŲ SUSIRĖ
MIMAS.
Londonas, bal. 29.—Balan
džio 22 d. Adriatike du anglų
karės ( laivai susirėmė su pen
kiais austrų karės laivais. Po
trumpo apsišaudymo austrų
karės laivai pabėgo.
Austrai oficijaliai paskelbė,
kad vienas anglų laivas buvo
sugadintas.

Prancūzijos miesto Arras vaizdelis, čia vienam skvere matomi anrąlų kareiviai, šitas
miestas randasi nepertoliausia nuo mūšių linijos. Jį labai mylėtų paųnti vokiečiai. Bet,
matyt, vokiečiai miestą apgriauti tai apgriaus, gi su paėmimu — vargiai jie tą tikslą at
sieks. Nes paaiški, kad vokiečiai jau netenka savo žinomos karinės stiprybės ir paleng
va baigiasi jiems gražios dienos.
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OLANDIJA GINSIS PRIEŠ ANGLAI UŽĖMĖ ARABIJOS
GELEŽINKELĮ.
VOKIEČIUS.
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BUVĘS CARUKAS ALEKSIEI PADĖTAS SOSTAN
dalies regentu palikes Miciiai! Aleksandrovič
CARUKAS ALEKSIEI RU
SIJOS CARAS?
Washingtone neturima apie
tai žinių.
STOCKHOLMAS, bal. 28.—
Laikraštis Dagens Nyheter
praneša iš Suomijos pasklydusį gandą, kurs paenąs iš
neabejotinų versmių, jogei
buvusiojo Rusijos caro Nikalojaus Romanovo sunūs, Aleksiei Romanov, proklemuotas
Rusijos imperatoriumi su didkunigaikščio Michailo Aleksandrovičo regentura.
Laikraštis pažymi, kad Rusijoj pakilusi smarki kontrrevoliucija.
Carukas, kaip žinoma, su sa
vo tėvais buvo ištremtas Tobolskan, Siberijon. Paskui a
pie buvusio caro šeimyną bu
vo visokių žinių. Iš paskesnių
jų paminėtinos tos, kad buvu
sioji carienė prašiusi bolševi
ke vyriausybės leisti-earuktti
(kurs eina 13 metus) apsigy
venti kur Kryme, kadangi Siberijos klimatas jo sveikatai
esąs
didžiai
kenksmingas.
Kiek palaukus buvo pranešta,
kad buvusio caro visa šeimy
na iš Siberijos buvus perkel
ta ties Uralu, nes bolševikai
prisibijoję jos suokalbiavimo.
IŠ PETROGRADO NĖRA
ŽINIŲ.

sūnui sostą. Kadangi buvęs
caras neteko daug populeriškumo, todėl atkreipiama visa
doma į priaugantį caruką.
Xėra dar patvirtinančių ži
nių. Bet visaip gali but.
WASHINGTONAS NETURI
ŽINIŲ.
Washington, bal. 28.—Kaip
valstybės departamentas, taip
rusų ambasada neturi jokių
žinių iš Rusijos apie pakilusią
ten kontrrevoliuciją.
Diplomatiniuose rateliuose
spėjama, kad nebūtų perdaug
stebėtina, jei ten turėtų įvyk
ti kokios perversme*.
Rusijos gyventojų pažiūros
galėjo atsimainyti del nepa
kenčiamų sąlygų, baisaus so
či jalistu-bolševiką terorizmo.
(Ji jei tai įvyko, veikiausia
tai bus vokiečių darbas. X
jei jie privertė bolševiku? iš-

nm*#j -w. Petrogrado, tai
turėjo daryti su kokitio nors

tikslu.
ARKIVYSKUPO STOVIS
BLOGĖJA.
St. Paul, Minn., bal. 29.—
Arkivyskup6 Irelando sveika
tos stovis blogėja. Taip pra
nešė jo sekretorius
kun.
Welcli. (lydytojai apie Arki-,
vyskupo ligą nepaskelbė jo
kio liudijimo.

Londonas, bal. 28. —y.xehange Telegrapb korespon SUGRĮŽO SVETIMŽEMIS
dentas iš Kopenhageno pra PRIEŠININKĄ* MAJORAST
neša, kad Skandinavija ,. jau
Michigan CiĮ
*tį 3
kelinta diena neturinti jokią -Čia sugrvžosTrTnm^rri
žinių iš Petrogrado. Rodosi,' tįnvzemis priešininkas majokad ta rusų sostinė yra at ras.
kirsta nuo viso pasaulio.
Jis buvo nukeliavęs WaKorespondentas pažymi, josliingtonan ir ten buvo su
gei Siiomijoje pasklydę gan
areštuotas. Paskui paliuosuodai apie pakilusias didžiau tas, kaipo neturįs blogų norų
sias riaušes Petrograde.
prieš vyriausybę.
Spėjama, kad tenai turi but
Sakosi, AVasbingtone buvęs
pakilusi kontrrevoliuciją.
savo pilietybės teisių reika
Visoks transportas iš Rusi lais.
jos* į Suomiją sulaikytas jau
kelinta diena. Reiškia, kad te
AUSTRŲ-VOKIEČIŲ NEnai turi but kas nors baisaus. LAISVIAI YRA PAVOJINGI
Švedijos laikraštis. Afton
TALKININKAMS.
Bladet praneša žinių, kad bu
vusio caro sunūs Aleksiei Ni- Siberyoje jų bus apie 100,000,
kolajevič proklemuotas liusi
iiarbinas, bal. 28. — Skait
jos caru, gi regentu — jo (MHK^ lius austrų ir vokiečių nelaisdidkunig. Micliail Aleksan vių Siberijoje bns apie HK),000. Vietos valdiškose sfero
drovič.
Apie sosto gražinimą čia tie nelaisviai ym skaitomi
geniau butą įvairių žinių, ypač pavojingais talkininkams To
po taikos konferencijos Brest- limuose Rvtuose.
Litoske, kur vokiečiai atstovai
Xors skaitlius paliuo^uotų
pas bolševikų atstovus buvo nelaisvių, kurie yra perėję
pareikalavę, kad caro šeimy bolševikų pusėn, bus nedinai nieko bloga neįvyktų, nes, džiausias, tečiąu ir tasai negirdi, taip norįs kaizeris.
perdidelis skaitlius gali pasi
Taigi jau po to buvo spėja rodyti pavojingas, jei jis gama, kad ar tik ne vokiečiai lų-gale tinkamai butų suorga
darbuojasi grąžinti carui ar jo nizuotas.

KAS LENGVIAU: AR GALVĄ UŽ ŽMONIŲ LAISVĘ PAGULDYTI, AR PINIGUS SKOLINTI rDAR UŽ GERĄ NUOŠIM
TĮ; TOS LAISVES REIKALAMS. DARYKIME NORS TAI, KAS LENGVIAU. PIRKIME LAISVESBONDSUS.

Pirmadienis, balandžio 2d d.
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LIETUVOS NEPRIGULMYBE Ifi

Vokiečių socijalistų laikraš
tis " V o r w a e r t s , " išeinąs Ber
DIENRAŠTIS
UTHUAlflAlf DAILY FRIEND
nedėldienius.'
lyne, iš Lietuvos sostinės Vil
Į PubHshed Daily except Sundays by
niaus gavo sekančių žinių
K A D f A :
\ DRAUGAS PUBIASHING OO., Inc.
$5.00 įsoo W. 46th Street, Chicago Illinois Lietuvos neprigulmybės reika
• s - a o j Phone: McKlnley 6114, Establ. 1»08 lais:
riais po 2 c . :
" I š p a t pradžių Lietuvių Ša-,
kalno. Lai- Į
TERMS OF SUBSCRIPTIOIT:
tuo dienos, __
mK nn
lies Taryba kovojo su įvairio
nt permai- ° n e *<»*
J500
prisiųsti j • * months
f 3.00 mis sunkenybėmis. Gyventojai,
iausia Thursday's Edltlon O
$2.00 kurie labai daug kenčia del
ju-cse ' A t
it pinigus I
News—Stands 2c a Copy. Adrcr- žiaurių karės sąlygų, d a u g ką
tising rates on applkation.
gera tikėjosi iš Šalies Tarybos.
, ,,
Bet praėjo ilgas laikas, g i lau
1800 W . 4 6 t h S t .
Tei. McKiniey 6114
C h i c a g o , I I I . kiamojo pagerėjimo nesimatė.
D a r buvo laukiama, bet vel
tui. Visoj šalyj pakilo baisus
Pirmadienis, bal. 29 d. Šv. P e t r a s Veroniotis.
įspūdis. Gyvuojantieji santiAntradienis, bal. 30 d. Šv. K a t r i n a Sienietė.
kiai po viliugingų lūkesčių, pa
sirodė d a r sunkesni, tiesiog
i « » i i « i » » « > » « i « » » i i » i i « « » « • • • • • * » • » m »įf
-nepakenčiami. Šalies Taryba
s«
neteko pasitikėjimo i r autori
teto visoj šalyj. J o s neveiklu
į*m • • • » ,
• • • r l mas tečiau paprastu būdu iš
Pagaliaus jeigu jie ir veikia aiškinamas.
VEIDMAINIU ČEMPIJONAMS.
išvien, t a i velnio, o ne Dievo
" T i k r o j i šalies valdžia pali
vedami.
Koksai
tėvas,
tokie
ir
Progresuoja.
ko karės administracijos ran
v a i k a i ; kokie broliai—toks ir kose. S u p r a n t a n t visa t a i ir
K a s manė, k a d " N a u j i e n ų "
broliškumas.
kenčiant del savo bejėgumo
.redakcija j a u buvo pasiekusi
Lai t a t nesigiria i r "Naujie ten, k u r buvo tiek d a u g veiki
pačias viršunes veidmainiavi
n o s " su savo religiškumu. J ų mo, Šalies Taryba gruodžio
mo srityje—tasai labai apsiri
religiškumas y r a bedieviškas. 11 d., 1917 m., pradėjo vesti
ko.
Jie, " b r o l i š k a i " žengia į pra
Apsirikome i r mes patys. pultį, piktžodžiaudami, it pa- pirmąsias tarybas su vokiečių
karės administracija.
Turint
Pasirodo, k a d " N a u j i e n o s " bludę, Sutvertbjui.
omenyje
tuos
svarbiuosius
toje fariziejų gudrybėje vis
Pagal visos žmonijos visų konferencijos ruožus ir su
d a r tebeprogresuoja.
amžių supratimo religija y r a kucgeriausiuoju pasiketinimu
Bet laikas j a u užpatentuoti tais ryšys žmonių Dievybe.
užmegsti gerus kaiminingus
tuos farizeizmo artistus. Lai Gi pagal " N a u j i e n ų " aiškini
santikius su Vokietija, Šalies
kas nuplėšti kaukę nuo jų su- mų—religija t a i vienybė žmo
Taryba gruodžio 11 d. nutarė
pragarsėjusi ų veidų.
nių kovai prieš Dievą ir J o ir kreipėsi į vokiečių vyriau
11
valią, reiškia—vienybė žmonių sybę s u . prašymu paskelbti
Religiški ž m o n ė s . "
Gaila, k a d tai buvo ne piktos valios, vedant, tur-but, Lietuvos neprigulmybę.
" A p r i l f o o l " 1 d. bal., o 25 pačiam Liucipieriui.
" I r vėl dabar visa šalis ben

^MaMg as Pmlbllislhiinig: Co.

REDAKCIJOS PASTABOS.

balandžio diena, k a d a socijalistu dienraščio redaktorius
i

pasiskelbė save giliai religiš
ku žmogum. B e t t a i paskelb
damas, jis drauge
skelbė
" m i r t į B a ž n y č i a i . " J i s a i ty
čiojosi iš tikėjimo iš Dievo, va
dindamas t a i senais prietarais.
Kokia gali būti religija be
Bažnyčios ir be Dievo—"Nau
j i e n o s " štai k a i p aiškina:
...tikrai ir giliai religiški žmonėa tuojaus panaikina bažny
čią, kada tik pasiliuosuoja nuo
išnaudojimo. Ir taip darydami
jie nustoja
būti religiški.
Anaiptol l Jie tai daro svarbiau
sia dcl to, kad jie yra ir pasi
lieka religiškais.
Imkime Rusijos žmones. Jie
, buvo labai religiškais. Ir to
kiais jie pasiliko. O betgi Ru
sijos bažnyčią jie numarino.

,

3

•t

drai su ŠaHes T a r y b a laukė
Švietėjams" i r " a p a š 
pažadėto to svarbaus klausimo
talams."
I r į tokią vienybę "Naujie I išrišimo, kuris rodėsi y r a taip
nos'
kviečia brolius darbi netolimas. Bet praėjo mėnuo,
ninkus.
Tuos
darbininkus gi «eprigulmybės proklemaci" š v i e s t i " " N a u j i e n o s " mobi j a nepasirodė.
"Šalies T a r y b a i r vėl išnaulizuoja visą raudonųjų cicilikų armiją. Tik jie vieni, soci jo pradėjo vesti tarybas. Bet
jalistai, anot " N a u j i e n ų " iš- ir vėl viskas pasiliko be pa
ėję į "platųjį p a s a u l į , " (kata geidaujamų pasekmių. Tose
likai užsidarę parapijose, tau sunkiose sąlygose i r spau
tininkai karčemose); ir tik jie džiant žiauriems santikiams
vieni, socijalistai " p r i s i d ė j ę Šalies Taryboje pakilo nesuti
prie to, k a d pakylėjus lietuvių kimai i r susiskaldymas.
vardą." 4
" P r a š y m a s apie neprigul
Ar t a s žmogus, kurs " N a u  mybės proklemaciją atnaujinj i e n o s e " tuos žodžius rašė tu
ri nors trupinėlį gėdos ir są
» Jeigu žinote bažnyčios istori
žinės — spręskite patys skai
ją, galite jiems ją palengva iš
tytojai. A r g i mes nežinome,
aiškinti, kad jie suprastų pago
nišką autokratišką popiežijos
kaip socijalistai kėlė čia Ame
politiką. Bet iš pradžių nesiimrikoje i r visur kitur mūsų var
kit religijos klausimų. Su jais
dą? J u k jie tai ir buvo tie
jus galite nubristi į negeistinas
tautos judošiai, kurie, rodos,
pelkes. Nereikia religijos klau
ir neturėjo kitokio tikslo, kaip
simais uitemdinti svarbiausių
tik juodinti mūsų vardą akyse
dalykų.
kitataučių. K a s priveisė slaTik stengkitės atitraukti nuo
ckerių? K a s siuntinėjo blevyz
kunigų jų suklaidintas ir išnau
gas Mockus? K a s griovė vi
dojamas aveles. Tarp tų avelių
suotiną seimą? K a s kliudė
juk yra sveikų ir gražių vyrų.
darbą kovotojų už laisvę? K a s
Juos stengkitės paimti. Stačiai
tuos kovotojus šmeižė? K a s
gėda, kad sveikieji butų po pie
tvirkino mūsų jaunimą?
menų skvernu.
n

Taip p a t labai religiški esą
žmonės tūloj Meksikos provin
cijoj, kur, anot " N a u j i e n ų " —
"visos katalikiškos bažnyčios
yra paverstos į teatrus, mo
kyklas ir į vietas vištų paro
doms."
"Gaidžiai dabar linksmai
gieda jų bažnyčiose."
Pagaliaus " N a u j i e n o s " aiš
Bet šitie tautos išgamos da
kina, k a s , jų supratimu, y r a
bar raginami eiti į lietuvių
religija?
tarpą i r " š v i e s t i " juos ('Nau
Nes kas galų gale yra religi
jienų' 99 No.).
ja, jeigu ne žmonių tikras bro
Eaginami eiti šviesti kitus
liškumas ir kooperacija, jeigu
ne ta zapalistų religija: vienas tie, kurie patys šviesos bijo ir
nuo jos bėga, kurių visa manuž visus—visi už vieną.
drybė tik urvuose ir teapsi" N a u j i e n o s " užmiršta, k a d reiškia (skaityk vakarykščia
tą. broliškumą, tą principą me " D r a u g e " raštą-dokumen" v i e n a s už visus—visi už vie tą "Socijalistai b a i l i a i , , ) .
ną' '—atnešė ne kas kitas,
Štai kaip skamba įsakymas
kaip Kristus, kurs liepė mel- ciciiikų vado savo pavaldi
sties t a m Dangiškam Tėvui, niams. Mes norėtume, k a d jį
kuriam " N a u j i e n o s " piktžo perskaitytų ypač visi tie kata
džiauja, ir kurs įsteigė savo likai, kurie kada nors savo
Bažnyčią, kurios mirtį " N a u  centais y r a " N a u j i e n a s " rė
j i e n o s " norėtų matyti.
mo.
Tikras broliškumas bus tik
. . Naujienų"
V"
redakcija rašo:
t a r p tų žmonių, kurie garbina
Ypač atkreipkite domą į ka
bendrą Tėvą danguose. Gi tie,
talikus, kurie savo galvose dar
kurie Tėvą paniekino, o parsi
turi sveiko proto. Ne tiek ginčydavė pragarui, lai nei nesva
kitės su jais apie religiją. Dau
joja apie broliškumo įvykinigiau aiškinkit jiems kasdieni
mą. Koks viešpatauja broliš
nius atsitikimus ir kokį sąryšį
kumas t a r p tų " r e l i g i j ų " Ru
tie atsitikimai turi su dabarti
sijos bedievių socijalistų—tai
niu surėdymu, kuriame darbi
mes žinome. ninkas yra pavergus.

verčiama t a i būtinai p a d a r y t i ,
kad apsaugoti tautą nuo visiš
kos pražūties i r išnaikinimo.
tas sausio 26 d., 1918 m., bet Taigi tegu mūsų patauškos
su tomis pačiomis pasekmė socijalistai pirmiau dirsteli į
mis. Pažadėjimai, duoti Kau viešpataujančius
santikius
no vyskupui, taippat atrodė Lietuvoje, į baisų stovį, i r tik
neturį jokios prasmės. Priver paskui temėgina kaltinti Ša
sta nusiminiman ir norėdama lies Tarybą už " p a r s i d a v i m ą "
paskubinti atsitikimus, Šalies vokiečiams.
T a r y b a vasario 26 d., 1918 m.,
P a t s a i vokiečių socijalistų
išnaujo padavė prašymą Lie organas viešai pripažįsta ir
tuvos neprigulmybės reikale. paskelbia, k a d Šalies Taryba
" D a b a r lietuviai laukia su gyvuoja teutonų prievartoje,
pasitikėjimu,. jogei teisingas bet ne nuosavais norais.
prašymas nebus atmestas, bet
Baisiai liūdnos žinios iš Lie
kad bus duotas " g r a ž u s pa- tuvos apie mūsų brangiosios
v y z d i s , " kaip Vokietija y r a Tėvynės likimą. Mes, ameri
sumaniusi pravesti tautų apsi kiečiai lietuviai, turime dėti
sprendimo t e i s ę . "
pastangas, k a d kaip nors nusi
" V o r w a e r t s " prie to pridu k r a t y t i tokią vokiečių teikia
ria, k a d vokiečių vyriausybė mą " n e p r i g u l m y b ę . "
Bet t a i vokiškai " n e p r i g u l už Lietuvos
neprigulmybės
pripažinimą reikalauja, idant m y b e i " galą turės p a d a r y t i
Šalies T a r y b a vienbalsiai raš talkininkų laimėjimas šioje
,
tu pasižadėtų padaryti su Vo karėje,
kietija militarinę, muitų, gele
Be to visa turime pažymė
žinkelių ir monetarinę konven ti, k a d nei pati Lietuva, nei
ciją.
lietuviai amerikiečiai nekuoP a s k u i * ' V o r w a e r t s " pažy met nežiūrės į kaizerio vyriau
sybės padiktuotas
sąlygas,
mi:
" P a k l u s n i prievartai, n e kaip į sutartį, kurios visuo
nuosaviems siekiams, ir norė met reikėtų laikyties. T a su
dama pravesti šalyj palengvi tartis nėra liuosai daroma, o
nimą santikiuose, Šalies Tary tik iš prievartos su iškelta
ba pasirengusi priimti antme- kaizerio kumščia a n t Lietuvos
galvos. Dėlto ir ta sutartis,
tamas j a i s ą l y g a s . "
Tokio vokiečių vyriausybės' jeigu ir buvo padaryta, tai
pasielgimo, sako ' V o m a e r t s , ' galės gyvuoti tiktai iki karės
jokiuo būdu negalima sutai pabaigos. Lietuvos likimą nus
kinti s u kanclierio pranešimu tatys tiktai tautų kongresas
po karės.
iš lapkričio 29 d., 1917 m.

Bet išgverėlių ir davatkų ge
naus nelieskite. Tegul jos tupi
kur tupėjusios. Jos neturi pro
to. Greičiaus sieną žirniais pra
muši, negu jų protą atgaivinai.
Pas tautininkus irgi rasite to
kių davatkų,—palikit šalyj ir
jas. Nelieskite ir parsidavėlių,
judosių. Su tais vėliaus kitoniš
kai galėsim apsidirbti.
Imkite tik tuos, kurie yra
sveikiausi mūsų visuomenėje.
Mokinkite tik tvirčiausius, gra
žiausius, sveikiausius morališ
kai vyrus ir moteris. Jeigu ne
žinote tokių, kurie dar nebūtų
socijalistaisj paieškokite, sueiki• te į pažintį, ir dirbkite. Yra
daug nepaliestų kampelių. Rei
kia visus £urasti. Visur prieiti,
visur būti.
Iš k u r gauta inkvėpiraas t o 
kiai pasiuntinystei surašyti?—
atsakome tiesiai ir drąsiai iš
paties p r a g a r o ! •
Broliai lietuviai katalikai!
A r ne laikas bus mums nors
sykį apskelbti visišką boikptą
tį*ms w
tĄjjtps nevido-

Dabar matote, kokią "n.n e
p r i g u l m y b ę " Lietuvai žada
duoti kaizeris su savo pakali
kais! Tokia " n e p r i g u l m y b ė "
y r a lygi vergijai. I r kiekvie
nas lietuvis t u r i t u o bjaurėties ir pasižadėti ginties nuo
tos " n e p r i g u l m y b ė s . "
I r jei kaizeris Lietuvai " n e 
p r i g u l m y b ę " davė i r ją pa
minėtomis sąlygomis Šalies
T a r y b a priėmė (nors apie t a i
n ė r a jokių žinių), t a i reiškia,'
k a d Lietuvoje baisenybės tu
ri dėties. J e i Šalies T a r y b a ap
siima priimti n u o vokiečių to
kią " n e p r i g u l m y b ę , " reiškia,
jinai, t a Šalies Taryba, y r a

VOKIEČIAI T U R I PRA
LOŠTI KARĘ.
Pagarsėjęs
amerikoniškas
karės istorikas Simonds taip
rašo apie dabartinį pasaulinį
mūšį Prancūzijoje:
" E s a m e liudininkai dviejų
didelių tautų baisaus susirė
mimo. Čia apeina ne kitkas,
kaip t i k tautų gyvybė. Suri*kusi visas užsilikusias savo

5

ff

m

^

RAŠYKITES į "DRAUGO';
BENDROVĘ.

( Kapitalas padidinti nuo %25fiO0 iki $50JXH).
NUTARTAj j šėraį guma£inii
nuo ^25.00 iki $10.00.

•

šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia toctel, kad visuomenė mažai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsL
Vienatinis lietuviu katalikų dienraštis "Draugas"
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šfėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
vienas šėras bus vertas pustrečio naujŲ. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau *
gas" bus tikrai MOŠŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
ir mylėsime.
Indėli pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
46th Street, Chicago, III.).
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti Šeru
priėmime.

it

Kuponas užsirašymui

"Draugo'' Bendroves

šėru.

DRAUGAS PUBLI8HING OOMPASTY,
1KOO VVest 4flth S t r e e t ,

CHIGAGO, HiLOrOiS.
Prlalunčln S
man pasiųsti

Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu
"Draugo" Bendroves Šerų.

Vardas Ir pavardė
antrašas
Miestas

Valstija
Ef y * " •

& H o a g Co. už ženk
Markių y r a atspauzdinta
lelius
150.00
šiomis kainomis: po 25c, po
.50c, po $1.00 po $2.00, i r $5.00. Vasario 15.—Lituanijai
K a s kokią auką darys, už tiek
(Šveicaruose) belai'
ir markių gaus kortelėn įsilip'sviams gelbėti
6,000.00
dytį.
Vasario 15.—Liet. Inf.
Aukotojas, už kiekvieną au
Biurui Šveicaruose. .2,000.00
* ™ n i ^ armotų ir karės medzla 0S
S
J c S as > V o k l e t l J a u z " ką markių gaudamas, žinos Vasar. 15.—Whitehead
duoda savo angliškam prieši kiek jisai iš viso padarė Lietu
& Hoag Co. už ženk
ninkui smūgį p o smūgio su vai aukų.
lelius
594.00
viltimi, k a d anglų valia ir
Vėliau už sugrąžintas ir
dvasia ims tuojaus ir sutrupės markėmis pripildytas* korteles Viso vasaryj išleista $8,983.01
į šmotelius. Vokietijai šiandie T. Fondo Centro valdyba iš Kovo 16. — Liet. Inf.
j a u nerupi užimti daugiau že duos paliudijimus su didesnė
Biurui Washingtone $1,000.00
mės; nerupi j a i užimti ir sumis markėmis vertės $10.00, Kovo 16.—'Garsui' už
nams. L a i j i e eina sveiki savo į naikinti daugiaus Prancūzijos
$15.00, $25.00, $50.Q0 ir $100.00 ;
spaudos darbus
44.50
keliais. Bet lai jų koja nepa teritorijos; bet jinai deda vi
Dabar visi Tautos Fondo Kovo 16.—Centro ras
liečia mūsų stubų, lai jų raštai sas pastangas sutrupinti An
skyriai privalo tiek kortelių
tinės u ž l a i k y m a s . . . 110.28
nesuteršia mūsų stalų.
glijos pastangas nuolatiniais pareikalauti, kiek t u r i mėne
Kovo 16.—P. V. ObieTai nelaimingi apsėstieji, smūgiais.
sines duokles mokančių narių,
ciunui už iždininko
i
nepagydomi dvasios ligonys,
* Žinant tų vokiečių neat ir pranešti po kiek tie nariai
kauciją
25.00
kurių reikia pasisaugoti.
mainoma tikslų reikia supra kas mėnuo moka. T a d a Centro
Kovo 16. — Am. Liet.
Nuo jų griežtai atsiskyrę, jų sti d a r i r tas, k a d jei anglai
sekretorius žinos, kiek kuriam
Tarybos raštinės iš
netrukdomi,
mes ' galėsime priėmė nuo vokiečių defensyskyriui reikia siųsti markių.
laidos
41.99
daug pasekmingiau darbuoties vų, t a i jie turi panešti nuosto
* Kazys Pakštas,
Kovo 16. — Am. Liet.
savo, savo luomo, savo tautos, lius teritorijoje, pozicijose, arT. F . sekretorius,
Tarybos narių kelio
motose ir nelaisviuose visu ši
s a v 0 Bažnyčios naudai.
456 Grand St.,
nės išlaidos
35.26
tų
mūšių
laiku.
Reikia
saugoŠi pasaulinė karė neša gy?
Brooklyn, N . Y.
ties
perdidelio,
neturinčio
pa
veniman daugelį atmainų. T i Viso kovo mėnenyj '
rime gilinties i r suprasti reik pėdės pesimizmo — katrų pa TAUTOS FONDO SEKRE
išleista
$1,257.03
šmę visų einančių atsitikimų. gimdo teritorijų arba didžiai
TORIAUS ATSKAITA. Viso labo p e r sausį, v
Darbininkų luomas eina į iš- garsių nesenais mūšiais pozi
vasarį i r kovą, 1918
siliuosavimą,
į
sugrovimą cijų nuostoliai. J e i vokiečiai Tautos Fondo Komisijai i r
m., išleista
$11,740.27
pančių trečios i r gal j a u pa neįstengs įveikti anglų kariuo skyriams iš visų išlaidų nuo
Kazys P a k š t a s ,
skutinės vergijos (kapitalis menės, t a i t u r i pralošti kare—
sausio 1 d. iki balandžio
T. F . sekretorius,
tiškos tvarkos biauraus siau nežiūrint to, a r paims, a r ne,
1 d., 1918 m.
456 Grand St.,
miestą Amiens, a r įstengs pra
timo).
Sausio 8.—Centro raš
Brooklyn, N . Y.
simušti
į
Bethune
arba
ineis
į
Bet nelaimė t a i t a u t a i ir tos
tinės u ž l a i k y m a s . . . $ 101.51
šovinių
suardytą
miestą
Yptautos darbininkams, kurie
Sausio 28.—Am. Liet.
j
šioje perversmių gadynėje už res.
Tarybos suvažiavimo
" Dabar mušis seka už
simirš, k a d jie y r a Dievo su
išlaidos
12.00
smūgį,'' g i Sausio 22.—Liet. Inf.
tvėrimai ir patikės p r a g a r o ' * sprendžiamąjį
anglų strategija privalo apsi
tarnų apaštalavimui.,
Biurui Washingtone 157.22
saugoti
to
smūgio,
—
kol
di
Ne bedievių demokratija iš
Sausio 31.—Liet. Inf.
džiulis
priešininkas
pagaliau
ves pasaulį į geresnę ateitį,
Biurui Washingtone 1,204.50
neišsems
savo
jėgų!
bet Krikščioniškoji Demokra
Sausio 31.—P. V. Obietija, vedama paties Dievo.
ciunui už iždininko
TAUTOS FONDO SKY
Švieskimės, sekime
dora
kauciją
25.00
s p a u d a svarstykime 6varbiuoRIAMS RPANEŠIMAS.
sius gyvuosius klausimus.
Viso sausyje išleista $1,500.23
Nuo gegužės 1 d. Tautos Vasario 6.—Am. Liet.
' ' D r a u g a s ' ' pasistengs nu
šviesti visus tuos klausimus. Fondas inveda naują būdą mė
Tarybos
suvažiavi
Nušvies ir kiti katalikiški nesinėms duoklėms rinkti. Mė
mo išlaidos
$ 108.16
laikraščiai.
nesines duokles mokantieji da Vasario 6.— " G a r s u i "
Tik skaitykime ir remkime bar gaus mažas kortejes ir
už spaudos d a r b u s . .
27.45
juos.' Gi raudonojo gaidžio markes (štampas).. K a s kiek Vasario 6.—Centro rak
garbintojams—išgraužk ir ša- mokės, t a i u i tiek pinigų ir
tinės užlaikymas . . . 103.40 Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
damj veiklos darbas. Andrews & Co.,
l i i jie Hue mūsų kuotoliausiai. markių gaus.
Vasario 6.— Whiteliead
108 So. La Salle §L, aidėta 1900 m.

\

Pirmadienis, balandžio 29 d.

lietuviai
Amerikoje.
OLEVELAUD, omo.
Chicagiečiai tėmykit.
Šiomis dienomis apleido
Clevelanda ir savo "parapiją''
gerai visiems žinomas pašle
mėkas, bambizas, J. E. Straz
das, knris save pasivadinęs
"kunigu," tūlą įaiką mulkino
žmones. Nuvyko Chicagon, bet
su kokiais reikalais, tai neži
nia. Jo klapčiukas pasakoja,
kad Chicagoje gaus didesnį
1
' einą" (pamazgose pamirky
tą šluotą—"D." red.) ir pa
taps vyresniu bambizu. Todėl
chicagiečiai pasisaugokit ir
kur pasisuks tas bambizas,
vykit lauk, nes ir ten pridirbs
šposų tiek, kiek pridirbo
Clevelande.
Kupstas.
WORCESTKR, MASS.
Balandžio 15 d.. Worcester
teatre, Lietuvos Vyčių 26 kuo
pos teatrališkas skyrius stati
scenoje puikų veikalą "Geno
vaitė." Vaidinimas pavyko la
bai puikiai. Vaidinime daly
vavo sekančios ypatos: p-lė
L. Šalteniutė—Genovaitės ro
lėje; p. A. Z. Visminas—Si
gito; p. J. Čenis—Benuko; p.
B. Mingilas—Goliaus; p. J.
Vaitkevičius—Bruno; M. Mik
lusis—Drako; p. J. Bacevičius
—Alkiaus; p. P. Kulvinskas ir
P. Zataveckas—budelių; p. V.
Stankus—Mauro; p-lė V.- Tuminskaitė—Raganos ir p-lė O.
Ciginskaitė—Bertos.
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pakviestas iš Grand Rapids,
Mich. Pagirimo verta Šv. An
tano draugija, kuri užpirko šv.
mišias ant intencijos, kad
Dievas sekančiuose metuose
laimintų farmerių darbą ir
duotų gerą vaisių, nes tik su
Dievu žmogus visur ir visa
dos randa laimę.
Lietuviai farmeriai tą apielinkę jau nuo daugelio metų
yra apgyvenę, bet ligšiol visi
ramiai snaudė. Dar4r šiandie
randasi tokių, kurie ramiai
sau miega nepripažindami nei
tautos nei bažnyčios, bet geri
ir Dievą mylintieji katalikai,
ypač pastarame laike nusipir
kę farmas ir apsigyvenę, yra
apsišvietę, supranta draugijų
ir organizacijų naudą. Tokie
farmeriai organizuojasi ir dir
ba iš vieno taip, kad net ir
svetimtaučiai, farmei3ai at
kreipia atydą į lietuvius ir ar
tai kokioje nelaimėje, bei šiaip
kokiame trukume
visados
glaudžiasi prie lietuvių. Geis
tina, kad lietuviai katalikai,
kurie myli gyventi ant farmų
atvažiuotų į tą valstiją ir nu
sipirktų farmas. Kviečiame,
žinoma, tik gerus katalikus.
Socijalistų nutautėlių mums
nereikia. Mums jie taip ne
pageidaujami, kaip blogas
oras.
Korespondentas.
PITTSBURGH, PA.
Nelaimingas atsitikimas.
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Lietuvių Laisves Bonds'ų
Skyrius.

Laisvės Paskolos Komitetai.
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Elias ir Jolm
J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Cliicagos
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie
turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsus nuo
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo
tautos vardą ir prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes
Suvienytų Valstijų laknėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas.
TOWN OF LAKE.

Joseph J. Elias
$300.00
Martha Elias
100.00
Leonard E. Ėlias
50.00
Marcela C. Elias
50.00
Peter Balčiūnas
500.00
John Bukanis
50.00
Antanas Laudinskis
50.00
Elzbeta Bartusaitė
50.00
Jokūbas Juszka . . . . .. 50.00
Geo. Marcinkiewicz
50.00
Anton Kunza
50.00
Ferdinad Urbelis
50.00
Ona Auszkalnis
50.00
Franciškus Kilkuis
50.00
Kazimieras Kilkus
50.00
Franciškus Daktars .. 50.00
Joseph Aluzas
50.00
Dr-stė Šv. Veronikos
M. ir Merg
100.00
Dr-stė Šv. Stanislova
V. ir K
100.00
Joseph Balhetis
50.00
Alex. Sadauskis . . . . . . 50.00

Jonas Jonikas
50.00
Peter Bezanas
50.00
Bessie Vocalitė
50.00
John Kaminskis
v. 50.00
John Milius
50.00
Alina Gaizauski
50.00
Tony Yutcus
50.00
Mike Trijonis
50.00
Mike Tamaciviczius .. 50.00
M. Vaškavicz .,
50.00
Mike Szymkiewicz
50.00
Joseph Žvirblis
50.00
Anton Milaszewicz
50.00
Peter Sprogis
, . . . 100.00
John Angaitis
50.00
Antanas Kuszauskis .. 50.00
Stanley Nalevaika
50.00
I rank Yerkmon
50.00
Anton Badžius
\ . . . 50.00
Anna Drobnis
100.00
Jozefą Saltenenė
50.00
Charles Rumszas
50.00

Balandžio 24 d., ryte, Cunkevičienė su duktere nešė pe
lenus išberti ant geležinkelio.
Beriant pelenus užbėgo trau
kinys ir pagriebęs abi sudau
$3,100.00
žė į mažiausius šmotelius.
Patartina moterims, kad ne
Visi artistai mėgėjai savo neštų barstyti pelenų ant ge
srytį, kurios centu.s lieka Vil
KAUNAS.
roles atliko labai puikiai. P-lė ležinkelio, o taipgi neitų rink
nius. Lietuvos Valdymas skir
L. Šalteniutė-Genovaitės rolė jo ti anglių ir neleistų vaikų, nes
Kunigų permainos. Perkel sis į du apskričiu: '/Lietuva,
tikrai nustebino publiką savo labai greitai gali atsitikti taip,
gabumais ir naturališkais nu- kaip atsitiko su ana nelaimin ti: kun. Baltramiejus Gaidys šiaurės apskritys,'' kurį suda
iš Viežaieių į Pajūrio f i Ii ja, rys dabartinis Lietuvos Val
davimais. Jos kalba visos pub ga mot ere ir duktere.
kun. Antanas Šufinskis iš Pa dymas su Vilniaus buveine ir
likos pasiekė ausis ir ji pasi
A. J. Janulis.
jūrio į Viežaičius, kun. Vytau "Lietuva, pietų apskritys" —rodė su tikrais artistiškais ga
tas Dichavičius, teologijos dabartinė Baltstogės-Gardino
-*bumais. Goliaus rolę lošė pats
kandidatas, Tauragės admini srytis su Baltstogės buveine.
rezisorius ir vedėjas teatrališ
stratorius paskirtas Panevėžio
Visos Lietuvos karės valdy
ko skyriaus p. Mingilas, kuri*
mokyklų kapelionu. Žvingių mo sryties viršininku paskir
taipgi savo gabumais stebino
publiką. Kiekvienoje žymesnė PO VISĄ KRAŠTĄ MŪSŲ administratorius, kun. Motie tas ritmeisteris von Heppe, li
jus Stasiulionis, perkeltai į gi šiol buvusis Baltstogės-Gar
je jo losimo vietoje iš publikos
MOKYKLOS.
Tauragę, adm. Didkiemio fili- dino sryties viršininku. Virši
pasipildavo griausmingas ran
jalistas kun. Pranciškus Rad ninko pavaduotojas šiaurės
kų plojimas. J. Čenis, jaunas
Šiaulių apskrityje šiais me
kokių 10 metų vaikutis, Benu tais gyvuoja šios mokyklos: vilas paskirtas Žvingių admin, apskričiui (t. y. Lietuvai) pa
ko rolėje taipgi patraukė pub Šiauliuose—2 mokyklos su 5 Pabaisko Kaim., kun. Mečislo skirtas kauptm. d. R. von u.
likos akis. Jam lošiant publi mokytojais; mokytojauja Va vas Chodoravičius perkeltas į zu Gilsa, antruoju pavaduoto
ka lig užžavėta buvo ir visoje siliauskienė, Lenkauskaitė, Jo- Didkiemiu filiją. Kražių kam. ju hauptm. D. Csheon.
svetainėje viešpatavo mirtina caitė, Vasiliauskas ir Žepulytė. kun. Aleksandras Mylimas,
"L. A . "
tyla. J. Vaitkevičius Bruno Be lietuvių yra dar viena vo teologijosi magistras, paskirtas
Kauno ' Saulės'' gimnazijos
rolėje su savo gerai išlavintais kiečių ir žydų mokyklos.
kapelionu. Gyvenusis prie Gei
kareiviais didelį įspūdį darė
Kairiuose (mok. Poškus), džių bažnyčios kun. Juozapas
ant publikos. V. Taminskaitė, Radviliškėje. (Leščinskis ir
žinoma komedijų lošėja, Raga Valantinaitė), Šniuraičiuose, Janilionis paskirtas kapelionu
nos rolėje taip publiką pri Aukštelkėįe (Arcevičius) Ly augštesnės Biržus mokyklos Ii
juokino, kad net šonai neku- gumuose (J^ipštas), Kebliuose drauge Biržų kamendorium.
"Vien."f
riems pradėjo skaudėti. Visi (Orvidas), Gasčiuonuose (But
"L. A."
kiti artistai-mėgėjai taipgi at kus), Joniškyje (Gelažius),
liko savo roles labai puikiai ir Žagarėje (Verešilka ir Norkeverti didelio pagirimo.
DAINŲ RADINYS.
vičiutė), Šakynoje (KastrocNoužsitikėkit savo regėjimo pir
kis),
Grudžiuose
(Porutč
ir
majam
by kokiam neprityrus am
Publikoje matėsi daug sve
aptiekoriui
auksoriui ar keliau
"Kor. B . " praneša, kad Ru- jančiam pardavėjui,
nes jie su
čių, atvažiavusių iš kitų mies Šimkaitė), Meškučiuose (Ši
dziškyj
(Viln.
aps.)
buv.
Vil
teiks jųs akims tik daugiau blogo.
leika
ir
Jocas),
šapnaguose
telių. Visi buvo labai paten
Aš turiu 15 metų patyrimą ir
niaus
katedros
choro
vedėjas,
(Pranculis),
Pašiaušėje
(Kragaliu
ištyrt jųs akis ir pririnkti
kinti.
j
u
m
s
akinius
Darbą atlie
sauskis ir Elijošiutė), Talio- seminarijos profesorius kun. ku belaukiant,tikrai.
užtikrintai.
Bravo Worcesterio L. Vyčiu čiuose (Urbonas), Pakarčiuno- Brazys suradęs daugelį lietu
Jei jums akiniai nebus reika
26 kuopa. Ant rudens reikėtų se (Klupšytė), Šiaulėnuose (S. vių dainių, ligi šiol jų tyrinė lingi, mes tai jums pasakysime.
surengti kitą tokį vakarą.
JOHN SMETANA
Poškus), Mielniuose (Buožys), tojams nežinomų. Savo turiniu,
v. M. e. Diktoriškėje (Poškus), Serei- melodija (gaida) jos esą skai
Akių Specijalistas
kiuose (Stasiūnas), Paežeriuo- tomos seniausiomis lietuvių 1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-tos gatvės.
riuose (Butkevičius), Šlapa- dainomis, kurios liudyja, kad 8-ČIosįlubos,
CUSTER, MICH.
virš Platt'o aptiekos
kiuose (Ancevičiutė), MieM- Rudziškio apygardos jau nuo
Tėmykite į mano parašą.
nuo 9-tos' vai. ryto lkl
čiuose (Rimdžius), Remdžiu- seniau buvo lietuvių gyvena Valandos:
8
vai.
vakaro.
Nedėlioję nuo 8
Michigano valstijos lietuviai nuosė (Steponaitis), Žalčiuose mos. Geistina esą, kad tas dai vai. ryto iki 12 valandai
dieną.
farmeriai jau pradeda atbusti (Kivilytė), Pamušeje (Ambra- nų radinys butų greičiau pa
ir pasirodyti susipratusiais. zaitė), Jočiunuose (Kolčiutė). skelbtas platesnės visuomenės
Kur tik randasi daugiau kata
žiniai.
"L. A."
Užtvirtintos mokyklos, bet
DR. J. J. VIZGIRDAS
likų farmerių, tenai yra Die
del kai kurių priežasčių dar
Lietuvis gydytojas
vo palaiminimas.
LIETUVOS
IR
BALTSTO
Šv. Jurgio dieną čia katali nemokina: Žųvininikuose, Po
Gydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
GĖS GARDINO SRYČIŲ
balinėje,
Ilgočiuose,
Pušinišligas velug vėliausios santifiko
kai farmeriai iškilmingai ap
metodosi
SUVIENIJIMAS.
vaikščiojo. Visi katalikai far kėje, Varnėnuose, čuteloįe(?),
2401 So. Broudway S t ,
meriai su šeimynomis buvo Pakapėje, Dzaduose, SkaisgiST. LOUIS, MO.
bažnyčioje, 0 taip gi ir Šv. rėje, Jokiškėje, Milviduose, Lietuvos ir Baltstogės-Gar
Balkaičiuose, dino valdymo srytys nuo 191S Ofiso telefonas, Bell Sidney 170
Antano draugija. Visi atliko Gudaičiuose,
Kinlock Victor 1026
Vilkaiėje,
Rūdiškėje,
Guberni
Gyvenim6
telefonas
Central 7364 R
m.
vasario
1
d.
sujungtos
į
velykinę išpažintį, kurią iš
"Liet. Aidas." vieną Lietuvos karės valdymo j u t l urairĮT /TrtT' Tl f Į m -Įir TT1 TTĮlf
klausė gerb. kun. Kelmelis, joje.

S

ft

"Draugo" Bendroves Knygynas.

•

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Pederalė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federaliame Distrikte. T 0 skyriaus CENTRAS yra UNIVERSAL
STATE BANK, 3252 So. Halsted st., Chicago, EI. To banko
prezidentas -— p. J. J. Elias ir kasininkas — p. John J. Bagdžiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

-

Sergėkite savo Akis
m

Visiems MITO prietellama patariame įkaityti-j
«50. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
ir platinti mūsų iSleistaa knygas.
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
.95
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny No. 254, A. B. C Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numerį ir vardą. Pinigus naikia aiųetl iškalno
J. Damijonaitis, drobės apdar.
25
išperkant money order arba registruotame laiške. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trume.*! klausimus ir atse
Ho. 5. Anykščių Šilelis. A. A.
Baranauskio amžina atmmtla. yra tai
kimus prii&iKytus iuadedamiemsiems
.19
perlas lietuvių poenijoa. PusL 1 8 . . .
skyriams. Kaina
15
Ho. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 265. Krikščionifiko Mokslo Katekizmas,
vių Chicago, UI. ftv. Kaalmiero Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims. Parašė M. Gustaitte,
1914 m.
jo Baltimores
Koncilijaus,
pagal
.10
Gražios daineles. PusL 2* "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
No. 18. Aušrele. Dramatiška vienoje reik
nas, šitame katekizme
sutalpinti
mėje Operette. JP«r*SA Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
aukštesniems
.19
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 . . . . . . . .
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
.25
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
.19
vaitė turėtų mokėti. Pusi. tt
'.
D. Išleista lėšomis švietimo
Dr-Jos
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m.,
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26
10
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
.25
viams dainelių. 1 dalis . . . . . . .
....
parašė kun. A. Guillois, vertė kan.
.10
A. Milukas. Yra tai puikus įrankje
II dalis
•
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
No. 30. Meilė Poema, Parašė M. Gustaitis.
m
e dalyke. PusL 154
.40
Yra tai labai gilios minties dainelės.
.16
1914 m. Pusi. 24
No. 272 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
prisiruoši&ntiems J pirmąja išpažinti
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralir šv. Komunija. Išleido kun. J. Lau
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115
.20
.19 No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
scenai veikalėlis . . . . . .
No. 48. Katriutė. Triveiksmls dramos paveik
čioje šv. Kaina
01
.15 No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
slėlis iš liaudies gyvenimo
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
skaityti ir platinti šią knygelę
20
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai
......
.15 No. 805. Trumpa Lietuviu kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijoi
No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas.
naitis,
vietinis
Lietuvių
Kalbos
vado
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė
vėlis tinkąs
mokyklose Ir patiems
su Blaivininku. Paraše U. GurkMutė,
per save mokintles, poperoe apd. . .
.86
.19
Gražus, lengvi veikalėliai, p u s t §4 . .
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir N a u ^
No. Tarp dilgeliu Rožės. Hellodrama dviejo
įstatymo. Parašė
kun. 1.
fiuster.
s e dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is.
Kieto popero apdarais
26
Gražus reikalėlis lošimui. PusL. 64. . .
.10
No. 315. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaus,
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Var
dalis
I,
kieto
poperos
apd.
26
tė Šėlimas. Antra laida. PusL 4 9 . P a
No.
319.
Vaikų
žvaigždutė
dalis
n
,
kietais
.19
sakaitė i i lietuvių gyvenime
......
apd.
16
No. 67. Braiiinėliai. Tai labai {domios apy
No.
820.
Trumpas
aiškinimas
Tiesų
Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
ku Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gū
.45
de. Chicago, BĮ. 1915 m.
sis. 1916 m. Knygutė pasimokiniNo. 90. Darbininke dovanelė. Darbininkams.
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . .
.15
Parašė F . V. P e r s p a u s d i n u II "Dar
326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
bininko", n laida. Graži pasiskaity
patarimais apie pašaukimą kunigys
mui kningutė. PusL 12
.95
tėn.
Iš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 95. Huckleberry Finnns. Mielam laiko
Saurusaitis.
Pusi. 196
26
praleidimui
patartina šia apysaka,
No. 300. Lietuvių Darbininkų Kalendorius.
kalba lengva ir kningos lntalpa inte
1918 m. Išleido L. D. 8. Yra tai pul
resuojanti, vertė Jenas Kmltas . . . .
.76
kus leidinys ir patariame kiekvienam
No. 98. I š daktaro pasakojimų. Parašė Šat
tą kalendorių Jslgyti. Boston. PusL
v
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
12,9
25
Gražios pasakaitės. Pusi. 79
.26
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
Ko. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. P e r 
gyventų valandų atsiminimai. Para
a ) Marksas II. Pusi. 24
08
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
b) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 22
.08
šanti karės baisumą ir jos siauruma
c ) Žmoniškumas Ir vergija, pusi. 18
.05
mūsų broliams. 1919 m. "Draugas".
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18
06
.20
pusi. 56
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 . . . v . .
.05
No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18
,
05
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
g ) Socijalistų norai ir darbai, pus!, l t
.05
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
1) Revolincijonierių tarpe, pusi H
•
0G
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2 8
06
čių Dovanėle.
Chicago,
UI. 1915,
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pv.ū,
.19
nusl. 28
186. Su paveikslais, audimo apd. . .
$1.00
Llthnania
and
the
Autonomy
of
Polnnd
wMh
No. 110. Oliveris Turistas. Tai viena iš g e 
a map., by J. Gabrys. Paris
10
riausiai nusisekusių
vertimų gar
rys. Paris.
.10
saus anglų rašytojo Charles
DickA
Skėteli
of
the
Lithuanian
Nation,
by
J.
ens. Apysaka,
kurią myli senas ir
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsiGabrys. Paris
.10
vilsi gavęs šią knyga.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for
orchestra,
Kmltas, 520 pusi
Corrceted and arrauged by Vincent
$1.00
Niekus,
Chicago.
No. 115. Patarlės ir išminties
grūdeliai.
Trimitas.
Rinkinys
lietuviškų šokių. Pučia
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tas 10 knygučių $4.09. Viena knygelė
.56
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
.25
No. 130. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.09
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
Oželis. Mišriam chorui prie forteplano. P a 
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži
rašė St. Šimkus
€0
moralė pasaka. Pusi. 95
.26 Nsi. 873 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A.
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
Staniukynas. Pusi. 79
26
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No. 875. Ypatingas sąžinės
perkratlnėjiKmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
mo būdas. Pusi. 68 audeklo viršel.
.15
deliai. 1917 m.
vadovėlis.
.29 No. 358 Dvasiškojo gyvenimo
No. 160. Lietuvių Tautos Memorijalas. P a 
Pusi. 409. Audeklo apdarais
$1.00
rašė ir indavė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
Popiero viršeliais
75
gresui Londone atsivuvusiam liepos
No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
tėms dvi stambi knygi po 500 pusL
19 prancūzu kalbos dalis 1 Wllkes
Audeklo apdarais
..
$3.00
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
.10
Poperos viršeliais .'
2.00
No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
No. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku
kas mažiems ir suaugusiems, 112 p.
,25
r d ė s apdarais
76
No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
Juodais audeklo apdarais
49
ties ruožai paminėjimui 609 m. s u 
N o . 303 2?*9j«l*i *Tf*'r»*iV.i TT-f'jI^io i ; « t « kaktuvių Gardelio unijos
(1418—
ĮJ»»*Y*\ ButL
i i auaealo apdarais
.25
1918) Gražus istoriškas
veikalėlis,
Ko. 868 Didesnysis Kataliku tikėjimo ka
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai
.69
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 96 . . . .
knyga. Pusi.
.20 No. 303. Trečioji skaitymui
No. 160. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
.76
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
Meilė. Žodžiai gilelio, muzika A. Aleksan
žmonijos. Pusi. 168
dravičiaus
.49
.75
No. 173. Pažinkime socijalizma. Parašė P.
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni
16
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci
jalistų mokslą ir jų melagystės. PusL
Mažesni po
lt
.19 šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
16 . . . .
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.15
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
Popierų laiškams rašyti, pas Tėvais,
bro
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
lius, sesutės, tračią ir kitus, paauk
jimai apie Lietuvos politiškus reika
.75
suotos — 3 už
26
lus. Pusi. 160
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. Iš
No. 188. Šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
\
girtuoklių
nuodo.
Pusi. 22
16
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
.61
190
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo
Hereztfa ir mirtis. Parašė F . V. ir
.96
Josis Didžios vertės knygutė
No. 194. Tiesos žodis S o c i a l i s t a m s . Parašė
Ne. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
\ Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popera ir
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd.
.59
mūsų lietuviškieji
socijalistai bei
Baltais kauliniai apdarais
$1.69
.19 No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
"cicllistai". Su paveikslais
.........
No. 199. Lietuviu Katalikų Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 949.
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
Kaina poperos apdarais
.45
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
.75
je, č i a rasi daugeli paveikslų mnsų
Baltos skurelės apdaruose
96
veikėjų: aprašymą lietuvių organiza
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graši Ir pa
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. Pusi. 299. Kaina a u 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
deklo apdarais
49
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčioSkuros minkštais apdarais
69
je/privalo rastis ši knyga. 448 pusi.
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gvapopero apd.
• • . •j- • . .
.60
rantuotų nuo 15c. iki . . . .*
$1.50
$1.00
Drūtais drobės apdarais
fikaplerių
karmelitanskų
Iš
Lietuvos
BU
pa
Ne* 210. Blogi Kudlkų Papročiai, su pa
saitėliais Ir be pasaitėlių po
16
veikslais, parašė Dr. A. L. GraičuPaveikslėlių
mažų
Viešpaties
Jėzaus
Marijos
nas; kiekvienai motinai ŠI knygelė
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
patartina perskaityti
;
.20
na nuo 2c. iki
;
ii
No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų )
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
Graičunas . . . .
(didumas 14X20). Kaina už viena . .
.26
.16
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MALDŲ KNYGOS.,
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DRAUGAS" PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street,
CC

a

•

Chicago, Illinois

A

f
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"DRAUGĄ

Pirmadienis, balandžio 29 d.
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mūsų t a u t o s ; buvo suma
nyta padaryti kolekta Tautos
Fondui; tapo išrinktas aukų
sekretorius, P e t r a s F r a j e r a s .
llfllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinitllltllllllllllllllllllllflllllllllllllllliill
Tuojaus po priminimo, visi
DIDELIS LIETUVIŲ PARO
SEKRETORIUS MCADOO susirinkusieji pradėjo po kiše
CHICAGOJE.
DAVIMAS.
nes žalsvus popierukus šnabždinėti i r kiekvienas be jokio
V a k a r po pietų
Chicagon
Dalyvavo keliolika tūkstančiu
atsisakymo, su linksma siratkeliavo pinigyno
sekreto
žmonių.
džia ir noru gausiai paauka
rius McAdoo. V a k a r e Auclito- vo. Išviso buvo surinkta $21.
V a k a r Chicagoje įvyko Clii- rium teatre turėjo kalbų. Pas Aukotojų vardai paeiliui pa
eftgos ir apylinkės
lietuviu kui Congress viešbutyj daly duodami :
draugijų, kuopų, skyrių ir 11, vavo pokylyj.
Anicetas Bobelis
$1.00
Šiandie
po
pietų
iškeliauja
parodavinias-susirinkimas lais
Liudvika Bobelienė
1.00
vės paskolos reikalais. Milži į Grand Rapids, Mieli.
Ignacas Tiškevičius
1.00
niškas susirinkimas įvyko SeMarijona Tiškevičienė . . 1.00
ventli Kegiment ginkluotuvėj, ALDERMANAI IR LAISVĖS
Anufras Tiškevičius
50
34 gat. ir Wentworth ave. Da
PASKOLA.
J o n a s Abromavičius . . . 1.00
lyvavo keliolika
tūkstančiu
Cbicagoje yra 70 alderma- Emilija Abromavičienė.. 1.00
lietuviu.
•
nų. Iš jų, anot pranešimo, lig- Valerijonas F r a j e r a s . . 2.00
Tikėtasi
teeiau
kur-kas) šiol tik 45 yra pirkę trečio Julijona Frajerienė
25
daugiau žmonių. Bet oras pa sios laisvės paskolos bondsus. P e t r a s F r a j e r a s
1.00
kenkė. Ligi 1-mos vai. smar
Adolfina F r a j e r a i t ė
1.00
kiai lijo. Taigi lietus daugelį POLICIJA SAUGOJA BAR J u o z a p a s Šimkus
1.00
sulaikė. Po pietų lietus buvo
5 J o n a s Troškila
1.00
ZDASKUTYKLAS.
apsistojęs, bet kas galėjo ži
Adelė Gregoravičaitė . . 1.00
noti, a r i r vėl nepradės lieti
Dvidešimts penkias barzda- J u s t i n a s Bobelis . . . . . . 1.00
kaip iš kibiro.
skuiyklas- vidumiestyj polici Liudvika Mansaitė
1.00
Svetainėn lietuviai atmarša- ja saugoja. Su gegužės 1 d. ten Stanislovas Šimkus
1.00
vo skyrium iš visų miesto da nori sustreikuoti
barzdasku- Ona Šimkienė
1,00
• • •
lių, nešini amerikoniškomis ir c i a i .
1.00
Ona Deivikė
lietuviškomis
vėliavomis.
2.00
Antanas Tiškevičius
Skaitlingiausi maršavimai bu AMONIJOS EKSPLIOZIJA. Juozapina Jucikaitė
.25
vo nuo Town of Lake ir
Ten
Buvęs.
Bridgeporto.
Marguojančius
Cliicago Cold Storage Co.
lydėjo daugelis benų.
Įstaigoje, 1532 Indiana ave.,
Svetainė buvo dailiai
pa kuri yra vyriausybės priežiū
ekspliodavo
puošta amerikoniškomis ir lie roje, šeštadienį
Ant Rnnclos, didelė krautuvė su
tuviškomis vėliavomis. Buvo amoni ja. Tai įvyko darbo me pagyvenimu
ir basementų po nume
kalbos. Dainavo
skaitlingas tu, kuomet viduj buvo apie rių 3308 So. Morgan gatvė, Bridge
porto apiellnkėj, namuose Sk.i i tykios
(bene iš kokių 400 asmenų) 200 darbininku.
Adomo Mickevičiaus.
Galito atsi
šaukti pas L. riaheckt, 931 W. 32
choras.
Keli darbininkai
sužeista.

j CHICAGOJE. |

REIKALAUJA

•

Kalbėjo J . J . Elias, Universal bankos pirmininkas, adv.
Balutis, teisėjas Carter. kongresmanas Medill McCormick
ir kapitonas Gorby.

Tarp nukentėjusių y r a ir lie
tuviu darbininku.
v,

*

n . iki
Bauer
tos ir
. . 2945

Gegužio 1-mai
1918. J. M.
sekretorius draugijos ApšvicSkaityklos.
S. Throop St., Chicago, III.

Ekspliozija nežinia kodėl įReikalingas dreiverys prie Launišvežiojimo. Darbas ant Commivyko. A r kartais ten nebuvo dry
ssion (nuošimčio). Atsišaukite grei
pakliuvęs
koks
intariamas! tai.
LAI VDRY CO.,
Kalbėta apie dabartinę ka žmomis. Pradėta vesti tardy-J 4349KRAULEIDZ
S. Hermitagc A v e , Chicago, 111.
re, apie laisvės paskolą. Ra mai.
Parsiduoda kriaučių Sapa Lietuvių
ginta lietuviai pirkti laisvės
npgyventoj vietoj. Biznis yra g-erni
MĖSA PABRANGO.
išdirbtas, parsiduoda iŠ priežasties,
paskolos bondsus.
Reiškia
parodavimas-susirinkimas gerai pavyko. Sve
timtaučiai stebėjosi lietuvių
skaitlingumu ir kitokiomis pa
girtinomis ypatybėmis. Lietu
viai priderančiai pasirodė ir
už tai jiems tegu bus ačiū.
Laisvės bondsus reikia pirk
ti, nes tas yra būtinai reikalinga visais žvilgsniais.

.fuandie visokia mėsa Chicagoje yra brangesnė 20 nuo
šimčiais, kaip praeitą žiemą.
W « o s brangumas išaiškina
mas tuenii, kad gvvidiu skerdyklų kompanijos y r a privers
tos išpildyti užsakytus orde
rius kariuomenei. Tatai mė
sininkams mažiau mėsos par
duodama ir todėl ji taip bran-

GENERALIS KARIUOME
NĖS GYDYTOJAS BUVO
CHICAGOJE.

ginama.
Užuot mėsos kai kurie gera
širdžiai pataria žmonėms var
toti bulve?, kurios
esančios
pigios.

- Snv. Valstijų generalis ka
riuomenės gydytojas yra cren.
Clorgas. J i s praeitą šeštadienį
viešėjo Chica^oje.
Aplankė
gyvulių skerdyklas, kur as
meniškai matė, kaip gyvuliai
mušami, kaip mėsa pagamina
ma išsiuntimui kariuomenei,
aplankęs skerdyklas jis pažy
mėjo, kad tenai viskas žmo
niškai veikiama, visur pavyz
dingas Švarumas, darbas spar
čiai atliekamas.
Be kitko jis pasakė, kad ša
lies kariuomenės sveikatingu
mo stovis yra kuopuikiausias.
NIGERIS APMUŠĖ
VĮ.

STREIKUOJA ŽYDŲ DUON
KEPIAI.
Aną dieną sustreikavo apie
300 duonkepiu, dirbusių žydų
duonkepyklosė. Reikalauja tik
penkių dienų darbo savaitėje.
CHICAGO TURI PASISKU
BINTI.

Chicago su laisvės paskola
turi pasiskubinti kad surinkti
reikalingą paskolos sumą, pri
sieina kasdien surinkti nors7 po
8 milijonus. Cliicagieeiai turi
KAREI imties sparčiau darbo.

Ties 63-eia ir Halsted gat
vių šeštadienį stovėjo du ka
reiviu priešais nigerio
Williams A. Clark budelę, kur ji^
praeiviams avalines valo.
Nigeris pareikalavo karei
viams eiti šalin, nors tie nie
ko jam nedarė. Kuomet karei
viai nepaklausė, juodukas inėjo savo budelėn, iš ten išsi
nešė plaktukų ir su tuo pūk
štelėjo galvon vienam karei
viui. Paskui puolėsi prie kito.
Susibėgo žmonės ir blogai
butų išėję pašėlusiam juodu
kui, jei ne policija, kuri laiku
atvyko ir niekšą
nugabeno
nuovadom
Kad per truputį, minia ,)!
butų užbambinusi.

PAVYZDINGOS
VESTUVĖS.

PUSBALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina grajisi į 4-rias lekcijas
per pus-balsio systemo kad ir
nežinai
nei vienos notos taip
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad
net dyvai kaip muzi
kos
kompozitoriai
nesinaudojo
jąja.
ankšičau.

Prank Bagdžiunas,
Direktoriuj

3343 South Union Avenue
arti 3 4-tos gatves
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ALEX. MASALSKIS
Graborius.

visokiam

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie grajlja koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną
padaryta Suvienytose Valstijose, Amerikoje. Mes galime jas parūpin
ti augs t o arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.

1640 W. 47th St.,

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuvės k o pigiausial. tu
rime savo Ka
rabonus ir au
tomobilius.
Taipgi dides
nė dal] grabų
patįs dirbame.

Chicago, 111

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS,

Telephone Drover

IR

3259 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Gydo visokias ligas moterų
Ir valkų.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
iki 12; S iki 9. Nedėliomis; >į
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 !
v. iki 8 • .

3307 Auburn Ave.,
4139.

$>

P I R K I T E FARMAS MICHIGANO VALSTIJOJ,- apielinkėje mie
sto Scottville, ir portavo miesto Ludington, Mason County, Micft.,
kur yra jau pirkę 400 lietuvių farmas. Tai yra didžiausia lietuvių
farmierių kolonija visoje Amerikoje ir randasi gražiausioje vietoj,
parankiausioj del lietuvių apsigyvenimo ant ūkių; per ka šimtai lie
tuvių čia pareina gyventi j mūsų uždėta puikią koloniją, kurios lau
kai yra labai derlingi visokiems javams. Oras geriausias Tai lie
tuviai kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui
ant ūkių, tik čionaks. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystės: dvi
jų yra socialistų vadovaujamos, o viena švento Antano—katalikiš
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas,
ir
lietuvi kunigą ir anglą kunigą mokantį lietuvių kalbą. Turi savo
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kad čia tikra Lietuva.
Tai kam jum daužyties po kitus kraštus Amerikos, kitur jie.škotl
farmų pirkti ir paskui viena, arba keli apsipirkę tarp anglu ar vo
kiečių, vaitoti, kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo
nių; jie vis jūsų neužkęs. Nepirkite niekur kitur, tik pirkite mūsų
kolonijoje, kur-skaitosi lietuvių skaitlius ne du, trjs, bet jau Šim
tai, ir kad prisidėsite prie mūsų kolonijos, bus mūsų kolonijoj grei
tai ir tūkstančiai lietuvių ūkininkų. Čia laukai apgyventi, ne mišku
apaugę, bet yra puikios derlingos dirvos, puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scotville—didelis farmerių turgų
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kenavimo fabrikas, ir pieno kenavimo
taipgi budavoja. Pa.s mus ėėja kviečius, rugius, bulves, žirnius, mie
žius, avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininkų gyvu
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai
yra
žolingi ir žemė derlinga, su moliu, su žvyrių maišyta ir tarpais tik
ras juodžemis.^.Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.
Atvažiuokite tuoj, pavasaris jau ateina, laikas ukes pradėti ap
dirbti. Mes dar turime pardavimui apie 200 farmų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvirs išdirbtų, su budinkais, so
dais, gyvuliais, apsėtu su rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik po
biskį pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, iŠ
ko galito pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą, turėda
mas tik nors kokius $300, m e s duodame lengviausiais išmokėjimais,
negu kiti agentai. Duodame gyvulius, padarus ant išmokėjimo
ir
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, žinome,
kad kožnas išsimoka ir ju.s išsimokėsite, ir liksite puikių ūkininkų,
ir savininkų geros farmos.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS

NUSIPIRK MOSTĖS

S457 SO. WKSTLKS BLVD.
Kampas W. 86-tos gatvA«.

Tai BUSI GRA2US! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą moseia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji moslis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir štampomis.
OC30C

"v«^ll^5į«-

Cicero 252.

DR, S, NAIKELIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šįmet nepirksite trotysit:
kitą mėtą fabrikai sustos, darbų mieste nebus; svietas bėgs į far
mas; tuomet farmos bus brangios. Pirk šį pavasarį. Aš jums gero
veliju. Kuomet važiuosi pas mus, į Scottville, Mich., pirkis tikietą
per GRAND RAPIDS, Mich., nes visi pas m u s važiuojanti treinu, tu
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir į Scottville atvažiavęs, išlipęs
iš traukinio, užeikite į pirmą restauraciją, po vardu Scottville Restorant. Tas restorantas yra lietuviškas ir j u m s duos nurodymą,
kur mūsų ofisas randasi. Mūsų tikras adresas toks:

A. KIEDIS & CO.

| Peoples State Bank Bldg.,

IR

4847 W. 14th St., Cicero, 111.
VALANDOS: nuo 9
ryto, nuo 3 Iki 6
nuo 7 iki 9 vak.
Nedėlloms:
nuo 9—12.

J. RIMKUS,
P. O. Boi 36, Holbrook, Mass.

a886^^^x
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f JOSEPH C. WOLON

ParsIdutKla Saldumynų
ir kitų
smulkių daiktu krautuvė. Lietuvių
apsyvontojo vietoje, netoli Sv. Jur
gio bažnyčios ant Bridgeporto. Kas
norėtų pirkti
lai atsišaukia
šiuo
antrašu:
3*99 Wallacc st.,
Chicago, 111.

r
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Dr. C. Z. Vezelis

"DARBININKAS"
DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su

batomis.
i":aomi pranešame savo kostume"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
riai: ', kad raes apie Gegužio 1-mų
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
krau ;omoa j mūsų naują ir didelį
nam.'j,
kuris randasi
po numerių
/ "DARBININKAS" ptduoda daug straipsniu, naudingų
€GVH S. ASHDLAtfD AVE. Mes turėsi
darbininkams pasiskaitymų, r.-sšytų paeių darbininkų.
me pilną eilę skurų ir kitų čeveryk a m s reikalingų dalykų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
K. Kaplau & Sons
Į visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
1016 W. 47 St.
Chicago.
Telefonas Yards 3404.
sitikimus.
niiiiiiiiifiiiiiiumimiiimiiiiiiiimiiiiiiii
"DARBININKAS" visuoirct turi sr.męrių, gražių eilių,
^:-:^':-;as:-^:'^:'^:^;-:^:v^;-^:-^:-^;-^c
a
• i dailių vaizdelių ir apysakaičių.
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
r
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
indomu
ir
Praktikuoja 20 metai
*
Gyvenimai; ir Ofisas
s u p r a n t a m a .
8149 S. Morgan St., kertė 32 t.
"DARBININKAS1' nuolatai išleidineja knygelių, ku
. Chicago, 111.
i
SPECIJALISTAS
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
įį Moterišku,
Vyriškų ir Vaiku JjĮ
šija visas islefstuves.
/
Taipgi Chroniškų Ligų.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
I
OFISO VALANDOS:
j§ iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
įi piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
V dėlios vakarais ofisas uždarytai.
Telephone * Yards 687.
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, t pusmečiui
75c.
Adresas:

, n . G. M. GLASER I

m
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"^MElfli

TURTAS

VIRŠ

$125,000.00
nariams

PAŠALPOS$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.Q0
savaitėje.^

išmoka:

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00,
$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amj žiaus.
Mėnesines duokles su1*"? metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar -H atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
ti "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. &. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Bašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Eaštininką adresu:

P.

MULEVIČIUS

458 GRAND

ST.,

Sta. V/,

BROOKLYNT,

tf.

Y.

WMW

"DARBININKAS"
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

DR, P, ŽILVITIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
IK CHIRUKGAS'
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Nedėlioję, balandžio 21 d.,
buvo vestuvės Liudvikos Abromavičaitės su Anicetu Bo
beliu. Jaunoji iš Kensingtono,
o jaunikis iŠ Racine, Wis. Ve
sti: vės atsibuvo jaunosios na
mu 3se. Viskas buvo labai pui
E=
3CE=
kiai ir dailiai sutvarkyta, ir
IEKIKE
diena, nors iš lauko nelabai
IR
graži, ir liūdna, bet viduje, llYakarine
linksmybė viešpatavo, ir susi
Jei nori greitai ir pasekmingai ižmokti AngH-fl
®Kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų
rinkusieji giminės, visi jauni mokyklą. Apart Anglų kalbos, €ia mokinama :kalbos S.V.Is.arijom Latškų RašymeĮ
ir seni per dieną linksminos Lietuvių
Lenkų
"
S.V.Vaiaybos P r i e k i s Teisi
^Lctynų
"
Š.V.?iHetyb€s Gramatikos
ir laikas labai gražiai ir neti-i SAritmetikos
§
Geografijos
Retorikos. Ir tt
Hjlr GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Knrsų. Gyve-lj
ketai praėjo.
jnančius toliau mokiname per laiškus. Viskas
P e r vakarienę, p. Ignas ^aiškinama lietuviškai
American College Pręparatory School
Tyškevieius išsitarė ir labai 9 3 1 0 3 S. H A L S T E D S T .
C H I C A G O lu_
[Į
KAMPAS
31-MOS
IR
HALSTED
GATVIŲ
dailiai privedė reikalą, šelpi-

MOKYKLA

m

llTH»wRCALl!iWCEof

Apsidraudusiems

n: !iiii:wiifiiiiimi!iiiiitiiiiiiimiliiiiiii!

Gyvenimą vieta
S208 SO. HALSTED STREET
TeL Drover 71 l t
OFISAS:
SSSt So. Lcnvitt St.
,ri V AL.:
4—8 vakare, nedėilov mis 10—12 ryto.
^ TeL Ganai 4«46, Chicago, W.

'

^

LIETUTIS DENTTSTAK
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą..
4711 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-tos Gatvės

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
i f

*

& „ :*^
Tel Drover 7042

V

Scottville, Michigan.
T

bizniui. iriiiifieitiiisiiiiiiiiitfiiiiitiiviiiiifiiiiiiiiiiit

Chicago, III.

i

Telefonas: McKTNLEY 5764

LIETUTIS ADVOKATAS
savininkas turi išvažiuoti J farmas. S K&mb. 124 National U f o Bldg.
Del platesniu žinių kreipkitės:
29 So. LaSalio St.,
\ N D R E W K. SMITH,
• a k a r a i s 1666 Mijvraukee Ava.
3305 S. Halsted St.,
Chlcngo, 111.
Central «89t
Rastdence
HumnnJd 97
Ant randos Kampinis biznio namas
CHICAGO,
ILL.
n
Placo ir Gape st. Vieta tarp

lietuvių, tinkanti
\f išaukite:
941 W. 33 Placc

PEARL QUEEN

"7—'^

»••

T

Čia yra Jusy Proga!
Gauti geresnį darbQ, ir
daugiau pinigų.
Visur reikalinga* daug
kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kigenuj ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preseriij
Ir siuvėjų elektros maši
Aklų Specialistas
nomis. Darbai laukia. At
Patarimas Dykai
eikite dienomis arba va
karais. Lengyi mokesčiai
Offlso Adynos: nuo 9 18 ryto iki 9
vai. vakaro. Nedėlioma 9 lkl 12.
Specialiai kursai mer
ginoms
formų kirpime
4«4» S. Ashland A v a Kamp. 47 St.
pritaikinime ir siuvime
Telefonas Yards 4317.
— 15.00.
Duodama diplomai.
Paternos daromos pa
Telefonas PULLMAN 342 V gal Jųsų mierą — bile stailės arba didžio,
Dr. D. J. BAG0ČIUS
iŠ bile madų knygos.
LIETUVIS GYDYTOJAS
MASTER DESIGNING SCHOOL
m CHIRURGAS
4. F . Kasnicka, PerdėtinJs
10731 SO. MICHIGAN A V E
118 "S. La Salle gatvė. Kambarys
KOSELAND, ILLINOIS
410-417. Prieš City Hali.
- - « « , « . , ; • ;

Dr. A. R. Blamenthat 0. D.

įlokite
Hiatui \ e i i m ų
pardavėjai ir daug krau
tuvių parduoda tą pačią
kavą po KOc
GERIAUSIS
SVIESTAS

19c

RieSučiu Sviestas
Lfl!>ai crera* po
M
V

Qeriaus)a Bankes
sulyguio au
bent kokia,
1-2 «v.

pAIR¥
SVIESTAS

14c 4 0 c

43c
1644
WEST SIDB
1836
2054 Mllwaukeea.
1S7S Milwaujcoe K. 2612
1054. Milwaukeea. 1217
151t W. Madlson 18S2
28S6 W. Madison|l818

COCOA

W Chicago a.
Blue iHlanda
W. North a.
S. Halsted st
S. Halsted st
W. llt!» st.

2162 W. 2 t n d st. I MORTH SIDB
SOUTH S I D B I
466 W. DlTlsloost
W. North a.
2122 W«mtwortH a'JJJ.
li4t
2427
B
H
.
u
^
.
i
.
• M ? B. Halsted st j , 4 4 Luingooo ti an a*.
ar.
4722 8. Ajshland a. 8411 H. Clark st.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

"DRAUGĄ. M

