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LAUKIAMA PETROGRADO
PUOLIMO
Kalbama, kad ir Maskva busianti apleista.

fc

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, KOVO (MARCH) 21 D., 1918 M.
Entered as Second Class Matter March 11. 1918, at Chlcafo, IUlnois u n d e r the Act of March 8, 1879.

BOLŠEVIKAI ESĄ SUTIKMĖJE SU TALKININKAIS.
/

Leninas nenori prisileisti kitų
socijalistų.
i

True translation filed with t h e postmaster^at Chicago, III., on March 21,
1918, as reąulred by t h e act of October 6. 1917.

Suv. Valstijos
paima Olandi
jos laivus.

..LIETUVIAI AREŠTUO
JAMI UŽ SVAIGALŲ PAR
DAVINĖJIMĄ.
Policija išsigabeno daug alaus
ir degtinės.

METAI-VOL. I I I .

No. 68

Talkininkai nepripažįsta vokiš
kos taikos.
Nesustos kovoję prieš teutonus.

Springfield, UI. (suvėlinta).
Maskva, kovo 20.—Rusijos
True translation flled with t h e post- —Šitas miestas priklauso prie
santikiai su talkininkais neat master at Chicaįnį'lll., on March 21, eilės "sausųjų". Bet kuomet TALKININKŲ AUGSCIAU frontan, gi Rusija paliko taip
1918, a s required by t h e act of OcŠIOS KARĖS TARYBOS nusilpnėjusį", įogei nedrįso už
simainę, pasakė naujas bolše tober
6. 1917.
buvo panaikinta salhmai, tuoPRANEŠIMAS.
protestuoti prieš tą vokiečių
vikų užsienių reikalų ministejaus
po
to
atsirado
visa
galy
WASHINGTON, kovo 20.—
duoto pažadėjimo sulaužimą.
ris M. Tehitcherin Associated
Šiandie 7:00 vakare preziden bė slaptų svaigalų pardavyk Nepripažįstama padaryta voPress korespondentui. Drau
Vokiškoji t a i k a i .
tas paskelbė proklemaciją, su lų. Daugelis ir lietuvių užlai
I
k
i
e
&
ų
r
u
s
,
taika.
giškesni santikiai bus padary
j lyg kurios paimama karės rei ko tuos nedorybės ir smarvės
Kas paskui įvyko—buvo
ti su Suv. Valstijomis, jis pa
urvus.
kalams 400,000 tonų intilpimo
True translation filed wlth t h e post- tikras "vokiškįos taikos'' žožymėjo, komentuodamas pre
master
at Chicago, UI., on March 21,
Iš
pradžių
policija
į
tas
Olandijos
garlaivių,
atsiran
1918,
a
s required by t h e act of Oc- džių reikšmės latspindis.
PAVOJUS PETROGRADUI i KAS VALANDA LAUKIA zidento Wilsono pranešimą
tober
6.
1917.
dančių Suv. Valstijų uostuose. slaptas svaigalų pardavyklas,
Nes vokiečiai užpuolė Ru
MA PETROGRADO PUOLI Rusijai, kadangi Suv. Valsti
IR MASKVAI.
tarytum nei domos neatkrei
Londonas, kovo 20.—Suv. sijos teritorijas, sunaikino ar
Tub
pačiu
laiku
talkininkų
jos
prieš
bolševikus
aštriai
neMO.
pė. Bet pastaraisiais laikais Valstijų generalio štabo vir ba pagrobė rusų apsiginimo
vyriausybės
irgi
ėmėsi
priesistato.
Kalbama apie Maskvos išpolicija prieš jas pakėlė tikrą šininkas gen. ^liss ir Suv.priemones ir pagaliau savo
Leon
Trockis
ir
kiti
bolše-jmonių
paimti
savo
nuožiuron
kraustymą.
Taip turbnt sutarta vokiečių
karę.
Valstijų karės laivyno, vei naudai suorganizavo Rusijos
vikų lyderiai užgynė gandus, I esančius savo uostuose Olansu bolševikais.
Kovo 9 dieną, šeštadienį, kiančio karės juostojo, komen provincijas.
kad didelį skaitlių austrų ir dijos garlaivius, kurių ten yra
True translation flled with t h e postmaster a t Chicago, 111., on March 21,
kuomet tiems slaptiems ur dantas, vice—admirolas. Sims,
"Toksai pasielgimas yra ly
apie
200,000
tonų
intilpimo.
vokiečių
nelaisvių
bolševikai
1918, a s req\iired by t h e act of Oc- True translaUon filed with t h e postvams ėjo geriausias biznis, po reprezentavo Suv. Valstijas gus aneksijai, kadangi vokie
tober 6. 1917.
master at Chicago, UI., on March 21, apginklavę Irkucke, Čitoj ir
Suv.
Valstijose
paimti
Olan
1918, a s reąuired by t h e act of Oclicija juos kelis užpuolė ir a- Augščiausios Karės Tarybos čiai visas laikas stropiai sten
Londonas, kovo 20.—Viso tober
6. 1917.
kituose Siberijos ir europinės dijos laivai, anot karės laivy
pie pustuzinį lietuvių suareš posėdyj praeitą savaitę ties gėsi . nei neprisiminti apie tą
kio iš Rusijos pranešimai ir
Londonas, kovo 20.—Kas Rusijos miestuose.
no sekretoriaus Daniels pas
tavo ir nugabeno šaltojon per I)owning gat.
žinios liudija, kad vokiečiai valanda laukiama Petrogrado
žodį.
Paskelbimas, kad Suv. Val kelbimo, pereina karės laivy
Augščiausioji
Karės
Taryba
nakvotų. Negana, kad juos su
jau veikiai paimsią Petrogra puolimo. Anot gautų čia ži stijos siunčia savo misiją pa no departamento žinybon.
"Taika skelbiama garsiai,
priėmė
talkininkų
premjerų
ir
ėmė,
bet
dar
iškraustė
alų
ir
dą. Be to pranešama, kad panių, vokiečių kariuomenė, tur tikrinti ar tie nelaisviai ap
bet tais žodžiais pridengiama
šitie laivai be jokio tolimes degtinę ir visa tai nugabeno užsienių reikalų
ministerių
vojus grasias ir Maskvai nuo būt, maršuoja Pabaltijos pak ginkluoti, džiaugsmingai su
nio atidėliojimo paimti, kad policijos nuovadon. Prieš su protestą prieš Vokietijos poli brutališkoji karės tikrybė ir
austrų—vokiečių armijų brio- raščiais nuo Narva ir nuo tikta bolševikų vyriausybės.
ginkluotos jėgos
juos kuoveikiaus
pastatyti imtuosius liudys ne žmonės, tiškuosius prasižengimus rusui nesuvaldoma
.,
,
,
,
.
v i mos i.
Premjeras Lenin paskelbė, darban—jais bus siunčiamas
Pskovo ir Dvinsko. Vokiečiai
1 •
v ., * į piktadarybe,
bet patys svaigalai.
ir rumunų gyventojų zvilg.
Maskvoje jau kalbama apie vis labiau gula ant Rusijos kad jisai neturįs noro, nei rei
maistas į Prancūziją ir talki
Paminėtinų
traktatų (tai
vyriausybės
persi krau>tymą sostinės. Sostinės gyventojai kalo sutverti, koalicijinę vy
Tai įvyko ties 17-ta ir East sniu ir griežtą atsisakymą pri
ninkams.
pažinti taikos sutartį, padary kos sutarčių) pripažinti ne
iš ten. Sakoma, kad vvriausvAdams
gatvėmis,
kur
tų
lie
nieko neveikia ir tik lankia, riausybę, kurion turėtų ineiti
galime. Mūsų nuosavieji tik
šiandie po saulėleidžio nuo
bė persikelsianti į Saratovą kuomet vokiečiai ten pasiro-|ir kitų socijalistų frakcijų at
tuviškų slaptų urvų m*dasij tą vokiečių su tai
s l a i - M sai kitokie. Kovoįamc
olandų garlaivių nutraukta O
jais.
(450 mylių pietrytuose -nuo
visa
centralė.
dys. J i e nemano, kad bolševi stovai. Ministerių kabinete at landijos valstybės vėliavos ir
ir nesustosime kovoję, idant
Maskvos) ar į Nižnį Novgo kai pasipriešins arba mėgins sirado kelios tuščios vietos del
Kiek teko sužinoti, visi ur- Karės Tarybos pranešimas. ant visuomet padaryti galą
600,000
tonų
intilpimo
garlai
rodą (265 mylių šiaurrytuose ginti sostinę.
vų savininkai daro gerą biznį.
Karės Tarybos pranešimas, toms vokiečių neteisybėms ir
pakilusių protestų prieš taikos viai ims tarnauti karėje.
nuo Maskvos.)
Neblogiausiai iš lietuvių tam kurį išleido užsienių reikalų anų vietoje įsteigti teisybės
Petrogrado apleidimą bolše sutarties patvirtinimą. Bet
Ryloj anksti ryte ant tų lai
sumo pelnijosi ir suareštuotie ofisas, taip skamba:
vikai buvo įsakę praeitą sa tos vietos bus užimtos pačių
valdžią.
vų jau plevėsuos Suv. Valsti- ji. Ką yra pelniję, tai dabar
VOKIEČIAI ATSIDŪRĘ
.
"Susirinkę Londone talki
vaitę. I r neužilgo visi vyriau bolševikų.
ijų žvaigždėtos vęliavos ir
kariuomenėDNO STOTYJE.
..
.. . _x _. hpnsieis teisme palikti ir dar ninkų premjerai ir užsienių Reikia pasitikėti
sybės
ofisai
perkraustyta
.
Anglijos, Prancūzijos ir Itali. .,. .
miB.
reikalų ministeriai nusprendė
Maskvon, kurią Lenino vy VOKIEČIAI PANAUDOJA • _ ••• «fc * «» x i_i_« Tfc^i_A'T^a* pridėti.
jos valstybių ženklai. Paimti
Ukrainoje paskelbta karės
Kai-kurie iš suareštuotų jau paskelbti žinias apie politiš
" K a i p tos ilgos karės smulk
riausybė
paskelbė
sostine.
NAUJAS BOMBAS.
laivai prisidės prie pasaulio antru kartu pateko šaltojon. kąsias vokiečių piktadarybes, menos slenka pro akis, tuo
stovis.
Kuomet išleista parėdymas
aiškiau darosi, kad kovos už
»lie ir pirmiau jau yra užsi atliktas prieš rusų tautą.
kraustyties į Maskvą, buvo Yra guminės ir su garstyčių demokratizacijos.
True translation filed with t h e postdujomis.
mokėję pabaudas. Dabar, ži
" Rusija buvo išginkiuota. laisvę visur yra prigulinčio
ruaster at Chicago, III., on March 21, kalbama, kad Petrogradas pa
IN
REVOLIUCIJA RYTŲ
1918, a s reąuired by t h e act of Oc- liksi ąs atviruoju uostu.
noma, teks užsimokėti kur-kas Pamiršus apie tai, kad Vokie mis nuo savęs, kad nelaukia
True translation filed with t h e posttober «. 1917.
master a t Chicago, UI., on March 21,
DIJOJE.
daugiau.
tija beveik per keturis metus jos smulkmeniškojo aprokaviVokiečiai užėmę Petrogra 1918, a s reąuired by t h e act of OcLondonas, kovo 20.—Rvtitober 6. 1917.
*
(Jėda lietuviams, j*ei tokius kariauja prieš tautų laisvę ir mo ir kad visuomet mūsų tik
niai laikraščiai praneša žinias, dą, galės pilnai kontroliuoti
Su Amer. Armija Prancūzi True translation filed with t h e post- nedorus urvus užlaiko. Svetim- žmonijos teises, Rusija, per- ruoju vadovu yra teisybė ir
kad Petrogrado puolimas kad Suomijos užlają ir visus svam
master at Chicago, UI., on March 21,
joje, kovo 20.—Vakar vakare 1918, a s required by t h e act of Oc- taučiai nekaip žiuri į tokį pa- hmta ypatinguoju pasitikėji įstatymas. Ar gali jie laimė
valanda laukiamas. Miesto gy- biuosius ten uostus, išėmus ke
ir šiandie ryte skraidė vokie tober t . 191T.
sielgirną. Ypač amerikonai sa- mu tikėjosi gražumu gauti de- ti f
ventojai neturi tinkamų jėgų lis Suomijos, iš kur suomių su
LONDONAS,
kovto
20.—
čiu lakstvtuvas ant amerikoKas palyti ateinančių mū
ko, kad tuos slaptų urvų už- mokratišką taiką, kokios ne
ginties. Yra atsidavę likimui. kilėliai
dar neiškrapštyti.
niškų pozicijų, šiaurvakaruose Beluchistano gyventojai suki laikytojus negana bausti, bet galėjo sulaukti visas laikas šių, tai tauta, kurios likimas
Reuterio depeša sako, kad Prieš pastaruosius dabar ima
nuo Toul, ir pametė gumines lo prieš Britanijos vyriausy reikia išvaryti iš miesto.
nuo to priguli, visu atsidavi
k Ar ės metu.
vokiečiai yra paėmę geležinke veikti vokiečiai bendrai su
bombas 18-kos colių dijamet- bę, šiandie paskelbė ' Indijos
Vietos angliškuose laikraš
" T o pasekmėje buvo, kad mu gali tai pavesti sfevo armi
lio stotį Dno, atsirandančią suomių vyriausybės ištikimą
reikalų
ofisas.
re, pripildytas nuodingomis
čiuose lietuvių vardas tik laikinas ginklų sudėjimo lai joms, kurios, net sunkesnėse
už 150 mylių pietuose nuo Pet ja kariuomene.
garstyčių dujomis.
Atlikta daug užpuolimų su skamba. Bet skamba su pa- kas dar nepraėjo, vokiečių ko sąlygose, kaip dabar, pasiro
rogrado.
Vokiečiai apsistoję Petro
Tai pirmu kartu patirta, nuostoliais žnlonyse, anot pra nieką.
manda, nežiūrint pasižadėjimo dė daugiau net, kaip vertos
Austrai—vokiečiai
neper grade atkirs Maskvą nuo Bal
kad vokiečiai lakūnai ima nau nešimų.
Vieversėlis. . nekilnoti kariuomenės, per didelio reikalo, kurs pavesta
traukia briovimąsi į pietine tijos jūrių.
doti tokias bombas.
kėlė aną skaitlingai vakarui joms atlikti »»
Rusiją. J i e užėmė jau Soumy,
Pietų Rusijoje vokiečiai ran
Dujų veikimas nėra perdaug
MŪŠIAI VOKIEČIŲ SU
RUSŲ KARĖS LAIVAI
penkios valandos maršavimo į dasi už 350 mylių nuo Mas
baisus, bet amerikonai karei
PRANCŪZAIS.
PASPRŪDO IŠ ODESSOS. 7 VALANDŲ DARBO DIE- t tas apturi septynių savaičių
Charkovą, sakoma depešose. kvos ir šiandie jie kontroliuo
viai už tai prieš vokiečius la
Ukrainos tautos taryba pas ja Juodąsias jūres.
darbo daugiau nuo kiekvieno
bai inirtę. J i e tokį vokiečių True translation filed with t h e post- True translation flled with t h e post- NA MIESTO DARBININ
kelbė karės stovį provincijo
darbininko, negu kad jisai
master at Chicago, 111., on March 21,
a t Chicago, 111., on March 21,
KAMS.
kariavimą vadina purvinuoju 1918, a s reąuired by t h e act of Cc- master
1918, a s reąuired by t h e act of OcVOKIEČIAI GAMINASI
se Poltava, Černigov ir Cbardirbtų tiktai 7 valandas die
tober
6.
1917.
tober
6, 1917.
kariavimu.
UŽPUOLIMAN.
kov, anot žinių iš Petrogrado.
noje.
Paryžius, kovo 19 (suvėlin
Washington, kovo 20.—Ru Šitai atmainai priešinasi fi
Prekių traukinių bėgioji
Finansiniam komitetui pnveikimas sų karės laivai buvusieji O. PATVIRTINO TAIKOS ta).—"Artilerijos
nansinis komitetas.
mas atnaujinta visoj Papalti- Tuo tikslu atlaikomos skait
tarius miesto taryba 7 vai.
labai smarkus ant dešiniojo dessoje pabėgo į Sevastopolį,
SUTARTĮ SU RUSIJA.
lingos konferencijos.
joj, kurią yra užėmę vokiečiai.
upės Meuse kranto, Lorrainoj kuomet vokiečiai paėmė OCliicagos miesto tarybos darbo dienoje sumanymą pa
True translation filed wlth t h e postRusų
pravoslavii
cerkvė
master
a t Chicago, 111., on March 21, ir tarpe Buenes ir Badonvil- dessą, anot pranešimo ameri komitetas,
k u r s , darbuojasi keitė 8 valandomis.
True
translation
filed
with
t
h
e
postpaskelbė reikalavimą, kad rumaster a t Chicago, UI., on March 21, 1918, a s required by t h e act of Oc- ler ir kai-kuriose AugštesnioPrieš civilės tarnybos ko
koniško konsulio Summers iš civilės tarnybos, gaisrininkų,
tober
C.
1917.
sų—vokiečių taikos sutartis 1918, as reąuired by t h e a c t of Ocpolicijos \ir mokyklos reika misiją stojo 50 miestinių dar
tober 6. 1917.
Amsterdam, kovo 20.—Vo jo Alzaso vietose", pasakyta Maskvos.
leistų cerkvei turėti savo au
vakaro
oficijaliam
kietijos bundesrat (valstybės šiandie
(Pirmiau iš vokiečių vers lais, miesto tarybai padavė su bininkų ir atnaujino savo pra
Zurichas,
kovo
20.—Anot
toritetą ant pravoslavų gyven
mių buvo pranešta, kad Odes- manymą, kad miesto darbi šymą sutrumpinti darbo va
laikraščio Cologne Gazette, taryba) patvirtino vokiečių pranešime.
tojų, katrie pasiliko pagal su
sos uoste vokiečiams tekę 15 ninkai, kaip tai: klerkai, gais landas. Komisija prašymo iš
vokiečiai gaminasi užpuoli- padarytą taikos sutartį su Ru
tarties vokiečių užimtose te
KARES METU NEBUS
sija ir Suomija, anot pusofirusų karės laivų. Kituose, be rininkai, pdlicmonai ir moky klausė ir tą sumanymą pavedė
man vakarų fronte.
ritorijose.
to, pranešimuose buvo sako tojai dienoje neturėtų ilgiau miesto tarybai.
KONSISTORIAUS.
Pranešama, kad vokiečių ge- cijozo Nordeutsche AllgemeiMiestiniai darbininkai tvirdirbti, kaip tik 7 valandas.
ma, kad laivai pabėgę).
neralis štabas organizuoja vi ne Zeitung pranešimo.
Laisvanoriai nepriimami ka
Miesto tarybos finansinis tina, kad trumpesnėmis dar
Rymas, kovo 19.—Vatikane
są eilę konferencijų Cologne,
reiviauti.
Šiandie anksti ryte pasibai komitetas šitam sumanymui bo valandomis galima dau
Spėjama, kad tuo būdu nebus popežiaus konsistoriaus
Berlyne, Karlsruhe, Hanovere
Chicagoje gauta žinia, kad ir Leipzige. Konferencijose spauda priruošiama prie dide- kol pasibaigs karė, šiandie gė žiema ir prasidėjo pavasa priešinasi. Jis tvirtina, kad jei giau darbo atlikti, nes yra
kariuomenėn daugiau nepri atstovauja svarbesnių laik liausio veikimo vakarų fron paskelbė popežius Benediktas rio laikas. Tai oficijaliai įvy kiekvienas darbininkas dirba daugiau energijos ir stipru-*
dienoje 8 valandas, tai mies- mo.
ko 4:26 ryte.
raščių atstovai.
te.
• XV.
imami laisvanoriai.

VOKIEČIAI GAMINASI UŽPUOLIMAN
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§Et SUSIŽINOJIMO SU | I E T I M S VISUOMENĘ
LIETUM
neprigulmingos
Suteikiant mūsų plačiajai

Nauja melų kampanija.
Hęrtlįrig del
m
LIETUVIŲ KATALTO Ų DTENRAftTIS
•
UTHUAlflAM DAILY FKIKWD
P. Grigaitis pradeda naują
Lietuvių valstijos
sudaryti \
visuomenei visai naują ir tik
Etoa kasdien* išskyrus nedėldleniua. Publishad daily except Sundays by
Pranešu visiems klausu
Kaip gi!
ant krikščioniškų ir konserva
rą sąrašą belaisvių, uždary melų kampaniją.
PRENUMERAT08 KAINA:
DRAUGAS PUBUSHDfO CO., Ine.
Reikia
tyvių pamatų
monarchišką siems per Švedų-Lietuvių ko tųjų vokiečių ir austrų logie- Seimas jau praėjo.
|f•Urna
$5.eo 1800 W. 4«th Street, Chic&go, Illinois
Pvssi metų
$i.«• Ftaone: McKinley §114, Establ. 1M8
Tad valiai
valstiją, kuri bus linkusi ^prie mitetą apie pasilikusiuos Lie riuose, norime
paaiškinti, jį apjuodinti.
Perkant atskirais numeriais po 2c.
tuvoje, kad jų visų prašymai
True translation filed with the post- Vokietijos.
TERM8 OF SUBSCRIPTIONi
Prenumerata raokaai iš kalno. Lai
kad pažymėdami kiek kiek prasimanymus daryti. Girdi,
master
at
Chicago,
IU.,
cm
March
21,
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, One year
atMkti ir kad klausiame tuo
$5.00 1918, as reųuired by the act of Ocne nuo Naujų Metų. Norint permai
belaisvis yra gavęs seimas nereikalavęs, o tik
" T a i ' y r a netikėtinas daly jau, kaip tik ateina laiškas. vienas
$3.00 tober 6. 1917.
nyti adresą visada reikia prisilieti' ir Slx montna
senas adresas. Prairai geriausia sių Tbursday's EditlonN,
$2.00
kas, kad vyskupas Karevičius Atsakymai gi gana ilgai neat siuntinių, mes nurodome tik "nuolankiai p r a š ę s " valstijų
Washington,
kovo
10
d.
—sti lšperkant krasoje ar exprese
tai tuos siuntinius, kurie buvo pripažinti Lietuvos neprigul"Money Or<ler" arba Įdedant pinigus At News Stands 2c a Copy. Adver- Apkaltinimas, kad organiza butų kaltas už tokią paskalą.
eina
del
painių
karės
aplinky
| registruotą laišką.
•dsing rates on applicatlon.
nusiųsti iš visuomenės auk u mybę. Bjaurus melas.
cija, pasivadinusi
Lietuvių Daug lengviau yra paskleisti bių. .
•
Trumpai atsakysime:
Liet.
Draugijos nukentėju
Darbininkų Taryba, yra dalis sėjimą tokio pranešimo, prisIš visų vietų, kurios arti
Visi juodadušiai ir mela
siems del karės šelpti, Cen1800 W . 4 6 t h S t .
TcL McKinley 6114
C h i c a g o , UI. ir faktorius tos pat bolševikų kaitant jam tokią ypatybę, ne
fronto, ateina tik trumpi pra
tralinio Komiteto įgaliotinio giai lai palaukia bent ~seimo
veislės, kuri skubiai
baigia gu kad perstatyti jo užginčinešimai, kad jokių, žinių ne
J. Savickio Kopenhagoje per protokolo. Tik paskui tegul
sutrupinti Rusiją Prūsų nau jimą po vokiečių žiauria cen
galima esą iš ten atsiųsti. Ka
-8
išvedžiojimus
daryti.
Lietuvių Skyrių, prie Danijos ima
ir
dai. Lietuvių Tautos Tarybos zūra. Daleidžiantv kad jis
reivių gi laiškai daugiausiai
Raudonojo Kryžiaus. Turime Truputį peranksti pradėta
informacijos biuras čia šian butų taip išsireiškęs, tai tik
ateina komitetan be adresų.
šmeižti.
Užtikriname, kad
41 dieną paduotame , pranešime butų galėjus būti priverstinos Cenzūra iškerpa vardus ir jų pažymėti, kad iš visos Euro
pos neutralių šalių tiktai vien lietuviai tėvynainiai nesilankir kaipo
ve, taip-pat reprezentavimui pasmerkia Darbininkų Tary aplinkybės išeiga,
SVARBIAUSIEJI SEIMO
pulkų numerius.
Jų prasi
pristatyti stys taip prieš kaizerį, kaip
kitataučiams lietuvių reikalų bą kaipo trukdytoją darbo, tinkamas išrokavimas numal mų tokiuo būdu komitetas at iš Danijos galima
NUTARIMAI.
mūsų
bolševikai
maistą ir apsivilkimą, kitos lankstosi
skleidėją, ir propa dyti Europos valdininką, tuo
Ame r ko s Lietuvių Taryba ir šmeižtų
likti negali.
Rašant komite
užmanymui
šalys uždraudė ką nori išvež prieš Leninus ir Trotzkius.
Kol Seimo prezidijitnias pa- Amerikos Lietuvių Tautinė gandistų ugdinanti kaizerys- laiku esančiam
tui reikia rašyti kuotrumgarsius Seimo
protokolus Taryba renka pildomąjį ko tės ambicijas. Toliaus biuras neprigulmingos Lietuvos val piausiai, reikia aiškiai paro ti. Iš kitos pusės vėl atsižvel
stijos.
; /
giant, pavyzdin, koksai didelis
Vardo beieškant.
mes čia, kiek atsimindami, mitetą, kurs vykins abiejų Ta- sako:
dyti savo ir ieškomųjų žmo
procentas iš Rusijos siunčia
" Darbininkų Taryba yra
pri vėsime kai-kuriuos svar rvbu bendrus nutarimus ir
P. Grigaitis vis dar nežino,
"Lietuvių dvasiški ja, taip nių adresai.
Laiškus mel
mųjų
siuntinių
žūsta,
mes
pa
kontroliuojama
tokių
žmonių,
bus jų kontroliuojamas.
To
biuosius Seimo nutarimus.
kokį naują seimą organizuoti:
pat ir svietiškiai, čia ir sve džiu siųsti šiuo adresu:
tariame siuntinius vien siųsti
kurie pastaruoju laiku Su
ar "lietmvrų darbininkų'' ar
tur, yra ištikimi Lietuvos rei
1) Vienbalsiai priimta gi komiteto buveinę ir skaičrų
Svenska-Litauiska
Hjalpiš
Danijos,
todėl
kad
belais
vienytų
Valstijų
valdžios
bu
"progresyvių lietuvių" sei
kalavimui. J ų prašymas yra, komnųHten Manskildanadsgaliai i i plačiai motyvuota re atstovi) paliekama nuspręsti
vo labai nužiuriami už jų išvius tankiai perkelia iš vieno mą.
Netinka nei vienas, nei
zoliucija, reikalaujanti Lietu pačioms Taryboms. (Įvyku
kad sausio 8 d. gimusi maža
tan
11.
Stockholm.
davingas
kalbas
prieš
karei
logiero
į
kitą,
o
prie
pačtos
kitas vardas. Dalykas tame,
vai visiškos politiškos nepri- siame po Seimo Amerikos Lie
respublika butų padaryta ne
sunkaus susinėsimo su Rusija kad visi tikrai progresyviški
tuvių Tarybos posėdyje nuo vių rinkimo įstatymą ir kito paliaujama
gulmybės.
talkininkų gvaVISIEMS SKYRIAMS IR yra nelengva apie tdfcai patirkius dalykus paliečiančius ka
savo
pusės
nutarta,
kad
to
ko
lietuviai darbininkai jau kąrantijos; kad prezidento Wil2) Del busimos Lietuvos
ĮGALIOTINIAMS.
, ti, tai privatiški siuntiniai ne tik atlaikė savo seimą (New
miteto buveinė butų Washing- rės vedimo tikslus. Jos nariai sono paduota sąlyga jo Kon
valdžios formos, Seimas, pa
radus adresanto
atiduodami Yorke 13—14 kovo).
tone, kol kas pradžiai į tą ko buvo daugiausia surinkti iš greso kalboje butų tvirtai pri
likdamas ta klausimą išrišti
Iš visur gauname laiškų ir kitiems. Mes turime nuolati
mitetą nuo A. L. T. išrinkti taip vadinamos žmonių Tary taikinta padėjime
Lietuvos,
Mes patartume tą naują su
galutinai pačiai Lietuvai, iš
adv. Mostauskas, D-ras Biel bos, Lietuvių Socijalistų Są kurios kalba, papročiai ir ra telegramų su nurodymais į nius susinėsimus su lietuvių
manytąjį seimą pavadinti šit
reiškė savo pageidavimą, kad
skis ir p. K. Sčesnulevičius). jungos ir kitokių sporadiškų sės charakteristikos išliko ne apverktiną padėjimą Draugi belaisvių komitetais logieriuo
Lietuvoje butų demokratiška
kaip:
draugysčių,
kurios kartais
jos įstaigų ir pabėgėlių. Cent 6e ir esame gerai ir greičiau
pajudinami vokiečių, lenkų ir
3) Seimas pripažįsta svar
respublikoniška valdymo for
"Lietuvių bolševikų ir visų
širsta
kaip
ir
tie,
kurių
proro Komiteto kasa visai tuščia. informuoti apie įvykusias per
biausiu
reikalu,
kad
visi
Amerusų
priespaudų. Jie yra
ma.
v.
Iš valdžios ne tik ką negauta mainas, negu privatiškos ypa- trukšmadarių seimas," arba
,.~
[poganda,
jeigu pasisektų, butų
r
smarkiai priešingi paskaloms
° .TT
. .
3) Seimas nori Lietuviai visu rikos lietuviai is savo kuosos
nei kapeikos avanso IV ber- tos. Turime apie daug belais — "Lietuvos priešų Seimas,"
pragaištinga
įstatymui
ir
tvarsujungimui Lietuvos su Saxopilietiškų laisvių, lygaus bal valios mokėtu tautos reika- kai.
tainiu, bet kai kurios sąmatos vių visokių smulkesnių žinių. arba — "Lietuvos atsilikėlių
nija, atnaujinimui senos ypaso visiems ir visoms, užtikri lams mėnesinius mokesnius
Atskirosios Tarybos lig šiol Jeigu kas norėtų ką sužinoti seimas," arba "Lietuvių ne
"Pasekmė bolševikų blogo
tiškos
unijos
su
Lenkija,
arba
nimo darbininkų luomui lais per savo visuomeniškus fon valdymo yra matoma dabarti
neperžiurėtos net už I I I ir I I ir abelnai su visokiais belais nuoramų seimas."
bile kokiam ryšiui, kuris jun
Detalius (smulkius)
vo plėtojimo ir jungimo į krū dus.
Kaip matote, yra iš ko pa
niame laike
siaučianti Ru
bertainins ir negauta už tą vių reikalais prašome kreipgtų
juos
prie
Rusijos
valdžios.
pienus
tų
mokesnių
sudarys
vą savo pajėgų, aprubežiavisirinkti, o mes užtikriname,
sijoje po Leninu ir Trotskiu,
laiką pinigų.
Išgauti pinigų ties sekančiu antrašu:
Trumpai
sakant,
jie
reikalau
viršiau
minėtas
pildomasis
mo kapitalistų galės irlsauva-.
kad kiekvienas iš tų vardų
kurie beabėjonės įsidėjo savo
greitu laiku nėra jokios vil
Ctopenhague,
Savickis,
ja
absoliutiškos
laisvės
rūpin
lės. Kitų tautų žmonėms, Lie komitetas.
P. Grigaičio seimui pilnai
kišenėsna trįsdešimtis auksi
ties.
Centro Komitetas, gi (Dains Raud. Kryžius).
tis
savo
likimu
su
republikotuvoj gyvenantiems, turinti
Kaip iš tų rezoliucijų ma nų už tautos išdavystę.
pritiks.
Yra
liai apsvarstęs dalykų stovj,
būti suteikta kultūrinė auto tyti, Seimas netik nepasikėsi geru davadų parėmimui pri- niškos formos valdžia.
Sparnaitis.
nutarė kreiptis j savo skyrius
Baigiame
šaukdami,
kad
nomija : su kaimynais norime
" T a i yra Ldetuvrą Darbi ir įgaliotinius, prašydamas ju
no ant nfttsų vyriausių politiš parodymo, kad tie du vertin
neveizint į neva artimą taiką,
tvarkyti santikius teisingumo
ninkų
Taryba,
bįrbinė
vokie
tuojau, neatidėliojant,
ap- kuri gal
ku ir šelpimo įstaigą (A. L. gieji, prieš jų apleidimą Su
8. Mikulėnas Jonas, Kauno
įvykti ir ne taip
pamatais; pabrėžiama, kad
čių
soeijalizmo,
kuri
geidžia
svarstvti visuotinuose susi- greit, atkreipkit
Tarybos ir T. Fondo), bet vienytų Valstijų, buvo gau
atydą Jus, red. Ukmerg. p. Redeikių s.
lietuviai nepakęsiu jokių pri
nųityti
Lietuvą
retežiais
pri
rinkimuose apie likvidavimą mušu
siai aprūpinti fondais tų as
9. Tananuška
Aleksand.
dar
jas
parėmė
ir
patvirtino.
visuomenės nariai, į
metamų nš šalies ryšių su ki
rištą
prie
Rusijos
derelikto,
dalimi vietos įstaigų.
Likvi kruviną belaisvių vargą ir ne Vin. red., Krasnių s.
menų, kurie dabar
palaiko
Seimas sudarė vieną burną,
tomis tautomis; protestuoja
Darbininkų Tarybą, kurie pa paskandinta neaprubežiuotoj duojant reikia nustatyti tam pamirškit
juos. Atsiminkit,
10. Zaboras Kazys, Kauno
ma priedais lenkų apsireiš kuria nuo šiol kalbėsime Aanarchijos
jurėje,
ir
pavergta
tikras pienas ir atsiųsti Cent kad žmonės pačiame tvirtumo
laiko atramą tų dviejų išda
red. Telšių p.
kiančias pastangas glausti merikai ir pasauliui, pasirovikų ir kurie, beabėjonės, sla Potsdamo piratų. Tai tokio re- ro Komitetui.
• amžiuje badu miršta.
Jeigu
Lietuvą ir Lenkiją į vieną po dydami tuo esą rimta, susior
sultato
atsiekimui
toji
Taryba
ptai pagiria suardymą, kurį
Visų skyrių ir įgaliotinių j g a l ( y 0 i Š 8 } l a į k y t i
tiek laiko, BELAISVIŲ SĄRAŠAS VO
litišką kūną, arba bent gauti ganizavusia tauta; bet Seimas
stengiasi įkvempti savo viliubolševikų vadai yra padarę.
rajonų sunkus padėjimas C c - j t i k t a i g j ^ g
s t i p r a -g«fc KIEČIŲ LOGIERIUOSE IR
liuosą kelią per Lietuvą prie nei nemėgino griauti arba su
gingą
doktriną
į
protus
700,"Pastaruoju laiku Darbi
Jeigu T ė v y T l ė n į^grįžti, palengvin- TAIPOGI AUSTRŲ LOCEBaltijos jurų.
gadinti rinito ir plataus lietu ninkų Taryba išleido praneši 000 lietuvių gyventojų Suvie ntrui yra Žinomas.
Centras gautų iš kur nors pi kit jiems tuos paskutinius mė
RIUOSE.
4) Išreikšta nuoširdi užuo vių katalikų darbo, kurs ap mą apskundžiantį
Lietuvos nytų Valstijų, aptemdinti tau- nigų, tuojau proporcijonaliai
nesius, neprileiskit, kad,
jie
LOG. ALTDAM.
jauta prezidentui TVilsonui ir sireiškė ypač per Tautos "klerikalus'', buk jie esą kai-.tos tikslus ir mėgina atgrasinišdalintų visiems skyriams ir mirštant, pagieža nedegtų už
pilnas lojališkumas šiai šaliai Fondą.
164. Aidukaitis Jonas gavęs
zerio agentai ir stengiasi " p a r ti juos nuo jų ambicijų savo įgaliotiniams.
jų
pamiršimą
ir
apleidimą.
jos kovoje už tautų teises ir
Dar reikia atsiminti ir tai, duoti Lietuvos laisvę ir jos; gimtinio
5 siuntinius, paeina iš Suval
krašto valdymosi.
Liet. Centro Kom.
Liet. Draug. del karės nu kų recL, 5 Saper. b.
demokratijos principus. Sei kad po šio Seimo neturime žmones' \ Vyskupas Karevi Tai prieš tokią nelemtą pro
Taip dalykams stovint, įga kent, šelpti Centr. Komit. Įmininkai pasižadėjo nuošir laukti bent kokio susiliejimo,
čius, iš Kauno, buvo minimai, pagandą Lietuvių Tautos Ta liotinis
165. Bagdanavičius Aleks.,
Voroneže
perspėja galiotinis.
džiai remti visus Suv. Valsti artimesnio susivienijimo ka
kaipo besiteiraująs
su von r y b a ' i r kovoja."
gavęs 5 siunt., iš Usėnų s., Za
visą moksleiviją, kad ieškotų
jų žygius kovoje su vokie talikų visuomenės su kitomis •
«—•
rasų p., Kauno red. 108 Sarat.
kitų šaltinių pramitimui.
čiais.
MIRUSIŲ
BELAISVIŲ
srovėmis.
Skirtumai kaip
pul.
nių, kur liko dauguma mūsų
Iš
"
L
.
Balso"
SĄRAŠAS
(lietuvių).
buvo, taip ir pasiliks. Negrei
inteligentų, kur susitvėrė Lie
166. Bagdanavičius Stasys
tai piktieji laisvamaniai ims
Norint gauti smulkesnių ži gavęs 11 siunt., Kauno rėd.,
tuvos Taryba ir kur išeina INDIANA HARBOR, IND.
Del busimojo amerikiečių gerbti katalikų įsitikinimus,
nių, galima kreipties sekančia 108 Saratovo pulk.
"Lietuvos Aidas," matyda
ir
padoresniems
lietuvių veikimo, del mūsų negreitai
antrašu: Croix Rouge Danoise
mas ten didžiausią knygų ir
167. Balčiūnas Viktas gavęs
Čia apsigyveno kun. J. Tiš
santikių su liberalais tautie tautiečiams pasidarys maloni
Copenhague.
laikraščių
stoką,
meldžiu
vi
Švedų-Lietuvių
komitetas
kevičius. 17 kovo jau laikė
7 siunt., 4 Kaukazo pulk.
Mūsų idealai, siunčia į Lietuvą pinigus, pra sas redakcijas siuntinėti man
čiais Seimas priėmė sekančias katalikystė.
1. Adomaitis Pranas, Kauno
pamaldas vietinėje
lietuvių
168. Bartašauskas Jurgis,
tris rezoliucijas (privedame kaip buvo taip ir pasiliks dedant nuo 10 rub.
savo
laikraščių
po
3—4
egz.
red., Šiaulių p., Nortaičiu sod., gavęs 9 siuntinius, Kauno g.,
Pinigai
bažnyčioje.
jas iš atminties, prašome pa jiems svetimi. Po šio Seimo
mirė Neuhammer'o I.
persiunčiama tik vokiškomis Visus gautus laikraščius mie
I I I pulk.
lyginti su Seimo protokolu): mums, katalikams, ypač rei
lu
noru
kuogreičiausiai
per
Svirplys.
2. Banys Petras, Kauno red.,
markėmis Vilniun, Kaunan,
169. Bedolis Antanas, ga
1) Seimas nutaria, kad Lie kės dėti visas pastangas, kad
siusiu
Vilniun.
Pan. p. Staškovos
s., mirė
Suvalkuosna ir ' Balstogėn
vęs 4* siunt., 110 pulk.
tuvių Dienos (1 lapkr. 1916 geriau susiorganizavus, dar
Šį
pranešimą
meldžiu
ir
ki
Plėšikams teko $1,840.
Minden log.
(Bielostokan); pinigai siun
170. Butkevičius Leonas, ga
m.) pinigai (jų esama dar ne stipriau savo tarpe susivieni
tų
laikraščių
atspauzdinti.
čiama tiesiai per "Stockhol3. Girdšinskis Pranas, mirė vęs 7 siunt. 87 pulk.
Vakar dienos metu HarriSeimas, parodė mums
išsiųstų $127.000.00 suį vir jus.
Jonas
Aukštuolis.
»
mo Enskilda Banką," kuri tu
son
gatvėje,
tarpe
La
Salle
ir
šum) butų išsiųsti kaip gali mūsų pajėgas. Išvydo jas ir
171. Čereskis Petras, gavęs
Neuhammer'o log. ;
ri savo skyrius minėtuose Stockholmas 9-X-17.
FederaJ gat., plėšikai užpuolė
ma greitai į Lietuvą.
Juos tie iš katalikų, kurie jau buvo
4. Judaikis Jurgis, K. red., 7 siunt., 52 pulk.
Iš
"
L
.
Balso"
miestuose, tad į šiuos mies
Henry Isler, 30 metų, kurs iš Pakalniškių s., mirė Worms'o
įsirupįs išsiųsti Cent ralis benusimeną ir bepradedą svi172. Dvarvietis Viktas, ga
tus
pinigai
nueina
per
10—
bankos
National
City
bank
ne
ruoti.
'
B
e
t
kad
tų
pajėgi)
komitetas drauge su Ameri
log.
vęs 8 siunt., 44 pulk.
Plėšikas Clarence Brown
12
dienų;
į
kitus
Lietuvog
šėsi
$1,840,
prigulinčių
Hesniekas
nebekrikctytų,
kad
at
kos Lietuvių Taryba — lygi n
5. Martinaitis Povilas Kauteisėj© Kersten rūme prisipa
173. Gaidys Jokūbas, gavr
miestus-miestelius
pinigai
trom
&
Barry
firmai.
eityje
būtume
visiems
pado
balsu.
no red.,
Gusta vos
s., mirė 7 siunt., 249 pulk.
siunčiami per Ispanų pasiun žino, kad jis tikrai užsiimdiresniems
lietuviams
patrau
,
(Adv. Lopatto dokumentais
Plėšikai atėmė pinigus ir Worms o log.
nėjęs plėšimais, kurių vertė
174. Gailius
Domininkas,
tinybę;
eina
apie
1-2
mėne
Seimui prirodė, kad tie pini kiančiu maguitu — tai turė
6. Mackunas
Benediktas,
esanti 50 tūkstančių dol.
pabėgo.
gavęs 8 siunt., Krinapių ^-<
gai esą Raudonojo Kryžiaus sime atlikti dar daug darbo, sių. Siunčiami pinigai reikia
Vin. red. Vaselauka,
mirė
-^.
m . ..
OA
globoje ir kad Raudonasis padėti daug pasišventimo. . siųsti pačtų arba per bankas
Vakar ryte plėšikai užpuo Czerask 'e.
(Tąsa 3 pusi.).
Teisėjas Stewart Hyde ParKryžius ligšiol trukdė tų piNeužsnuskime ant liaurų
lė saliuną po num. 201 So.
7. Mikolajunas Jonas, Kau
tuo pačiu adresu.
k e J o ] m s t a f f o r d n u b a u d ė $50
i:>
nnš nn:s įtovi didelis darnigų išsiuntimą)
Galėdamas persiuntinėti vi- [pabauda už savo pačios sumu Crawford ave. Paėmė suvirs no red. Panev. p. Ruškonių s., Stocki Ir Bondfe Perkami tr Parduo
tai So. La Baile «t, afcttta ltOO m.
2) Kovai už Lietuvos lais bas.
šimpį dolierių.
mir. Czersk'e.
šus laikraščius tiesiai į Vii-! Šimą.
darni veiktas darbas. Andre-* * <**
Įžymiausiuose Amerikos lai
kraščiuose tilpo svarbus pranešimas Lietuvių Informacijos Biu
ro Washingtone, kurį cla de
dame ištisai:
*
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D R A U 6 A S'
A.

I

Matutis.]

MOTINOS DALELE
(Tąsa)
J a i rodėsi, kad durys tykiai vėrėsi;
taip tykiai darosi, kad kuomet prasivėrė
vos n e s a m asmeniui vieta, saugiai įžen
gė i vidų vyriškis, kurs tykiai uždarė du
ris ir jas užrakino; jis buvo visoje uni
formoje ir*buvo visas apsišarvavęs. Bu
vo tai jos vyras.
— Jurgis!
Džiaugsmingai suklykusi,
pribėgo
prie jo ir pabučiavo. — Labai smagu ta
ve matyti; taip paliuosuotas, ar-gi ne?
— Palauk; viską apsakysiu, — ta
rė Jurgis sunkiai atsidusęs.
— Prisiartink ir pamatyk savo sūnų,
ir ji traukė jį prie lopšelio.
— Taip, — ir nenoriai artinosi. —
Del Dievo meilės nebudink ir taip bal
siai nekalbėk.
Nenoriu, kad butu ėia
klegesys. — I r nerūpestingai pažvelgė į
kūdikį ir vėliaus pasiiiuosavo nuo pačios
pabučiavimo.
— Pavelyk man pirma
nuimti tas sunkenybes.
^ Išsiilgusiomis akimis ji temijo kiek
vieną jo judesį, kuomet neskubiai nuiniinėjo nuo savęs šarvus ir saugiai dėjo
ant grindų.
J i s puikiai atrodė, buvo
augšto ūgio ir visas saulės nudegęs, bet
gi jame buvo kas tokio įstabaus, sveti
mo.
I r pamojęs ranka į kėdę, tarė —
Sėskis.
J i paklausė. Jis taip-gi sėdosi "prie
stalo, bet-gi gan tolokai nuo jos, o ji

tuo tarpu prisitraukė arti jo ir apsikabi
no.
— Dabar-<?i pradėsiva tyliai kalinti.
— Gal sutaisvti vakariene?
— Ne. Valgyti visai nesinori. Pa
kelyje privalgiau. — Išreikšdamas tuos
žodžius jis nuėmė jos ranką nuo savo
peties ir, paėmęs j savo ranką, nežvaliai
nuduodamasis, ištarė: — Xesu paliuo
suotas, bet-gi iŠtikrųju esu namie.
Ji, nustebusi gyvai, p r a t a r ė : — Jur
gi! Tarnausi savo mieste?
— Beabejonės, jeigu nori taip išsi
tarti, — ir susiturėjo. — Ne, aš visai
nebetarnausiu.
J i troško jį pabučiuoti. — Bet, ar
jie dar laiko tave tokioje pat, kaip kad
pirma, pagodonėje I
— Pasakysiu..! Panašiai mintijau il
gą laiką.
I r iki sočiai prisitarnavau
visko. I r norėdamas būti su tavim prie
židinio.... aš pasinaudojau pirmutine pro
ga.
Būdamas prie nelaisvių, turėjau
pristatyti juos i vietą.
Kuomet tai at
likau, sumaniau padaryti klastą, buk išsisukiau kulšį, jog negaliu visai vaikščio
ti ir tapo pašauktas slaugotojas, kad ap
rištu mano žaizdą ir paskui nunešė ma
ne į ambulansą ir taip dasigavau trūkio.
— Bet tai be jokio pavelijimo ir be
išgavimo tam rašto?
— Nesiskubink; prie to visko aš pri
sirengiau.
— Ar-gi pataikei! ą {
— Ingaliojimų knyga gulėjo ant sta
lo batalijono tvarkos kambaryje. Prieš
naktį nusisekė man išplėšti vieną blanką.
Rūpestingai sudariau ingaliojimą ir pa
dėjau adjutanto parašą.
Žinoma, nebu
vo puikus parašas, b e t g i jis mane apsau
gojo.
J o s veidas pabalo, lupos drebėjo ir
let-tik galėjo kalbėti:
— Bet-gi, Jurgi tavęs pasiges!
— I r dar labai pasiges.
Vienok,
žinau, ką dariau; savo pavardės nepa
dėjau ant blankos.
Ne, visai ne! 50-tojo batalijono leitenantas Samuolis pra
žuvęs iš 3921 Laukų Ambulanso, o 71mojo abtalijono korporalas Juozas Vileris grįžo į Angliją. Samuolis jau ne
begyvuoja, tai-gi, turės jie bent darbo
jo suieškojime£et jį matau priešais save
J i nusigando; ištraukė iš jo savo
ranką; šiurpuliai apėmė ją visą.
Jos
balsas buvo vos tik girdžiamas, kuomet
paklausė: — Ar-gi pabėgai?
— Gali būti ir taip, jeigu tau pa
tinka taip išsireikšti.
— Bet jeigu tave nutvers?
— Jie nesugebės lai padaryti.

— Ir, jeigu nutvertų, ką-gi tuomet
padaryty 1
— Ar-gi nežinai.'
— Nušautų!
Jis tvirtinančiai linkterėjo galva. —
Paimk nuo manęs pavyzdį.
Jie sak}~davo, kad buvau viso regimento paveizda; tai-gi, panašiai turiu susilaukti galo,
kaip kad pradėjau.
J i paslėpė savo veidą rankose ir vi
sa drebėjo.
— O, — atsiduso, — tai
nepakenčiama, baisu.
Jurgis gi ištiesdamas ranką jos lin
kui, jaukiai atsiliepė: — Onyte, tu manęs
neatmesi? Nesakysi, kad priešais mane
eini ?
— J u r g i ! — suklyko jausmingai ir
ir sužlimbo prie jo šalies. — Ne„ visai
nepaisau, ką tu padarei ir, kaip pasiel
gei, o esi numylėtas, vienatinis mano vy
ras!
Jurgis, pridėjęs ranką prie jos lupų,
skubiai pratarė: — Taip garsiai nekal
bėk; žinai, kad turi man prigelbėti, o
neišduoti.
— Taip, taip....
•*- —Klausyk, niekas manęs nematė ineinant ir niekas nematvs išeinant ir suprask, kad niekas nežinotų, jog aš čia
viduje buvau.
— Visai niekas nežinos ir to nesibi
jok.
— Pirmučiausia aš noriu permainyti
drabužius ir turėsi man nupirkti.
— T a i p ; turiu ir pinigų.
; —.Gerai; nupirk, kas yra reikalinga.

Į LIETUVOS VISUOMENĘ.
(Pabaiga nuo 2p.).
Blagoveščio v., Šiaulių
p.,
Kauno gub., 44 Sibirio kav. p.
175. G rudis Antanas, gavęs
9 siunt, Kauno rėd., 108 pulk.
176. Ivaška Viktoras, gavęs
7 siunt, 110 pulk.
177. Jadauga Ignas, gavęs 9
siunt,
Suvalkų
rėd., 18
Strielč. pulk.
178. Jodzenka Kazys, gavęs
7 siunt., 110 pulk.
180. Kairys Juozas, gavęs 1
siunt., Kauno rėd., Troics 107
pulk.
181. Kazlauskas Bronys, ga
vęs 9 siunt., Vilniaus rėd., (un
ter-ofic. 105 pulk.
182. Kilovaitis Mikas, ga
vęs 9 siunt., Kauno rėd., 109
Volžinsk. pulk.
183. Končius Balys, gavęs 9
siunt.
184. Krumis Antanas, gavęs
9 siunt., Kauno rėd., 108 pulk.
285. Kugren-Škudas Aug.,
gavęs 9 siunt., Kuršo rėd., 110
pulk.
186. Kundra Antanas, gavęs
7 siunt., Vilniaus rėd., ir pavl,
Medelių vai., Malcanų s.

187. Laškauskas Juoz., ga
vęs 7 siunt., 110 pulk.
188. Marčiukas Jonas, ga
vęs 1 siunt.
189. Miliukas Vladas, gavęs

Jį^pTfsIkėJį, apsidairė ir, pamatęs
bundulį, pradėjo kvosti, kas jame randa
si, o palietęs švarką ir kelines, paklau
sė : — Keno tai nuosavybė ? '
12 siunt., Vilniaus rėd., 24 ar— Tai p. Karpio.
tiler, brig.
— Kas jis do vienas?
190. Norvida Juozas, gavęs
— A r g i pamiršai? Tai namų savi 9 siunt, Kauno rėd., Kuršė
ninkas, prie to gi ir našlys; jo pati ne nų njiest 441 pulk.
senai pasimirė; atnešė, kad išimčiau plė
191. Obakevičius Tomas, ga
nies ir kad išprosyciau.'
vęs 9 siunt., Kauno rėd., 110
— Kaip tik man: puikiai pasitaikė.
pulk.
— Jeigu paimsi, ką-gi aš turėsiu pa
192. Kakeris Juozas, gavęs
są k vtif
9 siunt., Kauno rėd., I i i pulk.
— Skubiai sugrąžinsiu Krasa.
193. Sabulis Juozas, gavęs
J i tylėdama tėmijo, kaip jis sudėjo
7 siunt., 86 pulk.
visus savo šarvus į vieną vietą. Ir, kaip
194. Savickis Antanas, ga
vėliaus įsakė gauti didelę stiprią dėžę,
vęs 14 siunt., Kauno rėd., Pa
kad viskas galėtų sutilpti ir, kad jam
nevėžio m., 110 pulk.
pasiųstų sulig nurodyto adreso.
195. Žakevičius Jonas, ga
— Gauk stiprią dėžę, kuri nesusidau
žytų ir man prisiusi, o apturėjęs, pasi vęs 8 siunt.
196. Šilėkas Petras, gavęs 9
stengsiu saugiai paslėpti arba visai su
naikinti. Tikiu, kad tą viską supranti. O, siunt, Suvalkų rėd., 5 artil.
jeigu kas užtėmytų, tai vargingas liki brig.
197. Skarbalis Petras, ga
mas, neabejotina mirtis.
. Po to j i s visas persirėdė, apsukė vęs 7 siunt., 28 pulk.
198. Tipikas Juozas, gavęs
kaklą šalikų, užtraukė kepurę taip, kad
jo akys vos matėsi ir išrodė lyg koks 7 siunt., 115 pulk.
199. Tirevičius Petras, ga
tai p a p r a s t a s ir graudus pašlemėkas ir
vęs 9 siunt., Kauno rėd., 11
jautėsi patenkintas.
— Uf! — atsikvėpė giliai. — Koks pulk.
200. Valiukevičius
Jon.,
tai lengvumas! *Esu sau liuosas! Ir
klausyk! Aš dabar vadinuosi Jurgis gavęs 7 siunt.
201. Vilkelis Adomas, gavęs
Valtis ir patrauksiu iš Londono skruzdė
lyno. Pati-gi pradėk ruošties. Ir, jei 8 siunt, 39 pulk.
202. Žalenc'as Kazys, gavęs
gu kas norints užklaustų pačios dalykų,
tai sakyk, kad susiieškojai tarnystę, pa 8 siunt., Kauno rėd., Saločiu
vyzdžiui Škotijoje.
Užbaigk visus rei par., Paškonių s., 110 pulk.
kalus ir užmokėk už namą. Nepalik jo
LGO. ARYS.
kio pėdsako ir prisirengk mane patikti,
203. Anušis Kazys, gavęs
kaipo Valtienė.
Veikiai sugrąžinsiu
Karpio drapanas ir galėsi jam tiduoti. 1 siunt., Jeldunėnų s.? 108 SaNetrukus gausiu darbą. Esu tvirtas ir ratov. pulk.
204. Galinis Jurgis, gavęs
darbštus. I r pradėsiu dirbti*del mudvie
jų ir atsispirsiva prieš viską.
I r busi 1 siunt., Kaune intendantū
me laimingi, kaip oro paukščiai, pati ir roje.
aš ir kūdikis.
Nun-gi buk rami ir ne
205. Girdius Antanas, gavęs'
sirūpink. Viskas gerai bus! — ir jis ją 1 siunt., Kauno rėd., Raseinų
pabučiavo. — 0 dabar pažvelgk už durų, pa v., Jurbarko v., Lukšių r c d
ar kartais kas nesiranda.
206. Inčiuna Mikolas, gavęs
J i atrakino duris ir apsidairė.
1 siunt.
• — A r nieko nesiranda?
207. Masionis Juozas, gavęs
— Nieko.
1 siunt., Suvalkų rėd., Mik— Pati snaudei, kuomet aš inėjau, lausių kaimo.
tad-gi grįžk atgal ir miegok.
208. Petrauskas Jonas, ga
J i jo paklausė ir sėdosi į supamąja vęs 2 siunt., Paberžių kaimo. prie kūdikio lopšelio.
209. Šūkis Juozas, gavęs 2
— Nuduok, — tarė jis tyliai, — kad siunt., Kaukazo 110 pulk.
miegi.
Ir, jeigu kas atidarytų duris ir
LOG. BRANDEBURG.
klaustų, tai tartum buk nieko nežinanti.
210. Burliaga Sidor., gavęs
Tai-gi, sudiev, numylėta!
1 siunt., Vilniaus rėd., ir p a v ,
I r jis išnyko.
Širvint v., Naciunų sod.
(Galas už savaitės).
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211. Duškevieius Po v., gavęs 2 siunt., Kauno rėd., Uk
mergės pav., Vaitkuškių mie.^
telįo.
212. Vilniaus rėd., Lidos pa
vieto.
213. Orlickis Juozas, gavęs
1 siunt., 13 korp. 116 pėst. pul.
214. Romanauskas Adomas,
gavęs 1 siunt., Vilniaus rėd.,
Lidos pav.
215. Vaišlo
Izidor-Stasys,
gavęs 1 siunt., Rukčių sod.
216. Vanagas Povilas, gavęs
1, siunt., Kauno rėd., Panevė
žio pav., Biržių miestelio.
LOG. BURG bei MAGDĘBURG.
217. Kleinauskas Jonas, ga
vęs 1 siunt., Kauno rėd., Ra
seinų pav., Skaudvilių sod.
218. Zmerskis Domininkas,
gavęs 2 siunt., Suvalkų rėd.,
Lazdijų miest.
LOG. CIIEMITZ.
219. Dapšus Vladas, gavęs
3 siunt.
LOG. COTTBUS.
220. Chrostauskas Vaitek.,
gavęs 1 siunt., 1 Parke 6 Artiler, brig.
221. Cidzikas Feliksas, ga
vęs 1 siunt., Vilniaus rėd., Lidos pav., Voliančių sod.
222.Cirulis J u l i u s (Žirulis),

gavęs 2 siunt., Kauno

rėd.,

Daukniunų sod.

223. Jusevičius Juozas, ga
vęs 4 siunt., Kauno rėd., Pane
vėžio pav., Pine vos vai., Po
vaščių s., 110 Kamsko pul.
224. Kirasevičius
Vincas,
gavęs 4 siunt.
225. Sluchockas Karolis, ga
vęs 3 siunt., Suv. rėd.
226. Stankevičius Jonas, ga
vęs 4 siunt, 110 pulk.
LOG. CROSSEN.
227. Capskas Jurgis, gavęs
3 siunt, Vilniaus rėd., Raketiškių s.
228. Čepulėnas Zigmas, ga
vęs 3 siunt., Vilniaus rėd., Didesalos s.
.229. Junozila Juozas, gavęs
4 siunt., Kauno rėd., Plungė.
230. Lavinsiąs Viktas, ga
vęs 3 siunt., Kauno rėd., Lisiai.
231. Paškaųskis Jurgis, ga
vęs 2 siunt., Kauno rėd., Gaičegala.
232. Romanauskis Motiejus,
gavęs 2 siunt., Vilniaus rėd.,
Smilginiškių.
LOG. CZERSK.
233. Mackela Stasys, gavęs
1 siunt., Kovalių s.
234. Valainis Stasys, ga
vęs 1 siunt., Kur^o rėd.
235. Vaitekūnas Steponas,
gavęs 3 siunt
LOG. DANCIG.
236. R^tkauskis Kazys, ga
vęs 2 siunt.
237. Ruzgis Kazys, gavęs 5
siunt, Kauno rėd., Linšniškių
s.
238. Vaitonis
Nikodemas,
gavęs*5 siunt, Kauno rėd.
LOG. DOBERITZ.
239. Miškinis Kazys,
siunt.
240. Miškinis Silvestras, ga
vęs 7 siunt.
241. Narbutas Motiejus, ga
vęs 7 siunt., Kauno rėd., Uk
mergės pav., Raguvos
vai.,
Putiliškių.
242. Paugis Jonas, gavęs 7
243. Raugalas Jonas, gavęs
7 siunt., Kauno rėd., Pan. p.,

Gulbinų v., Gegušių s. 110 Ka- gavęs 1 siunt., V;ln. rėd ir p.,
Slobodkos sod.
mensko pulk.
280. Severovas And., gavęs
244. Sankauskas Antanas,
gavęs 11 siunt., 108 Saratovo 7 siunt., Vilniaus rėd., Daugijų m., 105 Orenburg, pulk.
pulk.,
245. Stuguris Vilius^ • ga-) 281. Stripeika Antanas, ga
vęs 2 siunt.
I vęs 8 siunt., Kauno rėd., Šiau
246. Šimkevieius Zigmas, lių pav., Ligudiškių s.
282. Šaltinis Juozas, gavęs
gavęs 6 siunt., Kauno rė., Pa
6 siunti, Kauno rėd., Ukmer
nevėžio pav., Baisagalos s.
247. Turskis Vytautas, ga gės pav., Utenos v., Viškėnų
vęs 13 siunt., (paoficer.) 7 sod.
pul.
283. Šliauštas Antanas, ga
248. Žeibus Viktas, gavęs 6 vęs 9 siunt., Kauno rėd., Šiau
siunt. 108 pulk.
lių pav., Mažeikių m., Urvikių
sod.
LOG. DYROTZ.
284. Sereika Feliksas, gavęs
249. Barolis Jonas, gavęs 6 6 siunt, Kauno rėd., Šiaulių
siunt
p., Kuršėnų v., Pamockių' s.,
250. Bekeris Antanas, gavęs 43 Sib. pulk.
6 siunt.
285. Voveris Feliksas, ga
251. Krasauskas Rokas, ga vęs 10 siunt., Kauno rėd., Uk
vęs 7 siunt., Kauno rėd., Šiau mergės pav., Šėtos v., Beržulių pav., Kurtavėnų v., Bulė- lių į.
286. Tūbelis Petras, gavęs
nų s.
252.
Mazuraitis Konstan 7 siunt., Kauno rėd., Zarasų,
tas, gavęs 5 siunt., 23 Nisov- p., Panemun. v., Ilgalaukių s.
skio pulk.
LOG. GARDELEGEN.
253. Misiukas Romualdas,
287. Bitovtas Vladas, ga
gavęs 1 siunt.
vęs 3 siunt, 'iš Lomžos.
254. Petravičius Jonas, ga
288. Jakaučikas Stasys, ga
vęs 6 siunt.
vęs 7 siunt., Kauno rėd., 105
255. Petravičius Petras, ga
pulk.
vęs 8 siunt.
289.
Novodzelskis Adol
256. Petruškevičius Juozas,
fas, gavęs 7 siunt
gavęs 3 siunt., Kauno rėd.,
290. Šatkauskas Juozas, ga
Žagarų m i e s t , 33 pulk.
vęs 3 siunt.
257. Sadauskas Juozas, ga
291. Savickis Balys, gavęs 2
vęs 5 siunt.
258. Stasiūnas Jeronimas, siunt.
292. Švencickis Leonas, ga
gavęs 6 siunt.
259. Tumelis Alfonsas, ga vęs 3 siunt.
293. Žičkauskas Vytautas,
vęs 6 siunt.
260. Tamošiūnas
Juozas, gavęs 3 siunt.
294. Žurauskis Antanas, ga
gavęs 6 siunt.
261. Ventkunas Jonas, ga vęs 3 siunt., Kauno rėd., Šiau
lių pav.
vęs 7 siunt., 108 pulk.
262. Žumbakis Kazys, gavę*.]
LOG. GOLLUBIEN.
3 siunt., Kauno rėd.
295. Jočius Kazys, gavęs 5
LOG. ELBING.
siunt., Kauno rėd., Ukm. p.,
263. Balis Jonas, gavęs 3
Kupiškiu v.
siuntinius.
LOG. GUBEN.
264. Kalinauskas Albinas,]
gavęs 4 siunt.
296. Bodnarauskis
Euge265. Narbutas Vladas, ga nius, gavęs 1 siunt.
vęs 3 siunt.
297. Dobilevičius Pranas,
266. Žvirblis Juozas, gavęs gavęs 1 siunt, Suv. rėd., Mar
3 siunt., Kauno rėd., Ukmergė
rijampolės pav., Balbieriškio
pav., Lidokių par.
v,. Mackių s.
LOG. ESZTERGOM-TABOR.
298. Milinas Jokūbas, ga
267. Venslovaitis Antanas, vęs 1 siunt., (field.) Suv. rėd.,
gavęs 7 siunt., Suv. rėd., Nau Vilk. p., Vaitkobalių v., Grau
miesčio pav., Lukšių vai., Mi- žinių s.
299. Solijas Vaitiekus, ga
šiurkių kaimo.
vęs 1 siunt.
LOG. FRANKFURT.
300. Vidmuntas Pranas, ga
268. Bukis Jonas, gavęs 7 vęs 2 siunt., Kauno rėd., Tel
siunt., Kauno rėd., Ukmergės šių pav.
pav., Subačiaus kaimo.
LOG. GUSTROW.
269. Cirulis Jurgis, gavęs 6
301. Kriščeliunas
Long.,
siunt. Kuršo rėd., Grobin m. Kauno rėd., Panevėžio
pav.,
270. Čižiauskas Jurgis, ga 105 Orenb. p.
vęs 6 siunt.
302. Breidis Juozas, gavęs
271. Dovalga Jonas, gavęs
2 siunt, Kauno rėd., Panevė
1 siunt., Kauno rėd., Ukmer
žio pav., Venslaviškių s.
gės pav., Janavos v., Diakiš303. Piavis Karolis,- Vil
kių s.
niaus rėd., Švenčionių pav.,
272. Dormauskis
Antanas, Kukutiškių s.
gavęs 8 siunt, Kauno rėd.,
LOG. HAMMERSTEIN.
Raseinių pav.
Į
304JTuška Vincentas, gavęs.
273. Dramontas Vincas, ga
vęs 8 siunt., Kauno rėd., Žerė- 3 siunt., Kauno rėd., Ariogala
m. Griniai.
\
nų miest ir vai.
305. Marčiulis Kazys, ga
274. Drulis Matas, gavęs 8
siunt., Kauno rėd., Lurciškių vęs 1 siunt.
306. Naginionis Stasys, ga
k.
rėd.,
275. Ivanovas Jonas, gavęs vęs 7 siunt., Vilniaus
i
5 siunt., Viln. rėd. Švenš. pav., Smorgoniai.
307. Stasiukonis Vladas, ga
Michailo vos v., Dvilionij s.
276. Jarnšonis Petras, ga vęs 1 siunt., Kauno rėd.
vęs 8 siunt.
JUOZAPAS VALSKIS
277. Kondratas Jonas, ga
vęs 7 siunt., Kauno rėd.,* Dziu • 4409 So. Fairfietfi ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jį
gų sodžiaus.
278. Kudukis Petras, gavęs galite gauti " D r a u g ą " pavie^ ^ ^ Bariškių
^ ^ ^ ^ ^ sod.
^ ^ ^ ^ ^ ^ nius numerius nusipirkti
ir
5 siunt.,
279. Rotavičius
Mikolas, l užsirašyti tą patį dienraštį.
|

Ketvirtadienis, kovo 21 d.

TJ R R O G A S

WAUKEGAN,

1LL.
—

Lietuviu Dienos

pasekmės.

Visos vietinės katalikiškos,
organizacijos susijungę' bend
romis spėkomis iškilmingai
apvaikščiojo Lietuvių Dieną,
Šv. Kazimiero šventę, kQvo 10
jHeną. Kadangi bendromis
-spėkomis buvo rengtasi prie
tos dienos apvaikščiojimo, to
dėl ir pavyko pasekmingai.
Dienos apvaikščiojimo pro
grama, kuri buvo turininga,

3.00
Mr. Ingalls
Chicago Meat Marke3.00
t'o Mr. J. Durkin
3.00
P-as J. Šimuliunas
3.00
M r. Opieka
Po $2.00 — J. Bruževičia,
F . Baronas, Bioadway Tče
Cream Parlor, Academy Theatre, Nolan's Dairy Lunch,
Alex Hein Co., F. SiSeravičia, (Barbei*), J. Masiliūnas,
Mr. Stolarski, J'. Ašmus,
Martin Lewis, J. Dockevičia,
Smith Buchanon, J. Sadausski, M ak Clothes Skop, J.
Petrošius ir J. Matulėnas.

tai kiekvienos šeimynos geriausi? draugas, kuris
tikrai pageltu nuo visokiu kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandyti
gyduolę tokio pat gerumo ir pagefbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
nz pigesnę ciemą.
Sia seną tikrą gyduolę gausite visjiomet tokiame
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, ka<i
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptidkose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gydublin
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F, A D . RICHTER & CO.
74-SO Waahington Street, New York
II

•

DAR 8 LAIMINGOS 01
Laimingi bus tie kurie pasinau
mušu didelio išpardavimo
likusi 150,000 sankrova Rakandų, Pdčiy Divontj ir U ,
.

11 i n

i

Turi būti išparduota iki 1 d. balandžio

lerį veikalą "Genovaitė." Sa pis, K. Bireika, A. Barkaus
koma vėl, kad choras su be kas, J. Zienius, J. Šūkis, S.
ini šį pavasarį. surengsiąs Širvinskas, P. Šliuožis, J. Vitkau&kas, K. iBurba, \L Mig
koneenrtą.
įvairi, išpildyta pasekminga?
Visi L. Vyčių kuopos sky linas, V. Milvidas, J. Gįekius,
ir
pagirtinai (smulkmeniš
Taigi, nuo biznierių surink riai išsijuosę* veikia, darbuo J . Ramažauskas, J . Bai*kauckas Dienos aprašymas tilpo
ta
$68.00 jasi, kiti kitiems nepasiduo kas, A. Sakalauska&r'A. JuJ
" D r a u g o " 64 num.—Ked.).
Liet, Dienos kolekta 127.00 dami. Taip yra dabar.
Gi raviče, V. Simanaviče, P.
Svarbiausia tos dienos proatėjus vasarai vyčiams dar- Drelonskis, S. Vadliga, K. Sa
gramo dalis, kurios išpildyme
. Viso labo
$195.00 buoties atsiras nauja dirva, kalauskas, J. Pranulis, T. Le.dalyvavo visa publika, tai bu
r
Atimant išlaidas, ku
nauji patogumai.
Per vasa n t :, .;. f ūki,*, J. Vaitiekau
vo aukų dėjimas gelbėjimui
»
$31.50 rą dar daugelį jie aukų su P. Kiudulas, J. Laukaitis, J.
savo Tėvynės Lietuvos, ir sa rių buvo iš viso
rinks, dar daug kartų gausio Bendleris, S. Stankeviče, A.
vųjų ten ir svetur sunkiausius
.
Gryno pelno lieka $163.50 mis" aukomis sušelps nelai Rakauską, K. Bašinskas, J.
vargus kentančių.
Tie pinigai likosi pavesti mingąją Tėvynę, žymiai pri Sinkevičius, J. Šalinskas, A.
Sužadinti žmonės prie vei
sidės prie Lietuvos laisvės iš Jasaitis, J. Seniūnas, J. Šukimo ir savo pareigų pažini nusiuntimui Tautos Fondan
kaitis, S. Paskačimas, J. Mugavimo.
mo link savųjų ir savo Tė globėjam: A. Semaškai ir M.
leckis, J. Pocius, Juozas ŠurTegu Dievas tatai padeda
vynės, nesigailėjo nei aukų Bakšiui (kasieriui), ir dviem
•
kus, Jonas Šurkus, J. Tveriparinktiems
asmenims.
,
mūsų
brangintiniems
vyčiams
dėti.
Čia" paduodame sura
•
jonas, J." Durauckas, A. JaVi šiems aukotojams ir au darbuoties, veikti kaip visuo
šą visų tų Tėvynės gelbėto
nušauskis J. Baltrušaitis, T.
kotojoms, vardan vargstan menės, taip nelaimingos Tė Klimas, J . Klimas, P. Šukaijų, kiek kuris aukavo.
Kun. K. Zaikauską;? $r).(K) čios Lietuvos, taria nuošir vynės gerovei ir naudai.
tis, A. Bernotavičienė J. Ste
Lai
gyvuoja
vyčiai
ir
Tėvy
džiausi
ačių
už
jūsų
duosnu5.00
P. Debašinskis
ponavičienė, J. Pocius, A.
nė,
brangi
Lietuva!
v,
5.00 mą.
P. Austiniutė
Matlsevičienė, K. Auksinkite,
V.
M.
Č.
Rengimo
Administracija.
3.00
J . Simulinas
J. Juozapavičė, A. Určinas,
Arti P a u l i n a
Po $2.00 — J . Petkevičia,
P. Morkevičius E. Donieuė.
WATERBURY, CONN.
A. Kibartas, S. Žitkis, J. BakWORCESTER, MASS.
K. Daugi rdžiutė, M. Dulskic.y
šis, M. Butkus, S. Petrauskis,
nė, O. Laiskiutė, B. GiliausTautos
šventės
a
Į)
vaikščio
S. Mekaška ir K. Petkus.
kiutė, P. Paloiiaitienė, T. PeIš Lietuvos Vyčiu veikimo.
jimą s,
troniutė, J. Andriuškienė, O. ŠV. ANTANO DR-JOS AD
Po $L00 — J. Žekas, A.
v
Smagu
prisiminti
apie
vie
Semaška, J. Junčius, J. Bak
Kovo 3 ir -4d. vietiniai lie Grubliauskienė, M. Zuikiutė,
MINISTRACIJA,
tos
Liet.
Vyčių
20
kuopos
vei
šis, S. Austinas, K. Stulgins
tuviai apvaikščiojo
Tautos M. PetraitierfrV B. Jažvinskie—
kimą
ir
gerus
norus
veikti.
nė, M. Auksiniutė,, O. Šiugž
kis, L. Zaikiutė, A. Taaroza,
šventę,
Šv.
Kazimiero
dieną,
Waukegan, Iii.
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
Išteisvbės, čia vvčiai dariniodi
nienė,
O.
Pradžiokienė,
O.
A. Bakšis, S. Gadeikis, J. Aurolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
Jas i, liuoso laiko veltui ne Šv. Juozapo parapijos bažny Bartošienė, Ą. Žydonienė, B. Aleks Jankauskas — pirm.
gustinavičia, S. Aidikonis, F.
binkite su užsakymais. Greitai &ali išsibaigti. Turime taip
919 — 8th S t ,
praleidžia.
Tas todėl yra čioje.
Šipokaitė, P. Skabeikiutė, A.
Petkevičius, T. Serevieia, K.
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
Ačių
vietiniam
klebonui,
Ant.
Semaška
—
raštin.
pagirtina.
Vyčiai už tai už
lakstys, A. Petrauskaitė, D.
Šaučiunas, A. Mickunas, J.
No. 1437. Karoliai j va i
sitarnauja žymiausią mūsų gerb. kunigui P. Sau r ūsai Steponaitienė, J . Bakutis, V.
1408
Lincoln
St.,
rių spalvų. Reikt lauAndruška, A. Zakarauskas,
čiui
už
prigelbėjimą
aukų
rin
nant paminėkite ko
tautoje vieta, gi ypač už pla
Ant.
Bakšys
—
iždininkas,*
Povilionis,
V.
Aidukeviče
ir
kios spalvoM pagcidan
J . Ašmus, F. Baronas, T. Ba
jate. Lonciugėlh< ir
tinimą katalikiškos spaudos kime, nes be jo pritarimo ir J. Šliužvs.
1327 So. Victoria St.,
rone vičius, M. Skilius, M.
kryželis storai auk ir skleidimą doros tarpe pri pagelboa nebūtume tiek aukų
suoti.
Kaina su pri
Stambių aukų
$163.00 L. Bakšiu, Fin. rast.,
Evanauskis, A. Laurinavičia,
siimtinu
i
75c
surinkę savo broliri ir seserų
augančiojo mūsų jaunimo.
Jfo. 14S8. Balto ak
K. Povilonis, K. Neverdaus1331 So. Park Ave.,
Smulkių 'aukų
165.91
gelbėjimui.
Taipgi, vardan
menėlio
karoliai. Sto
Vietos vyčiai labai dažnai
kas, F . Bujauskas, F. Kapturai
auksuotas
lenciū
badaujančių ir vargą kentan
Iždo globėjai:
gėliu
ir
kryželis.
CJvarauskas, K. Sudeika, A. Ste- ruošia vakarus su programo čių lietuvių Lietuvoje taria
ractuoti ant 5 metu.
Viso
$328.91
1. Makuševiče,
mis.
I
r
tai
vis,
jei
ne
labda
Kaina
su prisiuntimu
•
ponka, S. Urbonas, A. Šurvime nuoširdų ačių visiems au
tik
. . . f t.T.'i
2.
P.
Kazdeleviče,
Patėnaijimas. —Per neap
liutė, P. Pažereckienė, P. Ja ringiems, tai tautos tikslams. kotojams už jūsų gailestingą
Ko. 14:J».
Galmn
3.
JL
Šimui
ynas.
gami j vairių sp:-lvij
nušauskas, P. Pocius, A. Sta- Kartais surengiami vakarai savųjų vargo atjautime ir sižiūrėjimų rinkikų užrašuose
karoliais.
Kryžtdiai
Maršalkos:
"Roman
Gold."
Gvnyra
įvykusių
klaidų,
meldžia
ir
viešųjų
lietuviams
reikalin
nislovaitis, M. Žambauskienė,
rantuoti
ant
5
metu.
jiems pagelbos teikimą, nes
Pr. Dapkus,
me aukotojų tuomi neįsižeis
Kiekvie:ias
atskirai
P. Kardinavičia, E. Jakutie gų įstaigų naudai.
aukų gausumas nuo jūsų pri
tdėtas
jrražioje
dėžuM. Galinis.
ti ir už tai mums atleisti. Įnė, O. Janaitienė, S. Misiū
Visuomenė, pavieniai žmo klauso.
^je. Puikiausi dova
I r štai bendro visų
na d e! oi giminių. Su
Pr.
Kapturauskas,
Knygius.
vykusias klaidas atitaisys T.
nas, K. Kelpša, A. Latvaitie- nės už tai vyčius labai gerbia,
prisiuntimu
. . . $2.00
prisidėjimo pasekmė yra la
Fondo
valdyba.
Taigi,
ku
Pranas
Bujanauskas,
—
or
nė, A. Pūras, B. Visockis, F. juos myli, prieš juos jokio
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
bai puiki, nes sudėjome au
rių aukos yra klaidingai pagano priž., 1112 — 10 St.
Sideravičia, F Ežerskis^ A. blogo žodžio nekuomet nepra
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
kų savo brolių ir seserų gel
žvmėtos,
meldžiame,
ateikite
Kleiva, kim. Meškauskas, T. sitaria.
Juk vvčiai — tai bėjimui, viso $328.91.
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
L. • ••
•
' '3C
T. Fondo susirinkiman tam
Petrošienė, Zubkienė, O. Ba mūsų tautos ateitis ir visa
Adresuokite:
Reikalingi visose lietuviu
Tautos Fondo Narys.
tikslui.
ronienė, J . Grikšas, T. Da- viltis.
kolionijose agentai platinimui
Aukotojų
surašąs.
D R A U G A S P U B L I S H I N G CO..
cienė, G. Leonavičienė ir A.
Taipgi kviečiame ir* tuos, dienraščio " D r a u g o " . . Geras
Dailės srityje vietos vyčiai
Aukojo sekantieji asmenįs:
1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
Jankauskas.
irgi žymiai pakilę ir nuolat
Po $5.00: M. .Šliavas, K. kurie aukojo nemažiau $5.00, uždarbis geram žmogui. Atsi
Po 50e. .— J; Lukošienė, A. vis labiaus ir daugiaus stiprė Šilanskis, M. Mažeikienė, V. tiems suteiksime, puikius dip šaukite greitai
—4
Didjurgis, M. Jasiukaitienė, ja. Nes jie myli lavinties ir Palozijus ir J. Leškys.
lomus atminčiai.
A* Garalis,, M. Kontautienė, turi tam tikrus gabumus. Mū
T. F. Valdyba.
Po $3.00: K. Ivanauskas.
J . Jocius, F. Bakšis, K. Kar- sų jaunimas yra didžiai ga
JSS&
Po $2.00: J. Suopis, Ig. Ra
bus.
Tik
jį
reikia
paakstinzonas, S. Daciutė, J . Bukankauskas, J. Lazdauskas, P.
CENTRO VALDYBA:
Tuomet jis šuoliais sie Jokūbaitis, M. Budreika, J .
tis, A. Butkus, F . Kasparavi- ti.
M L M — I I I M
mmmmmmmmmmmaim
kia
apšvietos.
Čia, O. Sesevičienė, M. GeneDobilaitis, J. Vaškevičienė, A.
Pirm., Kun. J. Ambotas,
vičia ir A. Naitieka.
Vietos vyčiai turi savo cho Juškienė, J. Tautiias, Z. Ka53 Capital Ave., Hartford,
Abudu puikiai raieviče, Z. Paliukas, Ą. Mau
Mūsų darbščių lietuvai rą ir beną.
Conn.
Abudu lošia svar rutis ir S. Kulikauskas.
čių, ypač p-lės M. Zelenskai- išlavintuj
Pirm. pagelb. J. Grebliutės, kurios pasišventė pereiti bią rolę vietos kolonijoje.
UžlAikomė laikro^
Po $1.00: A. Grajauskas, nas, 425 Pacą St., Baltimodžius
ir laikrodėlius,
Net svetimtaučiams impo K. Korbukas, P. Misiūnas, J.
per biznierius. Jų pastango
auksinius
žiedus, šliubi
re,
Md.
nuoja
savo^
viešuoju
pasirody
nius
ir
deimantinius,
mis surinkta nuo biznierių
Soročka, P. Suopis, J . Žibu
musikas,
gramofonus
Raštininkas, Kun. F. Komu.
su lietuviškais rekor
$68.00.
rys, T. Beleckis, A. Grublis, mėšis, 3230 Auburn Ave.,
dais, koncertinas, ant
Vyčiai turi ir teatralinį ra V. Jovaišis, J. Tautiias, J.
Aukavo sekantieji biznie
kuriu gali groti ir ncn )
Chicago, UI
mokantis visokius So«
telį
kuris
čia
jau
daug
pa
Mockus,
B.
Šilkauskas,,
S.
Po
riai:
Iždininkas, Kun. V. Ma
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip jau
sižymėjo
scenoje,
kiek,
žino
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas
škų nas, J . Vilkavickienė, O. tulaitis, Secred Heart RecWaukegan National
Dirbu visckius ženkleliu* del Draugysčių. Taipgi taisome
Bank
'
$5.00 ma, nekuomet nebuvo tikėta Klimavičienė, I. Krupelienė, tory, P. O. Silver Creek,
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikali&kus instrumentus
Mr revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis
si.
Vis tai ačių geriems va J. Skučas, O. Vilkaičiutė, O.
Waukegan J u n Reasko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicag'os orderius ga
New Philadelphia, Pa.
lite siųsti per laiškus.
5.00 dovams, kuriems* r u p i lietu Balsevičienė, P. Aniulaitienė,
taurant.
Iždo globėjai: A. BajoSTEPONAS P. KAZLAWSK1
viškoji scena.
K. Lenerta, A. Bražinskas, A. riute, 723 Saratoga St., BalSecurity Saving Ban4632 S. ASHLAND AVĘ., CHICAGO, ILL.
6.00
Teatralinis ratelis, kiek te Šeštokas, K. Ladiga, I. But timore, Md., M. Tumasonis,
k'o Mr. Durst
I-ULEPHOtfK DROVER 7309
ko nugirsti, po Velykų sceno rimas, A. Valkevičius, I. Se- 320 First Ave., CLomested,
Swartz Fomiture Store
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.
Mr. Novickį (agent) 3.00 je stato gražų ir labai popu- geviče, p . Bajorinas, 4 A. Suo Pa.

Idant nei vienas daiktas nelik

idant niekas nebūt - siūlome

liekanas pagal Jūsų kainas

ATEIKITE DABAR!
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Krautuve atdara vakar. Utarnik. Ketv. ir Šubatoj
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Gražiausios naujausios spalvos tapo atrastos sudarejimų naujų
Velykinių Skrybėlių ypaprčiai juodos skrybėles gražiai aptai
sytos su kaspiniais sparneliais plunksnom ir kvietkom v- Mes
turime gražių paredimų skrybėlių — dideles, mažios ir viduti
nes. Šios $8.50 vertes skrybėles po

Moterų $ 5 Skrybėles

Neapredytos

už $ 3 . 1 9

w

Kita grupa gražių šiaudinių skrybe-l
lių už labai IŠ
KRAUTUVĖ ATDARA 3
VAKARIS
SAVAITĖJE::
PA3TED. K E T V E R G E I R
SUBATOJ.

DIDŽIAUSIA K R A U T U V *
ANT
SOUTH SIDES
(TOWN OF L A K E ) .

Pasirink] mui gražios neapre-

ra kaina spal

*

vos juodos

dytos skrybėles visokio styliaus
padirbtos iš Milans ir trikampių Japs visuose spalvuose regulare kaina $3 dabar

ir

kitos vertes $5
o dabar tiktai
BE=

^

•uficj

—

CHICAGOJE.
Spėjama, kad gryno pelno
kuopai nemažai atliks. Tebū
L. Vyčių 13 kp. pastatė sce na mūsų 13 kuopai garbė, nes
ji veikė nenuilstančiai.
noje "Hamletą".
17 kovo, 8. m., Sehool Ha!l
Savo gyvavime jinai suren
svetainėje L. vyrių 13 kuopa gė daug jau naudingi) teatrų,
surengė milžinišką
teatrą. ir kitokių puikių promogų.
Tebūna tai visiems
imi omu,
Tegyvuoja, teveikia jauni
nes vyčiai atvaidino
penkių mo dirvoje ilgiausius metus!
aktų dramą " H a m l e t a s " .
Vytė.
Šis veikalas yra vienas iš
didžiausių ir svarbiausių, pa
BRIGHTON
PARKE.
imtas iš svetimtaučių gyveni
mo. Veikale " H a m l e t a s " pa
Pavyzdingos krikštynos.
rodoma Danijos
Karalaičio
Praeitą sekmadienį kovo 17
gyvenimas. ' * Hamleto'' rolė d., pas gerbiamuosius
mūsų
yra nelengva, reikia daug ga
tautiečius Justiną ir Emiliją
bumų parodyti. Tai atliko ar
Kaminskus, 4427 AY'ashtenaw
tistas V. S. Ir tikrai jis atli ave., atsibuvo jų sūnaus Justi
ko gražiai savo uždavinį
no ir Danieliaus
krikštynų
i

Šio veikalo iki šioliai nieks pokylis. Susirinko gražus sve
dar nelošė lietuvių tarpe del čių būrelis, kaip giminių, taip
jo sunkumo. Ir tik mūsiškiai draugų ir pažįstamų.
vyčiai pirmieji intempę savo'
Linksmai
visiems besi
spėkas, energiją kibo į darbą, svečiuojantį prisiminta ir ne
veikė uoliai ir pagaliau atsie
laimingoji Lietuva, mūsų bro
kė savo tikslą.
lių ir šešerių nepaprastas ten
Prie surengimo minėto te
vargas ir skurdas.
atro daug pasidarbavo komi
Sumanyta tam tikslui sutetai: V. Straševičius ir
A.
mesti kiek galint aukų ir pri
Ponavas. Jiedu žymią naštos
sidėti prie nelaimingųjų gel
sunkumą nešė ant savo pečių.
bėjimo. Sumanymui susirin
Lošimas išėjo gerai, gyvai,
kusieji pritarė ir, kaip bema
pavyko. Daug artistų dalyva
tai, suaukojb 12 dol. 50c.
vo. Kai-kurie iš jų pirmą sy
Aukojo sekantieji:
kį ant estrados pasirodė, o tePo $1.00: Justinas Kamin
čiau roles tinkamai
atliko;
Tiesą pasakius, nekurie iš nau skas (tėvas), Emilija Kamin
(motina),
Barbora
jokų — artistų, kiek silpniau skienė
kalbėjo. Bet juk reikia žinoti, Meškauskienė (kurna), Jonas
kad pirmą sykį žmogui sceno Mosteika (kūmas), Andriejus
je visuomet darosi nejaukti, Bučmis.
Ilgesnioje
pertraukoje
gerb. klebonas kun. A. Skrypko pasakė žmonėms prakalbė
ję, gi panelės kitose pertrau
kose pasakė eiles.
Vaidinimas tęsės net 7 va
landas. Šiame L. V. 13 kuo
pos teatre žmonių prisirinko
pilna didžiulė
svetainė. Visi
ramiai užsilaikė, žingeidaudami teatro indomybėmis, ku
rios visiems pirmu sykiu teko
pamatyti.

i rūmų ant programo. RežisieK. rauja žinomas veikėjas sceno
je, p. B. Liebonas. Visas pel
P. S. $12.50 aukų
gavo
nas skiriamas parapijos nau
" D r a u g o ' ' redakcija. Šitos au
dai. Vakaras atsibus nedėlio
kos kuoveikiausiai bus pasių
ję, kovo 24, Šv. Antano pa
stos Tautos Fondo centro iž
rapijos svetainėje.
dam Tegu jos prisideda prie
Korespondentas.
badaujančios Lietuvos sušelpimo ir išgavimo Tėvynei lai
PRANEŠIMAS.
svės.
Šitam ketverge, kovo 21 d.,
. . IŠ NORTH SIDE.
vakare, vietos Šv. Antano pa
rapijos svetainėje įvyks pra
Šv. Mykolo Arkan. dr-ja, kalbos. Bus rodomi krutomieNo. 2,^kovo 17 dieną
turėjo ji paveikslai. Bus ir kitokių
bertaininį susirinkimą. Susi žingeidžių pamarginimų.
rinkimo metu draugija nuta
Kalbės " D r a u g o " redak
rė prisidėti prie
Chicagos
torius, plačiai žinomas veikė
Labdarybės Sąjungos, kaipo
amžinas garbės narys, paau jas, gerb. kun. F. Kemėšis.
Vakaras rengiamas blaivy
kojant šimtą dol. našlaičių na
bės praplatinimo tikslais. To
mų naudai.
dėl visi lietuviai yra kviečia
Draugija šiais metais ir ki
mi vakaran kuoskaitlingiautiems geriems sumanymams
siai susirinkti.
jau daug kartų yra aukojusi.
Komitetas.
Garbė lai bunie jai už tatai.
P. S.
ŠV. JONO EVANG. DR-JOS
SUSIRINKIMAS.
BRIDGEPORT.

ką ir stiprų sūnelį.

T 0 W N 0 F LAKE.

nepaprasta.

1JS

Po $2.00: Justinas Neneškis, Ona Neneškienė.
Po 50c: Antanas Mosteika,
p-nia Mosteikienė,
Aleksas
Meškis, Juozapas
Norvilas,
Marijona Norvilienė, Antanas
Balčiūnas, Ona Balčiūnienė.
Viso labo $12.50.

A. Freitikaitė, raštin.
CIOERO,

ILL.

Tokios krikštynos — tai ti
šv. Agnietė statoma.
krai pavyzdingos, jei susirin
kusieji svečiai nepamiršta nuo
L. Vyčių 14-ta kuopa sta*
karės nukentėjusių
lietuvių. to milžinišką^ veikalą
"Šv.
Tegu Dievas laimingai augi- Agnietė" scenoje. Bus kitoĮna ponams Kaminskams svei-|kių visokių stebinančių įvai-

J a u ateina laikas persitikrinti, kur yra geresnės ūkės
del užsigyvenimo lietuviams.
Turime keletą ūkių su gyvu
liais, mašinomis, . parsiduoda
labai pigiai ir ant lengvų iŠmokeščių 160 akrų visa dirba
ma viena stuba mūrinė, antra
medinė, tvartai mūriniai del
80 gyvulių $90.00
už akrą.
Įmokėti reikia $1,000.00, li
kusius ant 25 metų ant 5%. Ši
tą vieta yra gera del dviejų
arba trijų lietuvių susidėjus
(in patftnerghip). Galima Htikyti 30 karvių melžamų ir 20
•

»

m

GERBIAMIEMS
DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO
kožną metą priaugintų. Pas
KLEBONAMS:
EVANGELISTO VALDYBA,
mus karvės prekė $135.00 ir
Primename, " kad Velykų
Chicagd, 111.
viena karvė atneša pelno į
laikas artinasi ir kai-kuriose A. Leknickas, pirmsėdis,
metus nuo $75.00 iki $100.00.
Turime keletą ūkių po 80 ak parapijose yra paprotys su
708 W. PI.
aukoti' "JT "."
L. .
rų su budinkais ir gyvuliais Velykų dovanelėmis
.. . *_ ,
J I H ,
I S* Dargis, pagelbimnkas,
ir be gyvulių.
638 W. 18 st.
parapijaitą keletą
Mes ma
tydami
žmoniųdol.
paprotį,
su
P. 01šewskis, prot. rast.
Meldžiu atsišaukti, aš ap manėme atspauzdinti tam tik
2022 S. Unfon ave.
sigyvenau
Chicagoje ir va- slui gražius konvertukus, ku
A. Yokubaitis, fjin. rast.
žuoju ant ūžės vieną kartą į rie kaip kartas,
tai šventei,
.>t<260&-S. String sL..
savaitė.
yra
tinkami
Reikalaukite
A. Grisius, kaserins,
tuo
j
aus:
Galima rasti kožną vaka
732 W. 19 st.
DRAUGAS
PUB.
CO.,
rą, nuo 7 vai. iki 10 vai.
1800 W. 46th St., Chicago, 111. KATALIKŲ SPAUDOS DR3315 Auburn ave.,
Chicago.
N
JOS CENTRO VALDYBOS
Tel Yards 1138.
PARSIDUODA.
ANTRAŠAI:
šiaučiaus su elektra varo
Kun. P. Lapelis — pirm.,
TUOJAUTINIS UŽPUOLI mos mašinos, daug tavoro ir
10806 Wabash ave., Chicago,
MAS YRA GERIAUSIU
gerai išdirbtas biznis jeigu tą
vietą kas norėtų užimti. At m.
DALYKU.
J. Tumasonis — raštinin
sišaukite
greitai, nes turiu
Nelauk iki liga prisiartins, greitai ir pigiai parduoti ir kas, 917 W. 33 st., Chicago,
111.
\
kad užpuolus, skubėk pats ant važiuoju į farmas.
Iz. Nausicda — ižd., 917
viršaus ir išsyk ligos parazi
PETRAS MARTIŠIUS,
tus iš jų trenčių iš savo vidu 4544 S. Wood st., Chicagto, m . W. 33rd St., Chicago, 111.
rių. Trinerio Amerikoniškas
Kartaus Vyno Elixiras
yra
lyg rankinės granatos. Jis iš
valo pilvą ir žarnas visiškai,
kad visas pavojus pranyktų.
Atsitikimuose užkietėjimo vi
durių, nevirškinimas, vidurių
išpūtimas, raugėjimas, galvos
LlTHlANI^R-CALLI^CEofAi
skaudėjimas, .migrena, nerviš
TURTAS VIRŠ
$125,000.00
kumas, netekimas energijos ir
=
tt. Trinerio
Amerikoniškas
Apsidraudusiems nariams išmoka,'
Elixiras prašalina ligos prie
POMIRTINES:
PAŠALPOSžastį atitaiso virškinimą, at$150.00, $250.00, $500.00,
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
gaivina
nervus ir patvirtina
$750.00 ir $1000.00.
savaitėje.
visą systemą.
-iiir
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Šitos draugijos susirinki
Darbininkų Apskričip srairinmai atsibuna kas mėnuo pas
kimas.
kutinį sekmadienį.
Kadangi
Nedėlioję, kovo 24, lygiai kovo mėn. paskutiniam sekketvirtą vai. popiet, atsibus madienyj bus Velykos,^ tai
L. D. S. apskričio susirinki draugija savo susirinkimą tu
mas Šv. Jurgio parapijos sve rės prieš Velykas,
kovo 24
tainėje. Visos kuopos malonės dieną.
kuodaugiausiai
atstovų priValdyba.
siųsti.
Korespondentas.
SVARBIOS ŽINUTĖS NUO
Lyginai, kaip Mr. Fabian
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DR- Hladik,
Scheneetady, N. Y.
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
GIJOS AMERIKOJ.
rašė vasario 20, 1918:
L. vyčių 4 kuopa šiandien
laikys labai svarbų susirinki
mą. Tarp kitų reikalų svar
stymo, mus delegatas praneš
Visuotino Seimo nutarimus. v
TocĮel visi kuopos
nariai
kviečiami atsilankyti.

•

"Trinerio
Amerikoniško
Kartaus Vyno Elhriras
pri
verčia mane jaust saugiu ir
sveiku."
Kaina $1.10 aptiekose.
Trinerio Linimentas <4uoda greitą Tr tikrą
pagelbą
reumatizme, neuralgijoje, išsinerimuose, sutinimuose ir
tt. Kaina 35 ir 65 c. aptiekose.
Per krasą 45 ir 75c.
Joseph* Triner Campany,
Mfg. Chemists, 1333 —1343 S.
Ashland ave., Chicago, 111. '
(Apg.).

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
alus.
Mėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar —- atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasenai ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitini laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L, R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kdlionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir Įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K, A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, paš Cent
ro Raitininką adresu:

> MULEVIČIUS
458 GRAND ST^ Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

m
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Ketvirtadienis, kovo 21 d.

DRAUGAS
nm

-m4-

-18

i

CHICAGOJE
Ketvirtadienis, kovo 21 d. Šv. Benediktas.
Penktadienis, kovo 22 d. šv. Katrina Švediėtė.
atmesti Federacijos pasiuliji
mą laikyti bendrą didįjį Ka
talikų Suvažiavimą Baltimo
rėje, Md. Juk reikėjo
pirma
girai išgvildenti tą klausimą
kuopose. Kuopos dar nebuvo
nei gavusios iš savo
centro
Federacijos valdybos laiško,
kuomet apskritys ant greito
sios savo nutarimą padarė.

L. Vyčių susirinkimas.
Kovo 13 d. L. Vyčių 24
kuopa turėjo susirinkimą Au
šros Vartų parapijos svetainė
je 8 vai. vakare.
Susirinkiman atsilankė ne
mažas skaitlius narių„ tatai ir
daug svarbių reikahi apsvar
styta. Pirmiausiai apsvarstyta
* bėgantieji
kuopos reikalai.
Paskui perskaitytas
laiškas
A. L. R. Kat. Federacijos, ku
riame siūloma L. Vyeių seimą
perkelti į Baltimore, kame ir
kitii mūsų organizacijų seimai
butų laikomi. Laiškas vienbal
siai priimtas.

Kunigų užplūdimo baimė,
mums rodos, nėra pamatuota.
Lai užplūsta vyčių seimą ku
nigai, vyčių priedeliai ir geri
vvčiu darbininkai — iš to vv•f

•
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I Nuo pradžios alydarymo, pereitą Rudenį!

«

WEST SIDE.

ūimm»»i»imn.............

Ką Bell Systema
Veikia
i

,

REITUMAS yra tai svarbiausias elementas
laiko ir valandos.
Telefono operatorka yra tai išmokyta žmoni
jos tarnaitė. Kol jį gali užimti vieta prie switchboard jį pereina systematiška kursą pilnų instruk
cijų, kuris priduota jai gera sujungimo darbo; pasigelbėjimo įrankius reikale ir greitumą. ,
Kad sutvarkius viską gerai ir greitai, o vpačiai per long distance, Bell System specialiai'tam
tikslui išmokino 12,000 operatorkų
ant ''long
distance'' metodų kurios ant to vien dirba.
Ant greitumo perdavimo žinių per tūkstan
čius šių operatorkų
sveriasi ir reikalingumas
Bell System del valdžios ir žmonijos.
Greitumas, perduodant žinias kurios jungia
si su, laivais, amunicija ir kitais dalykais. —
imant visus Valdžios reikalus — bus sutaupimas
gyvasčių ir greičiau atneš pabaiga karės.'

G

Į Mus NAUJOS DIDĖS DRAPANŲ ĮSTAIGOS i
I
I
I
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Didžiausia \ r geriausiai įrengta ant South Sidės mūsų tikslas buvo suadyti
Roselando ir apielinkės vyrams nesmagumą važiavimo " į miestą", del jųjų reikmenų. J ų s galite persitikrinti kad nieko neišlošama leidžiant la.ką tokių
būdu,
kadangi jųs čia atrasite tas pačias Society Brand drapanas i r Wilson Brothers Furnishings - tie patįs kurie1 pardavinėjami didmiestyje.. Mes esame prisirengę
eiti
lenktymėn su didžiausia ir geriausia krautuvė Chicagoj, turėdami iš anksto nusi s
pirkę pirkinius, pavasariniam Sezonui, kurie ištikrųjų užinteresuos kiekvieną rei- S
kalaujanti ką nors Vyrų aprėdaluose. Toks didelis supirkimas i r pilnas. įrengimas s
Siutų^ Viršutinių Kotų i r kitų aprėdalų niekados nebuvo parodiją šioj miesto da- |

|
|

Ateikite ir jųs busite maloniai nustebinti atradę tokį įrengimą puikių įurkinių savo pačių apielinkėj.

I
I
i

|

I THEODRE WERNER & CO. I

čiams tik nauda bus. (Ji jei
gu atsilankyta
kunigas vy
čių neužjaučiantis
a r nesu
prantantis — tai prieš visuo
Toliaus sekė raportas at menę jisai neką
galės pa
stovų iš L. Vyrių apskričio su daryti.
0HICAGO TELEPHONE COMPANY
sirinkimo,
paaiškėjo, kad
Pernvkščių metu nemalonu
pirm negu visos L. Vyčių Chiincidentą jau laikas butų vi
1
t
S
cagos kuopos gavo tame rei
siems pamiršti. I r tada juk
kale laiškus, apskritys
šį nebūta blogų norų nei vienoje,
PRANEŠIMAS KOSTUMIEtaip svarbi} ypač šiame 1 mo nei kitoje pusėje,
tik butą
RIAMS.
mente sumanymų atmetė, ir abiejose pusėse perdaug pas
Šiuomi pranešu kad kaip 1»
atsisakė laikyti bendrai seimą kubos, įsikarščiavimo ir nesu
I
M ^^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IllltllllllllllllllIIIIIIIIIII»tlllllllllMaillllltillllllllHHHIIHI»l"Hill^
UŽMIRŠK ĄAD TURI SKILVI.
su kitomis
organizacijomis sipratimų. (] oriems norams te pirmiau buvo paskelbta kad Gaunamas
visose valstinyčiose.
aš
uždarau
savo
biznį.
Taigi
P
«
kiekvienam
valgiui Imkite vieną
Baltimorėje.
besant, ateityje, mes neabejo
pamatysi**, kad fertau Jausltėa
dabar jau ir vėl atidarau, nes O
Pradekite
šiandieną!
Tat susirinkusieji pakelia jame, panašių nesusipratimų
moteris pradėjo kelti revoliu
protestą prieš tokj apskričio galima bus išvengti.
cija ir neleido man pasilsėti.
nutarimų ir išneša tam tikrą
Gi bendras visų
kataliką Visi mano kostumeriai malo
rezoliuciją.
Tai yra lietuviška knygutė 18pajėgi) suvažiavimas šią vasa nėkite siųsdami savo orderius
leista, kurioje yra apie 400 iš
Sutvarkymui
rezoliucijos rą — tai s/rarbių-svarbiausias aiškiai parašyti savo
radimų, kurie gali butl reika
v
į ! v TTAR SAyTTOSlSriAMPS
pilna
lingi, likosi išduoti a n t reika
ISSUEDblIYVTRK
išrinkta komisija iš keturių šių metų
reikalas, ajne jį vardą, pavardė, adresą, gat
lavimo ir del naudos LIETU
UNITEIFSTATEtf
VIŲ IŠRADĖJŲ, I š knygutės
ypatų.
mums dar ne sykį teks para- vės numerį ir vardą. Apart to
dasižlnosite kokj pelną išradi
GOVERNMENT
mai
atnešė
ir
dar
gali
atnešti.
Kitos kuopos ir-gi privalė syti.
malonėkite
įdėti savo vardą
Jeigu manote apie išradimus,
DR. J. J. VIZGIRDAS
tai rašyk šiandien Lietuviškai
J I S D A B A R JO R E I K A L A U J A . J U M S B U S
tų atkreipti i tai atydą.
ant drabužių, taip kad pasida
LIETUVIS GYDYTOJAS
reikalaudamas knygutės, kuria
IR CHIRURGAS
R E I K A L I N G A S PO K A R E I .
išsiusime DYKAI.
A. Valonis. PASIBAIGĖ RUBSIUVIŲ rius klaidai butų galima at
IMT So. Rroadway
ST. LO l !S, MO.
AMERICAN EI ROPEAN
P i r k K a r e s T a u p y m o Markes. Suvienytų Vai- | |
STREIKAS.
skirti nuo kitų drabužių.
L. V. 24 kp. REZOLIUCIJA
Tslafonas
B«ll Stdnsy O i
P A T E N T Ot^MCES I n c .
stijų Valstybinė P a r a n k a neša 4-tą sudėtinį nuo
Kinltftn Victor 698
25d Broadway,
N c w York,
Reikale L. Vyčių ir kitų or
Kadangi viskas pabrango
Gyvenimo vieta:
N. Y.
šimtį kas bertainis. Galima p r a d ė t i t a u p y m ą su
Chicagoje rubsiuvių strei
SSS7 FUIiASKI 8TRKKT
ganizacijų bendrojo
seimo.
k. t. muilas, ir kiti
dalykai
Tel. Kinloch Victor 980—L.
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienyta
kas pasibaigė. Firmos sutiko
OFISO VALANDOS: 10 I i ryto
tai
kaina
bus
pakelta
ant
dra
L. Vyčių 24 kp. susirinki darbininkams padidinti užmo
Iki 11 — 4 p o pietų iki 8 vak.
Valstijų T a u p y m o M a r k e s .
• » • • » • • mU Į
; : —
bužių.
Už
25
svarus
bus
Nedėliosite l t išryto iki 12 pleL
me, laikytame 13 d. kovo, Au kestį—10 nuoš. viršaus.
J u m s paaiškins apie fai jūsų krasos užveizda,
Tel Drover 7042
($1.00)
vienas
doleris.
Jeigu
šros Vartų parap.
svet. be
bankierius, laikraštininkas i r k i t i a g e n t a i K l a u s 
neturėsite
25
svarus
tai
kai
svarstant L. E. Kat. Federaci Baimės padarė policmonams.
LIETUVIS DENTISTAS
kite j ų .
na
vi
stiek
bus
$1.00.
Bet
jei
Valandos:
nuo
9
ryto
Iki
9
vak.
jos pasiulijimą L. Vyčių sei
T a s y r a jūsų p a r e i g a ! T a s išgelbės gyvastį!
Nedėliomis pagal sutarimą.
bus
svaras
suvirs
25
svaru
mą perkelti į Baltimore, ka
4711 SO. ASHLAND A V E N l E
Desplainės gatvės policijos
T a s p a d ė s laimėti šitą k a r ę !
arti
47-tos
Gatves
kaina
bus
didesnė.
me ir kitos mūsų organizaci nuovados atėjo nigeris Pea• • • V KE
** — - - JAI,
jos laikytų savo seimus.
eock ir nusiskundė esųs ser . Drabužių margų k. t. blan
ifiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiit
ki* i ų žalių, raudonų, ir kito
Paaiškėjo, kad pirm negu gantis. Policijos gydytojas ap
I JOSEPH C. WOLON |
kių spalvų nepriimam. Taip
visos Chicagos vyčių kuopos žiūrėjęs patyrė, kad nigeris
~:
LIETUVIS ADVOKATAS
pat } rspejam kad jėkučių ne
S
Kam
b. 824 National Life Bldg. _
yra
susirgęs
rauplėmis.
gavo tame reikale
laiškus,
Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės:
I
29 So. LaSalle S t .
duot umet, nes mes tik plauna
Po
to
kuoveikiausia
sergan
S
Vakarais
1666
Mllwaukee
A
v
a
E
apskritys šį taip svarbų mo
Central 6890
f
me su mašinom. Tai tokių plo
mento sumanymą atmetė. Ka tis nugabenta ligoninėn, gi
E
Rasidence Humbnld 97
£
Dabar yra patvirtintos Ir varto H
nių
drabužių
neduokite.
CHICAGO,
BUL
=
dangi, suprantama, tas atli policijos nuovada kelioms va
jamos daugumos lietuvių, kurie graMan teko
patemyti kad jlja koncertlną ir augštal rekomen mininnimiuiimiiiiruiiiiiiiiiiiiHHiimn
Parašyta Kun. P. Gugio
kta visų Chicagos kuopų var landoms uždaryta dezinfekci
duojama kaipo geriausia koncertina
dauguma moterių labai sun- padaryta Suvienytose Valstijose, A KAINA 15 c.
du, tad L. Vyčių 24 kp. pripa jai.
kiai prosąvoja, ypačiai krak- merikoje. M e s galime j a s parūpin
KANČIA V. JĖZAUS arba apmastymai ant kiekvienos
ti augšto arba žemo tono.
žino šį nutarimą nekompetenGauti gersnj darbą ir
molitus dalykus, prosas kim Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
dienos per GAVĖNC.
Užsigina
savo
darbų.
daugiau
pinigų.
tišku ir nutarė atsikreipti vie
ba prie drabužių ir tuomi la čiame dykai.
,
KAINA 40c.
Visur reikalinga daug
šai į apskričio valdybą, kad
kirpėjų, trimerių, ranko
vių,
kišenių ir skylučių
Teisėjo Kersten rūme plėši bai apsunkina darbą. Patarti Georgi & Vitak Music Co.
PAMALDŲ VADOVĖLIS, sn GRAUDUS VERKpastaroji nieko negaišuodama
dirbėjų. Taipgi
preserlų
Chicago, I1L
kas Edward O'Donnell (Spi- na kad kiekviena nusipirktų 1649 W. 47th St.,
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms
ir siuvėjų elektros mašisušauktų apskričio susirinki
Domls. Dabai laukia. A t 
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai.
ke), kurs teisiamas už vienos vašką ir patrintų apačia pro
eikite
dienomis arba v a 
mą ir duotų šį sumanymą ap
karais Lengvi mokesčiai.
KAINA 40 c.
bankos apiplėšimų, užsigina so, o tuomet prosas bus slidus
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