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VOKIEČIAI VISUR SMAR- j DUODA LIETUVAI NEPRIKIAI VEIKIA.
GUUMYBC.
Daugiau ir laivų nuskandina Bet užkrauja dideles sunkeny
bes.
ma.
\
True translation filed with the postmaster a t Chicago, TU., on March 29,
1918, a s reąuired by t h e act of October 6. 1917.

Londonas, kovo 28.—Kaip
jūrėse, taip ant sausžemio vo
kiečių ofensyva praeitą savai
tę buvo labiaus stipresnė.
Nuo priešininko nardančių
laivių ir minų nuskendo net
28 Britanijos laivai, iš kurių
16 turėjo pervirš 1,600 tonų
intilpimo. Reiškia, laivų skan
dinimas padidėjo, ko nėra bu
vę nuo praeito rugsėjo.
,
Pirmbuvusią savaitę buvo

nuo Montdidier.

Vokiečiai perdaug spaudžia
gyventojus.

True translation filed with t h e postmaster at Chicago, UI., on March 29,
1918, as required by t h e act of Oc- True translation filed with1 t h e postmaster at Chicago, 111., ori March 29*.
tober 6. 1917.
1918, as reąuired by t h e act of October 6. 1917.

WASHINGTON, kovo 28.—
S. V. pasiuntinys Morris šian
die praneša iš Stockholmo apie Vokietijos
pasiūlymus
Lietuvai. Sako, Vokietija su
tiko pripažinti Lietuvai neprigulmybę, betjsu sąlyga, kad
jinai prigulės prie Vokietijos
federacijos ir prisiims dali
vokiečių karės skolų.

True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on March 29,
1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.

Londonas, kovo 28.—Vokie
Maskva, kovo 28.—Čionai čių briovimąsis
sulaikytas
atkeliavo vienas amerikonas, daugiau kaip 50 mylių ilgio
kurs pabėgo iš Minsko po po frontu, išskiriant dvi vi et i,
ros dienų, kuomet vokiečiai kur vokiečiai taippat silpnai
buvo paėmę tą miestą. Jis pa veikia. Su antrosios savaitės
sakoja, kad Minsko gyvento pradžia šito didelio mūšio, ko
jai labai įnirtę prieš vokiečius. kio pasaulio istorija nebuvo
Daugiau kaip per 200 mylių girdėjusi, pasirodė, kad ana
t a r p Minsko ir Maskvos v?si lai su prancūzais vakariniam
keliai užsikimšę amerikonais, senojo Somme mūšių Lauko
kelių sunku kur prieiti.

sekmės—tai tik dideliausi jam

Lenkų kariuomenė, kuri pa
gelbėjo vokiečiams
paimti
Minską, baisiai pasipiktino,
kuomet, praėjus porai dienų,
vokiečiai nuo lenkų atėmė vi
sus šarvuotus automobilius
ir pasakė, kad tolesniai jie
pildys policijos pareigas mies
te.

nuostoliai. •

tangas pasivaryti pirmyn.
Pįetiniam sparne prancūzai
sulaikė vokiečius vakaruose
nuo Noyon. Ties Lassigny,
šiaurvakaruose nuo Noyon, po
smarkaus mūšio, prancūzai
truputį iifsimetė *nt Montdi
dier, negalėdami
atlaikyti
prieš skaitlingesnį priešinin
kąJ
Pramatomas anglų uipuoliV o k i e e i ų v a d a i , ^ralų-gale i-

i*

Anglų kontratakos seku Albert apylinkėje. Vokiečiai tas
atakas atlaiko, bet # pasivary
ti pirmyn jokiuo būdu neį
stengia. Per visą trečiadienį
vokiečiai atakavo, bet neįsten
gė sulaužyti ten anglų pasi
priešinimo.

kad nėra lengvas
daiktas anglus įveikti, kaip
kad pirmiau priešingai buvo
manoma, tad savo oficijaliuose
pranešimuose pažymi tik, jo
gei vokiečių atakos "paleng
va progresuoja' \ Tas reiškia
tarp vokiečių vadų apsireiš
kusį pesimizmą.
Vokiečių nuostoliai labai
dideli. Nuo pradžios užpuoli
mo ligi dabar tie nuostoliai ap
rokuojami nuo 300,000 ligi
T)(M),000 kareivių. Pranešama,
kad ilgiausi traukiniai su vo
kiečiais sužeistaisiais su pas
kuba važiuoja į Belgiją ir Vo
kietiją visomis geležinkelių li
nijomis.
Kuomet talkininkai sulaikė

Anglai atsiėmė Proyart.
Be šito, vokiečiai visiems
gyventojams įsakė jiems pa
Pietuose nuo Albert field
vesti visus vežimus, kuriais maršalas, llaig pasekmingai
pradėjo gabenti užgrobiamą atliko daugelį kontratakų ir
maistą.
sugrąžino savo liniją rytų
Tokiuo savo pasielgimu jie link, apie vieną mylią tarpe
prieš save sukėlė visus gy upių Somme ir Anege. Pietuo*•
*
ventojus. Šįtie todH <Vjfcė ka^ se nuo Somme andai ^mk^^^U^^^uu^
au^rjm*
poti telefonų ir teiegrafų vie Proyart ir atmušė st,pria> a- k a l b a m a a p i p talkininkų vilas, kuriomis susi nešama su takas ties Rosieres.
suotiną kontrataką prieš vo
vyriausiąja stovykla. Vokie
Išilgai Ancre, šiauriuose kiečius.
čiai už tai pagrūmojo nepa nuo Albert, anglai atbloškė \Premjeras Clemenceau pa
tenkintiems žmonėms sušau vokiečius atgal per upę ir iš žymėjo, jogei artinasi mo
dymais.
mušė juos iš dviejų miestelių, mentas, kuomet talkininkų at
tarp Albert ir sargos pulsis prieš vokiečius.
Minske ir apylinkėse^yra a- atsirandančių
r
pie 2,000 vokiečių kareivių, Monclij . Šitam fronte, kurs Jis pažymėjo, jogei vokiečiai
(iyventojai prieš juos taip in- buvo atlaikytas >suvirš kaip neįstengs pasipriešinti talki
irte, kad kas valanda laukia dvi dieni, anglai taippat at ninkų kontratakoms del pa
ma abelno jų sukilimo. Sako mušė stiprias priešininko pas neštu savo dideliu nuostoliu.
ma, kad vokiečiai tenai labai
mažai turi artilerijos.
NORĮ PRAVESTI TVARKĄ KAIZERIS SUSIGINČIJO
UKRAINOJE.
SU GENEROLU.
100,000 AMERIKONŲ PASI
Kitos indomios žinios iš Rusi True translation filed with t h e postRENGUSIŲ MUŠIN.
master at Chicago, 111., on March 29,
jos.
1918, as reąuired by t h e act of Oc-

i

True translation filed wifch t h e postmašter a t Chicago, UI., on March 29, True translation filed with t h e post1918, a s reąuired by the act of Oc- master a t Chicapro, 111., on March 29,
tober 6. 1917.
1918, a s reąuired by the act of October 6. 1917.
Y

Washington, kovo 28.—Vie
tos militariniai ekspertai ma
no, jogei nemažiau kaip 100.(X)0 amerikoniškos kariuome
nės yra pasirengusios užimti
vietą mūšių linijoje, Prancū
zijoje, kad sulaikyti vokiečių
briovimąsi arba pagelbėti tal
kininkams kontratakose.

paimta nelaisvėn arba suterio-

Kitose karės fronto dalyse ta, skelbia karės ofisas. Ne
laisvėn paimta 3,000 turkų.
seka šaudymai armotomis.
VOKIEČIŲ.

ko pozicijas 60 kilometrų to
Berlynas, kovo 28.—Ofici- lumon nepaliestoj atakoj nuo
jaliam pranešime sakoma:
St. Quentin skersai Somme.
Į pietus nuo Somme mūsų Paskui ta kariuomenė vakar
divizijos daugel vietose prasi-1 pasistūmėjo pirmyn ir paėmė
mušė kelią tiesiog per senas Montdidier.
priešininko pozicijas ir atbloš
AUSTRŲ.
kė anglus ir prancūzus į Pran
Vienna, kovo 28.—Mūsų acuzijos apskričius, katrie 1914
metais nebuvo paliesti karės. takos išnaujo laimėjo vakarų
Vokiečių sosto įpėdimio ka fronte—sako Austrijos karės
riuomenė įsibriovė į priešinin- ofisas.

Trumpas žvilgsnis j didžiausia
pasaulyj muši.

PATVIRTINAMA ODESSOS k e l i a u j a n č i a i s p a p r a s t a i s v e - | _ f r 0 n t e n e į v e i k i a m i . P r i e š i n i n - sitikinę,
n u s k a n d i n t a t i k i 7 laivu, is
ATSIĖMIMAS.
žimais, kadangi prie geležin ko nepaprastų pastangų pa

tų 11 didesnio intilpimo.
Prancūzų ir italų nuostoliai Teutonai eina ant Jekateri
jūrėse taippat nadidėin T?viso
noslavo.
Amsterdam,
kovo 28.— per vieną savaitę tos trys ša
ANGLŲ.
True translation filed with the postFieldmaršalas von Hinden- lys neteko 37 laivų.
master a t Chicago. 111., on March 29,
Londonas, kovo 28.-—šian burg ir kanelieris von Hert1918, as required by t h e act of Ocdie vakaro pranešime pasaky ling nusprendė karės laukan NUSKANDINTA PRANCU- tober 6. 1917.
ZŲ 6 LAIVAI.
ta:
Petrogradas, kovo 28.—
pasiųsti vokiečius kriminalis
Čionai paskelbta oficijalės dePriešais Arras mūsų liniją, tus militarinio amžiaus, anot
True translation filed with the post- pešos, kurios patvirtina, kad
kuri tęsiasi per Arteux, Fam- čia šiandie gautų žinių.
master a t Chtcago, UI., on March 29,
1918,
as reąuired by the act ef Oc- bolševikų kariuomenė atsiė
poux, Neuville—Vitasse ir
tober 6. 1917.
musi Odessą: •
Boisleux. užatakavo net septy KAIZERIS DĖKOJA KRUP
Paryžius, kovo 28.—Per vie
Pirmiausia miestą b o m b a i
nios priešininko divizijos. Mu
PUI UŽ ARMOTĄ.
ną
savaitę,
pasibaigusią
kovo
davo rusų skraiduoliai, at
šis seka pasibaisėtinas, su di
23
d.,
nuo
minų
ar
nardančių
plaukusieji iš Sevastopolio.
deliais nuostoliais. Prieš Ar Visais kelias gabenama sulaivių
nuskendo
vienas
dides
Desperatiškas mušis
tris
ras mūsų priešakinė juosta
žeistiqji.
nis
kaip
1,600
tonų
intilpimo
dienas tęsėsi tarp austrų- vo
perlaužta.
prancūzų laivą* ir 5 mažesni kiečių ir f bolšęvįkų Se vastoŠiauriuose nuo Somme True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on March 29, laivai.
stovis kaipir neatsimainęs.
polio apylinkėse.
1918, as» reąuired by t h e act of Oc->
Du
Jaivu
buvo
atakuojamu
Be to pranešama, jogei aus
Nakties metu priešininkui tober 6. 1917.
be
jokių
pasekmių.
Amsterdam, kovo 28.—Toli
trų—vokiečių kariuomenė at
pasisekė pereiti iš šiaurių į
sidūrusi tik už 40 myliu nuo
pietils per Somme ties Chipil- šaujamoji anuota, su kuria
NUSKANDINTA
LAIVAS
Jekaterinoslavo, žinomo rusu
ly ir todėl mūsų kairysis ka vokiečiai bombarduoja Pary
"ETONIAN".
pramonės miesto.
riuomenės sparnas, pietuose žių, yra produktas Kruppo j stai
nuo Somme. turėjo atsimesti i
S " Essuose. Kaizeris P i l 
ant Samel. Nuo tos vietos mū liamas pasiuntė už tai padėko Jūrėjo 4,135 tonas intilpimo. PARDUOS VOKIEČIŲ NUO
SAVYBES.
sų linija tęsiasi per La Matte nę Dr. Krupp von Bolilen ir
True
translation
filed
with
t
h
e
post—En—Santerre, Caix. Vrely FTalbacli, Kruppo įstaigų gal master a t Chicago, IH., on March 29,
1918, as required by the act of Oc- Prezidentas VVikionas patvir
vai. Telegramoje pasakyta:
ir Warvillers.
tober 6. 1917.
"Bombardavimu Paryžiaus
tino bilių.
Pietuose nuo ten praeitą
Boston, Mass, kovo 28.—
nakti priešininkas prancūzus per šimtą kilometrų tolumo Leyland linijos garlaivis Etoėmė spausti išilgai Roye— jūsų naujoji anuota atsakė nian, kurs nesenai iš čia iš True translation filed with the postmaster a t Chicago, I t l , on March 29,
Breteul kelio ir inė^o miestan pilnai savo tikslui. Tokios ar- plaukė į Liverpoolj, vokiečių 1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.
motos pagaminimu jųs prisi
Montdidier.
nardančios laivės Airijos pa
dėjote prie parupinimo naujo
Washington, v kovo 28.—
PRANCŪZŲ.
kraščiuose sutorpeduotas ir
Kruppo istorijos ir garbės
Šiandie prezidentas Wilsonas
nuskendo.
1
Paryžius, kovo 28.—Karės puslapio. Todėl k a i p ' jums.
pasirašė
po
Diliumi,
kurs pra
Apie
įgulos
likimą
negauta
taip ir jūsų sądarbininkams
ofisas praneša:
veda kelią parduoti dideles
žinių.
Buvo
60
vyrų.
Etonian
Pasibaisėtinas mušis sekė aš išreiškiu savo imperijalę
vokiečių nuosavybes Ameri
mažai
prekių
gabeno.
Turėjo
vakar vakare ir praeitą nak padėką už tą vokiečių mokslo
koje ir leidžia vyriausybei
4,135
tonas
intilpimo.
tį, Vokiečiai, užblokuoti nar ir darbo nuoveikalį".
nuosavybėn paimti didelę vo
Nepaprastai ilgi traukiniai
siųjų prancūzų Lassigny ir
kiečių garlaivių prieplauką ir
True translation filed with t h e postNoyon frontuose ir kairiajam su sužeistaisiais iš karės lau master a t Chicago, 111., on March 29, dokus Hobokene, N. J .
as reąuired by t h e act of Ocupės Oise šone. sukoncentra ko pravažiuoja tiesiog per 1918,
Vokiečių junkerių, kaip tai
tober 6. 1917.
vo visas savo pajėgas ant kai Liege ir Namurą, Belgijoje,
—Paryžius, kovo 28.—Dau buvusio kanelierio von Betbriojo prancūzų sparno ir pa Į Aix la Cliapelle ir į kitas Vo
gelis vokiečių kareivių Som mann—Hollweg, taip ir pa
siuntė savo kariuomenę į j k i et ijos vietas.
me fronte suimta su anglų ka ties kaizerio, nuosavybės ir
Montdidier apylinkes.
reivių uniformomis ir tuojaus investmentai bus parduoti
Toje vietoje tuomet prasi TURKAI PRALOŠĖ MESO nugalabinta.
tam, kas daugiau užmokės.
POTAMIJOJE.
dėjo nuožmiausias negirdėtas
susirėmimas. Prancūzų pulkai,
mušdamiesi durtuvais, pada True translation filed with the postmaster a t Chicago, UI., on March 2 9,
rė didelius nuostolius užpuo 1918, a s reąuired by t h e a c t of Oclikų eilėse, bet tolesniai jau tober 6. 1917.
Londonas, kovo 28.—Visa
neatsimetė. Galų-gale prancū
zai tvarkoje pasitraukė į aug- turkų kariuomenė Hit apylin
štumas, stovinčias vakariuose kėse, Mesopotamijoje, anglų
True translation filed with t h e post- 1 True
translation filed with t h e postmaster a t Chicago, 111., on March 29, 1master
at Chicago, 111., on March 29,
1918, as reąuired by t h e act of Oc- 9 1 8 » a s reąuired by t h e a c t of October 6. 1917.
tober 6. 1917.

MINSKE GALI SUKILTI
REVOLIUCIJA.

True translation field with t h e post-master a t Chicago, 111., on March 29,1918, a s reąuired by the act of October 6. 1917.

Ilgiausias visam pasaulyj geležinkelio tiltas skersai Amūro upę Chabarovske, Siberijo
je, šitas tiltas dirbdinta per penkeris metus ir atsiėjo 9 milijonas dolierių. Tiltas turi
7,598 pėdas ilgio. Per jį eina geležinkelis nuo Knenge į Chabarovską. šitas naujas tiltas,
sakoma, šios karės metu gali lošti svarbią rolę. Juo gali pereiti teutonai, jei mėgins įsi
briauti į kai-kurias Siberijos dalis. Dabar šitą tiltą, anot pranešimų, saugoja japonų ka
riuomenė.

Maskva, kovo 27. —Anot ne
patvirtintų žinių,
Ukrainos
buržujų rada (kuri yra pada
riusi taiką su Vokietija, ir ku
ri yra priešinga bolševikų ra
dai) oficijaliai pareikalavusi,
kad Vokietija sulaikytų savo
kariuomenės briovimąsi Uk
rainoje, kadangi šalies gyven
tojai del to neturi pasitykėji4HO savo vvriausvbe.
Vokietija, sakoma, tačiau
atsakiusi, kad jos kariuomenė
iš Ukrainos nebusianti atšauk
ta, kol nebusianti pravesta ten

tober 6. 1917.

Paryžius, kovo 27.—Kaize
ris AVillielmas ir gen. Ludendorff, generalis kvartermeisteris, aštriai susiginčijo prieš
pradžią
ofensyvos
vakarų
fronte. Apie tai praneša žy
mus šveicarietis, kurs sugryžo iš Vokietijos j Zuricbą. Ta
sai vyras " T e m p s " korespon
dentui taip pasakojo:

"Berlyne prieš dabartinę
vokiečių ofensyva buvo kal
bama, kad karės stovykloje
tarpe karės lyderių vienojkonferencijoj buvo pakilęs ne
susipratimas, (ien Ludendorff
kalbėjo taip aštriai ir autori
tetingai, kad kaizeris nublan
ko ir, pakilęs nuo kresės, daužreikalaujamoji tvarka.
Bolševikų kariuomenės Uk damas stalan aštriai atsiliepė:
"Genterole, ar tu ar aš esu
rainoje vadas,
pulkininkąMuravjov, rezignavo iš uži Vokietijos imperatorius ?'
mamos vietos ir šiandie jis yra (ren. Ludendorff atsakė, jo
Maskvoje. J o vietą užėmė ki gei jis esąs tik kareivis ir la
tas oficieris pavarde Egorov. biaus už kitus išsiilgęs taikos.
Austrų—vokiečių kariuome Jis pasakė, jogei jis supran
nė Ukrainoje rnaršuoja iš dvie tąs, kad jo pienai ofensyvai
jų šonų, šiaurvakarų ir piet yra pasekmingesni tą pasek
vakari], ant Charkovo, trans-* mingi au pravesti.
portacijos
centro. , Puolus
Charkovui, pietinė Rusija bus mininkaves fieldmaršalas Hinatskirta nuo šiaurinės.
denburg. Nutarta nepertrauk
Iš B^įnsko pranešama, kad ti veikimo Ukrainoje, kol te
tenai vokiečių oficieriai turė nai nebus suvaldyti bolševi
ję konferenciją, kurioj pir- kai.

Penktadienis, kovo Ž6 d.
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SEIMO ĮSPŪDŽIAI.
LIHTLVIU KAI VL1KŲ DEEJCRASTIS
Eina ka#di«ną išskyrus o«dėldien us.
PRENUM KRATOS

KAINA:

Metams . • • « • . • • • * * • • • % • , , , . $5.60
Puael maty
n u
Perkant atskirais numerlala po 2c.
Prenumerata mokaai Is kalno. Laikas skaitosi nuo užsirašyrao dienos,
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adr**sas. Pinigai geriausia sių
sti &perkant krasoje ar ezprese
"Money Ordor** arba įdedant pinigus
i registruoto, laišką.
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SVETIMTAUČIAI IR MŪ
SIŠKIAI.
Andai Chicagos miesto ta
ryba savo susirinkime paga
mino rezoliuciją, kurioje išrei
škė savo ištikimybę Suvieny
toms Valstijoms ir preziden
tui šios karės metu. Ištikimvbės revoliucija vienbalsiai pri
imta susirinkime.
Šiomis dienomis tą rezoliu
ciją savo parašais patvirtino
visi aldennanai su miesto ma
joru priešakyje.
Miesto taryboje yra trys
aldennanai socijalistai. Pirm
pasirašymo po ištikimybes re
zoliucija daugelis piliečių indomavo, kaip šiame atsitikime
pasielgs aldennanai socijalis
tai.
Buvo statoma klausi
mas, a r jie padės savo para
šus, a r ne.
Kadangi socijalistai, kai})
žinoma, kiekvienam savo žin
gsnyj šalies vyriausybės pr~tangoms priešinasi, jie yra
priešingi
dabartinei
karei
prieš vokiečiu, autokratizmą.
buvo spėjama, kad socijalistai
nepadės savo parašų if^-nplaužys, kaip jie sako, savo
partijos taktikos.

•

I

V

Bet kuomet prisiėjo pasira
šyti po rezoliucija, socijalistai
aldennanai kaip ir kiti padėjo
savo parašus.
Reiškia, ir jie
bendrai su demokratais ir republikonais viešai ^pasisakė
esą kaip šaliai, t a i p preziden
tui ištikimi, ir kad šios ka
rės metu visomis savo išgalė
mis pasižada vyriausybe rem
ti.
Šitas faktas liudija, kad so
cijalistai
socijalistams nėra
lygus.
Dar vaizdžiau jis
mums parodo, kad šiandie socijalisjų organizacija susiskal
džiusi j daugelį kita kitai prie
šingų dalių, kad, taip vadina
mas, tarptautinis soeijalizmas
buvo ne kas daugiau, kaip tik
p a p r a s t a s muilo burbulas. Ta
sai burbulas taip ilgai ramiai
ore skrajojo, kol pasaulyj vie
špatavo nieku nesudrumsta
vfduybė.
Bet kuomet pakilo
tautų t a r p e
nesusipratimai,
gi iš pastarųjų karės vėsula,
tasai burbulas tik pūkštelėjo
I r atliktas kriukis.

Nesvarbu, kokiais siekiais
vadovavosi ir kokias mintis
turėjo socijalistai pažadėdami
šaliai ištikimybę.
Negalima
I sakyti, kad juos prie to pa
lenkė čia pat prisiartinantieji
pavasariniai miesto aldermaįiu rinkimai. Tik svarbu vra
faktas, kad jie pasirodė tikri
džentelmanai, geri šalies pi
liečiai, ištikimieji tautos na
riai.
Nes kuomet susirėmė
demokratija su autokratija,
laisvė su vergija, tuomet netu
ri but vietos partijiniąms gin
čams ir nesutikimams. Viso
kias nuosavas politiškas pažvalgas reikia mesti šalįn ir
stoti tautos ir demokratijos
apginiman.

Šitai visa suprato mūsų
gerbiamieji aldennanai ir ben
drai su visais šalies piliečiais
stojo vyriausybės pusėje, ku
ri atstovauja demokratiją.
Taip y r a pas svetimtaučius.
Taip elgiasi socijalistai viso
se kariaujančiose šalyse.
Gi kaip elgiasi lietuviškieji
socijalistai f
Reikia p a s a k y t i / k a d mūsiš
kieji del savo atkaklybės ne
tik nemano stoti savo tautos
apginiman, bet d a r pasalingai
darbuojasi prieš tautos ir Tėvyieės laisvę.
J i e sako, kad
nmsų t a u t a prie laisvės d a r
nepriaugusi, esanti p e r d a u g
nuslopusi, todėl verčiau jai po
šios karės išnaujo palikti Ru
sijos provincija.
K a s indomiau, mūsų socijalistai sako,
kad Lietuvą valdyti reik pa
vesti rusams bolševikams. <<
. Todėl mūsų socijalistai atsi
sakė dalyvauti ir visuotinam
lietuvių Seime, atsisakė su vi
sa lietuvių išeivija bendrai
darbuoties tautos laisvės rei
kalais.
Kitaip y r a p a s svetimtau
čius, kitaip pas mus.
Šian
die kariaujančių tautų socijalistai jau nebe socijalistai, bet
tautiečiai, lygus visiems savo
tautos nariams.
Gi pas mumis socijalistai
kaip buvo pirmiau trumpare
giai, apsitvėrę Kinijos siena,
taip pasieliekaj ir dabar, ne
žiūrint to, kad čia baisiausias
tautai pavojus grūmotų.
I r d a r jie giriasi, kad jie
rūpinasi darbininkų reikalais!
lais!
Tokius niekus jie gali kal
bėti tik vaikams ir prisisiur
busiems jų tamsiojo cicilikizmo raugo.
Ne darbininkų likimas nmsų
socijalistams rupi.
Jiems
rupi tik tautos nelaimės ir
vargai, kad galėtų paskui iš
to pasinaudoti, kaip dabar
naudojasi rusai raudonieji.
Mirė arkivyskupas lenkas.
Šale Chicagos, - miestelyj
Cragin, aną dieną mirė arki
vyskupas Weber, lenkas, Tėvų
Resur.ekcijonistų zokono generalis perdėtinis Kanadoj ir
Suv. Valstijose.
Užvakar įvyko iškilmingos
laidotuvės iš lenkų Šv. Stanis
lavo bažnyčios, North Sidėje.
Gedulingose pamaldose daly
vavo ir J o Augstoji Malonybė
Arkivyskupas Mundelein.
A. A. arkivyskupas buvo
didžiai pamaldus žmogus.
Socijalistai ištikimi šaliai.
Chicagos miesto taryba pa
gamino rezoliuciją, kurioje iš
reikšta prezidentui ir šaliai iš
tikimybė /ir visokia pagelba
karės laimėjime.
Po rezoliucija pasirašė, visi
aldennanai. f Pasirašė ir soci
jalistai aldennanai, ko didžiu
ma nesitikėjo.
Pasirodo, kad
svetimtau
čiai socijalistai—tai ne lietu• V 1
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viskieji cicilikai.

,-

Incidentai. Trukumai.
Neapsiėjo Seime ir be incidentų> butą ir juokų.
Vienas
iš indomiausių, kartu ir links
miausių Seimo momentų buvo,
kada Philadelphijos saliunininka's pasiūlė $100.00 už tei
sę pakalbėti 3 minutes.
Sei
mas leido.
Kalba buvo be
pretensijų, graži, nuoširdi, originalė.
Baigė palinkėjimu,
kad laisva Lietuva butų taip
" č y s t a " nuo žydų, lenkų ir
kitokių negeistinų
gaivalų,
kaip " č y s t a s " y r a t a s jo auk
sas, kurio jisai paguldė a n t
stalo visą šimtinę. Kalba pa
taikė delegatams į širdį. At
sistojo tūlas karšias blaivinin
kas ir ima daryti priekaištus
tam saliunininkui, peikdamas
jo kalbą, jo auksą, jo amatą.
P a t a r i a aukos nepriimti.

voje.
Atsikvietė latvį pasto
rių (labai simpatingai pakal
bėjusį) ; gi tikruosius ameri
konus atstovavo tik tūlas jų
patrijotas, kuris panorėjo pa
naudoki mūsų Seimą amerikoninimo agitacijai.
J i s a i taip
gudriai
kalbėjo
lietuviams
apie amerikanizmą ir Ameri
kos idealus, kad nei karto ne
ištarė nei lietuvių, nei Lietu
vos vardo.
Prieš savo akis
jisai mate tik t a m tikrą* nau
dingą Amerikos medžiagą.

ET, KAREIVIU GLOBOJ
MO DR-JA BOSTONE,
MASS.
Draugijos tikslu yra:
L 1. Teikti materiale ir mo
ralę globą lietuviams
karei
viams esantiems Amerikos ar
mijoje visose dalyse taip ant
sausumos taip ant vandenyno
čionai ir anapus vandenyno.
2. Teikti materiale ir mora
lę globą kareivių
paliktoms

šeimynoms,

jų našlėms, jų

vaikams ir visiems tiems, ku
rie jų pačią globoje
buvo

PROTOKOLAS

ninko, jo padėjėjo, kasininko,
kasos sekretoriaus, ir visų ki
tų dr-jos raštų vedėjo.
3. Kasininkas būna po tam
tikra kaucija sulig nutarimo
visuotino narių susirinkimo.
V. 1. Visi draugijos reika
lai y r a svarstomi paprastuo
se narių susirinkimuose
kas
mėnesj, visuotinuose — ,sykį
į metus, ir išeilinėse, šaukia
muose tuomet, kuomet valdy
ba matys to būtiną .reikalą.
Susirinkimuose visi daly
kai sprendžiami balsų daugu
mu. Balsavimo būdą n u o s t a t o
susirinkimas.
VI. Draugija turi savo ant
spaudą lietuvių-anglų kalbo
je: "Lietuvių-Karžygių
glo
ba."
Visi oficialieji dr-jos raštai

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Chicagos apskričio susirinki
mo, laikyto nedėlioję, kovo
24, 1918 m., Sv. Jurgio (Bridgeport) parapijos svetainėje,
Chicago, IU.

1. Pirmininkas, M . Mažei
ka atidarė susirinkimą
sa
malda.
2. Ant susirinkimo neatsi
lankė raštininkė, p-lė M. L.
Gurinskaitė, ir iždininkas St.
Šimulis.
3. Raštininku ant šito susi
rinkimo nuskirtas P r . Zdan
kus.
\\
^
4. Tartasi apie " D a r b i n i n 
kų S a v a i t ę . " Pirmininkas pa
aiškino, k a d ji prasidės
nuo
balandžio 21-mos ir pasibaigs
balandžio
28. Susirinkimas
ir dokumentai privalo būti su nusprendė, k a d t a savaitė tęs
tvirtinami dr-jos antspaudą ir tųsi iki pabaigos gegužio mė
nesio, ir kad kuopos taikintus
parašu pirmininko ar jo padė
prie tos savaitės pagal aplin
jėjo.
kybių leidimą.
5. Pasirodė reikalingu nepa
Draugijos likvidacija.
VĮI.
Likviduojant
dr-jos prastas (extra) susirinkimas
reikalus ir veikimą visas at pirm prasidėjimo " D a r b i n i n 
kų S a v a i t ė s . " N u t a r t a susi
liekamas jos t u r t a s eina Lie
rinkimą laikyti panedėlio, ba
tuvos valstybinin iždan arba
landžio 8, vakare, Šv. J u r g i o
Lietuvos Universiteto fondan. parapijos svetainėje.
6. Reikalaujama, k a d orga
CICERO, ILL.
nizatoriai parūpintų kalbėto
jus " D a r b i n i n k ų Savaitei.'*
Bereikalo ieško.
7. Iškilo skundas, k a d orŠv. Antano draugijos pas- S^o " D a r b i n i n k o " n a r i a i nekirtoji komisija
daug laiko S a u n a reguliariai,
praleido beieškodama korės-j
8. Galutinai nuspręsta, k a d
pondento Ulbuonėlio
tikros turėti išvažiavimą į miškelius
pavardės ir dar tikrai nežino, apie vasaros laiką. Kuopoms
kas aprašė minėtos draugijos palikta apkalbėti laiką ir vie
pasielgimus, kuriuos
nariai tą laikyti.
9. Apskritys reikalauja iš
skaitė * * D r a u g e ' ' ir nepasiten
kino jais. Labai gaila,
kad savo o r g a n k a t o r i ų d a r smar
nevisi inusų darbai
visiems kesnio arba gyvesnio veikimo.
10. Sekantį paprastą susi
patinka. I r man labai butų
linksma, kad mūsų — katali rinkimą n u t a r t a laikyti North
kų visur skambėtų sutartinė, Sideje, Šv. Mykolo parapijo
o ne kitas. Bet jeigu jos nebu je, 1644 W a b a n s i a ave., Chica
t'
vo, turėjau su verkiančia šir- go, Įll.
11. Pirmininkas, M. Mažei
džia pasiskųsti visiems lietu
su
viams, ypač katalikams^ kad ka, uždarė susirinkimą
randasi mūsų tarpe nesusipra malda.
M. Mažeika, pirmininkas.
tusių lietuvių.
Bet tai tiek
Pr. Zdankus, dienos raštin.
to, eikime prie dalyko.
P. S. Sekančios kuopos da
Komisija (Šv. Ant. Dr-jos)
kreipėsi -kelis kartus
prie lyvavo šiame susirinkime: 20,
" D r . " redakcijos, kad koresp. 25, 29, 49, ir 60.

Tuo žvilgsniu mūsų New p r i e š k a r ę i r t o s g l o b o s y r a
Yorko ir Brdoklyno veikėjai reikalingi dabar.
užvylė mus. Ypač tautininkai
3.
Tarpininkauti susinėsi
liberalai tiek prikalbėjo ir muose kareiviams su jų šei
prirašė apie savo pažintis ir mynomis ir tomą šeimynoms
intekmę New Yorke, kad, ro s u J^OT karėn išėjusiais nados, galėjome laukti su tuo riais.
Seimu kitokių rezultatų pačia
4. Padėti norintiems karei
me New Yorke.
Pasirodė/ viams ir jų šeimynoms grįžti
kad t a i butą daugiau pasigy po karei tėvynėn, aprūpinus
Bet ir gražių idėjų apašta rimų, negu ko gera.
juos visokiomis
instrukcijo
lams reikia takto, o ypač kri
3) Nepasirūpinta bent kiek mis ir visokia galima pagel
kščioniškos širdies.
Reikėjo
išpuošti salės.
I š lauko bū ba.
matyti, kaip gailiai žiurėjo
tinai turėjo būti iškabinta
5. Išgauti Lietuvoje grįžu
nustebęs saliunininkas nuo es
dvi didžiulės vėliavos: Ameri siems kareiviams visokias ga
trados į tą blaivininką. Savo
kos ir Lietuvos; jų nebuvo. limas lietuvių
visuomenėje
sunkioje galvelėje jisai rišo,
E s t r a d a neturėjo jokių pa materiales ir morales privile^
tu r but, klausimą, kodėl žmo
puošimų, nei tinkamų stalų: gijas, kaipo atlyginimą jiems
nės tokie negeri, kodėl jam,
pliko pilko muro siena gale už kovojimą Amerikon armi
menkam vabalėliui, neleidžia
estrados, stoka kokių nors jos eilėse už tautų liuosybės
padaryti ir parodyti ką nors
estetiškų pagražinimų, visą principus.
gera del Tėvynės;
Bet grei
laiką nemaloniai vargino ir
Qt Išgauti Lietuvoje karei
tai salė suteikė nabagėliui pil
erzino seimininkų akis.
vių šeimynų vaikams privile
ną satisfakciją.
Seimininkai
Rodos tai mažmožiai, bet gijas ir pirmenybę visose tos
piktai iššvilpė
netaktingąjį
jie turi savo svarbą.
šalies mokslavietėse.
blaivininką ir pasodino jį
4) Tokiam atsitikimui išrek
7. Karėje sužeistus ir nete
greitai ant vietos.
lamuoti reikėjo panaudoti ki kusius sveikatos
aprūpinti
nematografą. Bile kompanija
tam t i k r a globa prieglaudose
butų sutikusi nufotografuoti.
ir visokiose
sveikatingumo
Tiesa,
fotografijos,
del
juda
Seime bene perdaug buvo
vietose.
mųjų
paveikslų
imta,
bet
tai
patrijotiškų emacijų.
Bile
II. Draugija, kad geriau at
užsikarščiavęs patrijoįas Lie darė ne žymesnė koki firma, o
tūlas lietuvis biznierius, kurs likti savo darbą rūpinsis susi
tuvos ar Ameirikos — prie
mėgins iš tą filmų daryti sau nešti ir užmegsti ryšius su at
kiekvienos geresnės
progos
biznelį t a r p lietuvių; gi ame stovais visų šalių, k u r tįk atsi
suriks, kad butų giedamas
rikonai taip ir neturės progos lieps reikalai bent vieno lietu
himnas ir Seimas stoja ant pamatyti teatruose lietuviško
vio kareivio.
kojų ir gieda.
Atgiedojus seimo delegatų.
Draugijos iždas. /
Lietuvos himną, negi aplenksi
Amerikos, o pagiedojus " A III. Draugijos iždą sudaro:
m e r i e a " (giedama Anglijos
a. Pajamos iš taisomų lietu
Jeigu po kelių a r keliolikos
himno g a i d a ) , pasirodo būti
vių kareivių naudai vakarų,
r
metų amerikiečiai lietuviai vėl
vardą
suradus.
Bet
kam
jo
nas reikalas pridurti ir tikrą laikys politiškąjį Seimą, tai teatrų, paskaitų
ir visokių
r e i k i a ! Jeigu aš neteisybę ra jai, tą ir p j a u s i " . J e i g u mes
jį
amerikoniškąjį
himną neabejojame, kad viską pri- pramogų.
šiau, galite " D r . " duoti teis norime, k a d mus visi girtų,
" S t a r Spangle B a n n e r . " O ruoš daug rūpestingiau.
b. Visokios aukos pavienių
man, o savo kaltę, jei nuteis, godotų, visųpirma turime ki
jei kas pradėdavo nuo ameri
asmenų.
su džiaugsmu nukęsiu. Antra, tus gerbti. Taip, reikėjo pa
koniškojo, tai negi paliksi sa ATSIŠAUKIMAS Į AMERI
c. Visokios aukos privatinių jeigu teisman
nenorėtumėte gerbti T. F . ir T. Ižd., būtu
vojo lietuviško; t a i p himnams
draugijų ir korporacijų.
KOS LIETUVIUS.
duoti, meldžiu mano parašy mėte ir jųs pagerbti netik nuo
ir praleista gana žymi Seimo
d. Pašelpos teikiamos viso tas neteisybes
pareikalauti, Amerikos lietuvių ir tų įstai
_
laiko dalis.
Vis dėlto turė Broliai lietuviai!
kių įstaigų esamų valstybinės kad
aš
atšaukseiau
per gų, bet butų pradžiugusi patį
Susirinkę: čionai iš visų valdžios koktrolėje.
jo savo didelę svarbą ir him
" D r a u g ą " . I r jeigu prirodysi- Lietuva, matydama, k a d mes,
a* lietuviai, čia atkeliavę, jos
nai.
Ypač galingai traukta kampų 4 sunaikintos mūsų Tė i e. Mokesčiai tos draugijos te (per " D r a u g ą " ) , kad
netiesą parašiau, su mielu no neužmirštame,
ją traukiame
Lietuvos himnas po priėmimo vynės Lietuvos, mes siunčia- narių.
rezoliucijos del Lietuvos ne- rae jums pasveikinimą ir mel
1. Paprasti draugijas na ru su atsiprašymu atšauksiu. iš vargo bado, kas jai šiame
Gana
ištiesti mums silp riai kason į metus , sumoka Bet gilinantis į tokius dalykus laike yra svambiausia.
< džiame
prigulmybės.
nepamirškite, kad aš nepasi t o . ,
niems jūsų stiprią ranką. At $1.00 sykiu arba čvertimis.
Brangus broliai! Daug ga
2. ^Nariai rėmėjai moka iž- gailėsiu daugybės faktų i r-gi
siliepkite iš tolimos šalies iš
tamstoms pasakyti, ką kuris lima kalbėti, daug
galima
už jurių-marių ir padėkite dan kas metą $3.00 sykiu.
narys kalbėjo, kuomet buvo garbės trokšti ir ilgai galėtu
Buvo šiokių tokių trukumų.
3. Garbės nariais draugi
mums nusamdyti prieglaudą
apkalbama Tautos Fondas ir me ginčytis, bet a r bus kam
Milžinišką Seimą piriną sykį
keliems mūsų ligoniams, kurie joje tampa tie, kurie dr-jos Tautos Iždas laike susirinki- nauda iš to f Ne. Mes tokiais
rengiant, daug dalykų rengė
dabar į Jaltą pakliuvę miršta kason sykiu ineša $25.00 arba mo.
niekingais darbais neišgelbė
jai pamiršo, apleido, a r b a sil
drėgnuose kampuose be jokios savo veikimu daug naudos drNesibijau stoti į viešas per si me Lietuvos ir nieko nenu
pnai atliko:
,
priežiūros. Mes, patys api jai neša.
laikraštį " D r . "
diskusijas, veiksime. Tadgi, užmirškime
Visi nariai draugijos ribo nes gan suprantu svarbą tų kas praėjo, lai vienybė ir su
1) Nepriruošė
iš
anksto plėšti, neišgalime vieni ki
New Yorko opinijos apie tą tiems padėti, t a d pagelbėkite se naudojasi lygiomis teisė mūsų augščiausių įstaigų, k. tartis viešpatauja, neieškoki
v. T v Fondas ir T. Iždas. Iš te bereikalingai to, k a s jums
mis.
_ •
Seimą.
Laikraščių reporte mums, broliai lietuviai.
4. Draugijos nariais gali diskusijų paaiškėtų daug ne nereikalinga.
rius sutraukė tik didelės dele
.Liaudies Sąjungos
Ulbuonėlis.
būti ištisos draugijos, kurios suprantamų dalykų, nors, t * W
gatų mmios,
susigrūdusios
J a l t o s skyr. pirm.,
są pasakius, jau daug priseina m
—
dr-jos kason
ties Seimo sale. Ėmė laiko,
E. TrembeL sutiks mokėti
kentėti, kad net patys nariai
kol spauda į si judi no plačiau
Aukas aprašome siųsti: Ru nuo kiekvieno savo nario po
REIKALINGAS
Šv. Ant. dr.,
priklausantieji
ir prielankiau rašyti apie Sei sija, J a l t a , >Jaltinskij otdiel 12c. į metus. Susirinkimuose prie T. Fondo, pakėlė ranką
Reikalingas bučeris, kurie
mą.
" L i a u d i e s Sąjunga,'' Antska- tokios draugijos gali turėti sa į viršų, idant priskaityti Šv.
norėtų gauti darbą atsišauki-.
vo atstovų po 1 nuo 100 savo Ant. dr. prie
ja No. 55.
neprakilniųjų.
2) Nepasirūpino gauti į
te po numeriu
narių.
Taipgi
norėta
nubausti
narį,
kalbėtojus netik gubernato
3355 W . 38 S t Chicago, UL
Areštuotas u š nesilaikymą
kuris yra T. Fonde fin. rast.
Draugijos
Valdyba.
riaus, a r miesto majoro, bet
nustatytų kainų.
1. Draugiją valdo tam tik (tai p. P r . Zdankus), ir kuris\
nei vieno žymesnio ameriko
Paieška u savo pueeseriu: Bar
buvo priverstas atskaitose pa
ras
penkių
narių
komitetas
boros,
Emilijos ir Marijonos Toliuno, su lietuvių klausimu šiekVyriausybės agentai suareš
žymėti tai.
šaičių, visos esti jau
ištekėjusios,
renkamas visuotiname susirin
tiek apsipažinusio ir lietu t a v ę groserninką
kiek
teko
žinoti
man
viena
vadinasi
Caledino
Išties gaila, kad mes~ blo Burdžienė, jos paeina Iš Kauno
gub.,
viams prielankaus. Atsikvie Gallioto, 1100 Milton ave., už kime vieniems metams ir dva gai darome ir norime, kad vi Raseinių apskričio. Naumiesčio para
pijos, Žakanių s o d ž i a i s , * ! 1 , — U 2'me
tė žydą socijalistą, kurs apie pardavinėjimą miltų tokiomis siškas globėjas.
si girtų. Ne, broliai,-taip ne tų kaip apleido s i e t u v ą , ir vįpa liįką
'•2. Išrink tasai
komitetas gali būti ir nebus, nes prie gyvena N e w York.^N.' Y. .'Jo«? pačios
socijalizmą,
tiesą pasakius, augštomis kainomis,
kurios
ar -kiti praneškite man, antrašu:
savo tarpe žodis sako: " K a i p pasiklosi,
užmiršo priminti, o kalbėjo nesutinka su vyriausybės nus pats pasiskirsto
B A R B O R A TOLEIKAJT*:
priedermėmis valdybos pirmi taip išsimiegosi", " K ą pase-,
tik apie žydų reikalus Lietu- tatytomis kainomis.
v*
4&ftt K. Hertttitage av«., Chicago, UJU
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Penktadienis, kovo 29 d.

Lietuviai
Amerikoje.

e^

.-•«»!
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ROCKFORD, ILL.
Bedievių darbai; surengi I>ntenskui prakalbas.

su

4

Kiek metu atgal vietos liotuviu Kv. Petro ir Povilo pa
rapijoj klebonaujant gerbi

c

X. 4 8 0 5 - 0 7 - 0 9 - 1 1 ASHLAND AVE.

kun. V. Taskunui buvo panai- I
kinta parapijos susirinkimai,
nes klebonas matė, kad jie
naudos jokios neatneša, tiktai
blėdį.

5US1-

PETNYČIOJ K0V0S29 IR SUBATOJ KOVO 30

Ki«'k man teko būti susirin
kimuose, tai apie pagerinime
parapijos, nei vampt, tiktai apie kleboną, kodėl jisai nebū
na namie ir vasaros laike ei
na pasivaikščiot ant tyro oro.
Tai visa kalba būdavo. Tokiuo
būdu kildavo nesusipratimai,
piktumai ir tt.
Tada klebo
nas panaikino susirinkimus ir
nuo 1915 metu išduodavo atskaitąs apie parapijos stovį.
Ii- laimi puikiai ėjosi.
Para
pija augo netik parapijonais,
bei ir iždas kilo kasmet.

orne

+

S

ffl

Tik štai atsirado bolševikų,
nuėjo pas kleboną ir pareika
lavo, *kad jis tur sušaukt su

sirinkimąKlebonas atsisa
kė tą daryti, matydamas, kad
pilnai užsimokėjusieji parapijonai to nereikalauja, o tiktai
tie, kurie vieną kartą į metus
ateina į bažnyčia, ir $1.00 už
simoka i parapiją.
Atsisakė
mitingą sušaukti paaiškinda
mas, jog jokios vertės neatneš
tas mitingas. Paklausė, kokį
jie turi tikslą ir ką mano švai
styti mitinge.
Atsakė, kad
jie norį cauti parapijom "at
skaitas už visus metus.

su

3E

Esi tuomet laimingas
kuomet turi Helmar
užsirūkyti.
Jeigu neturi — tai tavo lai
me užpakalyj tavęs.
Pasaulio geriausi Turkiški
Cigaretai.
,Teip kaip "poeto" eilutes —
sudėtos gerai.

Comprenez

•

k\

vous?

e

— Kaip bus pabaigta, išda
lysiu ir tada žinosit, atsakė
klebonas.
Bet jie klebeno nepaklausė
ir, norėdami klebonui atker
šyti, pradėjo savo begėdišką
darbą varyti, pamėgindami
ardyti parapiją. Kovo 17 d.,
1D1S m., surengė tie bolševi
kai spyėius.

kią tai " m a l d e l ę " pakalbėjo. rįs tave mušti. Mat, nezalež
Paskui aną paaiškino lietuvių ninkų lyderis J . Mereaitis pa
kalboje.
Tamsuoliams neza- sibijojo, kad' buvus i s varg. J .
ležninkams atrodė, kad jisai K. supras bambizo paliudiji
mo vertę ir pasakys publikai.
Kalbėjo iš Chieagos bambi- labai mokvtas.
Komiteto negalėjo išrinkti,
zas Bužinskas. J tas prakal
Papliurpęs kiek, prašė žmo
bas plaukte plaukė žmonės. nių, kad jie išsirinktų sau ko nes poliemonai sustabdė neza
Tr ištiosų, kur tiek radosi lie mitetą ir kitą bažnyčią tver- ležninkų spyeius ir išvaikė su
sirinkimą. Ar jiems pasiseks
tuviu.
Kaip ant gero tikslo, tų.
Pasakė, buk jis patar
įvesti betvarkę katalikų tarpe
kada ką surengia, tai jų visai
naus jiems mielu noru.
ar ne, priklauso nuo paėių su
nematyti.
Mat, kiekvienam
Tik štai iš publikos vienas sipratusių katalikų.
Gaila'
buvo žingeidii žinoti, ką tas
bambizas nupliaukš. Taigi ir atsiliepė: Koks vyskupas tam butų, jei katalikai, kurie iki
šiam laikui taip puikiai sugybedieviai, ir eieilikai, ir šiaip stą įšventino į kunigus?ve no ir taip uoliai darbavosi.
ištvirkėliai, kartu ir kiti ge
Tie žodžiai kaip perkūnas
Katalikai turi aiškiai pasaky
ri žmonės ėjo pasižiūrėti to trenkė į bainbizą.
Kad šoks
jų " k u n i g o . "
Visi įeidami jis prieš tą žmogeli. "Laiky ti tiems bedieviams, kurie ap
turėjo užsimokėti po 10c. kit, laikykit, atveskit, aš jam simetę tikėjimo skraiste vei
kia puieš tikėjimą, kad jie ei
Nors prakalbos buvo pagar parodysiu, atveskit policrnotų kur šunų šukuoti, bet ne
sintos septintą valandą, bet ną, aš jį suareštuosiu. Mat,
žmones kvailinti.
atėjo ir devynta vai., kaip nė prieš tokią " a s a b ą " taip sta
Buvęs Dievo Muzikantas.
ra, taip nėra to jų " k u n i g o . " čiai pasistatyta.
Bet žmo
Žmonės pradėjo nerimauti. geliui į pagelbą atėjo kiti suKad prailginti laiką ir sulai sipratusieji katalikai reika IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII
kyti žmones, kalbėjo tuom laudami, kad suareštuotų, ar I J0SEPH G. WOLON i
LIETUVIS ADVOKATAS
tarpu nezaležninkų tamsuolis ba kad parodyti} poperas (pa
Kamb. 324 National Life Bldg. S
29 So. LaSalle St.,
Miklas. J^et jo kalbos negir liudijimą). Bet bambizas ne S Vakarais
1566 Milwaukee Ava,
Central
6396
dėjau, kadangi stovėjau lauke rodė. Galų-gale buvo priver-'
Rasldenee Humbuld 97
CHICAGO, ILL.
laukdamas to jų 4k kunigo." stas parodyti. Bet žmogeliui
Poperos, tai miiiiiiiinmniiiiniuniiiiiii»iiiniHiiiiiiH
Pagaliau atėjo ir bambizas'. kas galvoje.
Neminėsiu jo visų pliauški poperos, kas gal žinoti kokios
Tada buvusis
mų, kadangi perdaug vietos jos ten yra.
Pr. G. M. GLASER
varg.
J.
K.
paprašė,
kad
jam
laikraštyje
užimti}. Tiktai
Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas
pažymėsiu, kad išbjauriojo jis parodytų". Matydamas tai ne
3149 S. Morgan St., kertė 32 t.
Chicago, 111.
katalikiškus kunigus,' išgyrė zaležninkų, arba geriau sakant
SPECIJALISTAS
nezaležninkus.
(Jirdi, neza- bolševiku lyderis, J. HercaiMoterišku,
Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
ležninkus ' ' k u n i g u s " Dievas tis, kad J . K., reikalauja poOFISO VALANDOS:
iki
9
ryto,
nuo nuo 12 Iki 2 po
perių,
kad
šoks
jis
prieš
J.
danguje užrašo. Kad geriau
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
butų žmones prigaut ir su K., ir liepė " k u n i g u i " nero
Telephone Yards 687.
Girdi, jis (J. K.) no v
kvailini, tai jis lotinirlvai ko- dyti.
K^S$S^4&ftag$3a$^«88£S3£83

I
Nėra reikalo išvardinti visus naujus da
lykus kuomet trumpas atsilankymas j
mūsų krautuve Jums viską išaiškins,
vienos valandėles žvilgsnis daugiau
Jums parodys negu butų galima į adyna pasakyti. Gražiausio styliaus drabu
žiai laukia Jūsų,

••
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KOTAI

••
\

SLLBES

MOTERIŲ NAUJI PAVASARINIAI
Dabartines Mados yra Tinkamiausios Dėvėti
-

Jus tikrai rasite tarpe tų tokius drabužius kurie pri
tiks figūrai ir didžiu, mes tikrai žinome kad nusi- n
pirksite kadangi mūsų kainos yra teip nustatytos kad
neiškęsi nepirkes.
t<

y

s
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Buk tikras kad gautum teisinga.
/

X

Yra daug imitacijų. BEVO nebūtų

Netrinkite ant
Sumušimų arba skaudančių
muskulų.

taip pasekmingas kaip jis yra. Bet
BEVO skanumas turi Saazer Apy

S

loan's Linimentas greitai
pagelbsti be jokio trinimo. Daug geriau negu ko
kie pleistrai arba mostis, nedažo skuros.

nių, bet skanumas ir gerumas ir
grynumas randasi BEVO tiktai.
Reikalauk teisingo — užeigose,
restauranose, krautuvėse arba vais

Turėkite buteli gatavai atsitikime
rumatizmo užpuolimu
neuralgijos,
strėnų skaudėjimo, išsisukimo ir ki
tu negerumų vartokite Sloan's Lini
mentas.

tinyčiose pikninkuose, baseball dar

4J>

žuose, soda fountains, ir kitose .vie
tose kur blaivius gėrimai yra par

Sloan's
Liniment

davinėjami. Tegul tau matant atydaro butelį ir persitikrink kad vir
šus turi lape. Tavo

groserninkas

tau pristatys.

(i

Del Visko Kas Ant Stalo Yra

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS.

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir> overkotai, ver
tės nuo $S0 lkl $50, dabar par
siduoda po $15 Ir $25.
Nauji daryti gatavi nuo $15
Iki $35 siutai Ir overkotai, nuo
$7.50 Iki 18 doleriu.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu overkotų.
~Vtsai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $25 Iki
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 lkl $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai.
ATDARA KASDIEUA
Medeliomis ir vakarais.

•*

S. OORBON,
1415 S. UaLsted St.,

Chicago. m .

!

V

f* ALĮ vartoti Cąrjtified Ofeomargarine
i

Dr. A. R. Blimentiial 0 . D.
Aktų Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos: nuo 9 ii ryto iki 9
vai. vakare. Nedėlloms 9 iki 12.
4449 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4417.

m to pfteio laisve ir laasi ganMinimų kaip kad vartoji Šviežių Svies-

to. Del virimo, valgymo ir kuomet tik reikalingo vartoti &vkžiį Šviesto vartok Certified Oleomargarine. jo

—X

ALEX. MASALSKI?
Graborius.

ekonomiškumos jis užganeefias. Tiktai gryniausi ir sveikiausi materialai yra vartojami

jo padirbimui—teip

kaip vartojami pas jus ant stal* kiekvieno dieno—įeiki te į iš dirbėjų šios augšfcos rūšies išdeginta ženklą.

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuvės kopiglau8ial. tu
rime savo Ka
rabonus ir au
tomobilius.
Taipgi dides
nė dal} grabų
patjs dirbame.

Mes esame persitikrinę kad' rūšis šios Certified Oleomargarine užganėdins jus, nes mos g varant uo jame su
gražinti pinigus atgalios. (Ffcfcetnyk galo pakelio). Užsisakyk viena pakeli nno *avo krautuvninko šiendieno iš
mėginimui—tuomet tiktai pamatysi kad mūsų persitikrinimas yra teisingas.
A

\\

VVILSON & CO.

*JIU«TIMWk

3307 Auburn Ave.,

r\ n
yowt OĮioMirt&č

Telephone Drover 4139.

CHICAGO
0

t

».

Certified" Meam

"Sasisfieb

*>

* * * • * « * - » • ' . - . li»Jfci -JL'-
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e VVilson Labei Protects Yoiir Table"
iT: v"\

DR, P. ŽILVITIS

GAS0LINE
Užtikrina lengva pradėjimą, švel
nų suskubinima ir daugiau spė
kos, myluose ir greitume.
'
*

. L ^^

Red Crown Gasoline yra geriau
sia gasoline kurį yra išdirbta au
tomobiliams.
.
Pripildyk savo tanką su Red
Crown. Patemysi gyvumą, grei
tumą, spėka savo inžine. Skaitluok milias su galonų — skait-

IIENIHE
IR

fakannė

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Q>vomarva vieta. >
1208 SO. HAL8TED STUEJBT Į
Tcl. Dro*er 717»
Jj
OFISAS:
į
2359 So. Ijcavitt St.
VAL.: 4—8 vakarą, oedėilomla 10—-12 ryt*.
3 Tcl. Ganai 4t4*> Chicago, DA
*

__«

MOKYKLA

11

Jei nori greitai ir pasekmiBffe itaokti Anglicai kalbėti, skaityti it rašyti, tai lankyk rnOsq
rUą. Anart Aa?k| kalbos, čia mokinama :ifttnvių kalbos S.V.Isorijos Laiškų RaSvmo
ių "
S.V.Pllietybčs Gramatikos
setUcoc
GeoffTafiiM
Retorikos, ir tt
GRAMMAR Ir HK» SCBOOL Kurtų. «yv
meius toliau mokiname por laiškas. Viskas!
fflcinatr.a lietuviilui.

II
L

Amarican College Preparatwy School
JK)3 S. HALSTED ST.

CHICAGO lu_

KA*PAS 31-MOS IR RALSTED GATVIŲ
||
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Didele Lietuviška Krautuve

§

s
S
5
S
S
5
5
S

luok kaina per mylia.

I

I

Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzaletus, Ir kitus
auksinius ir sidabrinius daiktus, rožančius, škap
lierius, maldaknygės ir visas lietuviškas
knygas,
kurios tik randasi lietuvių kalboje, kaip dvasiškas
taip ir svietiškas.
čionai paminėsiu keletą žymesnių dvasiškų knygų:
"Gyvenimas Jeseans Kristaus". Aprašo visą gyvenima mūsų Išganytojaus. Turi puslapių
237, ir daugybė paveikslų
$1.00
"Pekla arba Pragaro Kančios""
$1.25
"Visų gv. Gyvenimas'"
$4,00"širdis žmogaus Bažnyčią Dievo arba Lizdų Piktų
Dvasių". Išreikšta per dešimts paveikslų
"Stebuklai Dievo šv. Sakramente"
*,
IR DAUGYBĖ KITŲ
Taipgi mūsų krautuvėje randasi labai pageidaujama ir reika
linga kukorystės knygutės:
>
"LIETUVOS GASPADINE arba PAMOKINIMAS KAIP SUVARTOTI
DIEVO DOVANAS"
.25
;. ;

5

|

GRAMOFONĄ, gera geriausi galite gauti nuo $10.00 iki $215.00.
Niekas taip neužganėdina se.no ar jauno širdj kaip gera muzika.
Ant "COLUMBIA" rekordų rasite įvairiausius Lietuviškus šo
kius, ka.lp t)r. Vinco Kudirkos, Miko Petrausko, taip ir kitų žinomu
muzikų kompozicijas. Yra puikiausių dainų rekordų įdainuotų mūsų
2inomų dainorių kaip: Miko Petrausko, A. Kvedaro, čižauskų, įvai
rių duetų, kvartetų ir chorų.
.

5
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STANDARD OIL COMPANY
(Indiana)

v

72 Wcst Adams St.

Chicago, U. S. A.

i
i

J. F. BUDRIK
3343 S. HALSTED ST.,

TELftRSVER8&I

5

•5 I
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I sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, žinome,

kad kožnas išsimoka ir jųs išsimokėsite, ir liksite puikių ūkininkų,
ir s a v i n i n k ų

g e r o * farmens.

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šįmet nepirks i te trotysit:
kitą metą fabrikai. sustos, darbų mieste nebus; svietas bėgs į farmae; tuomet farmos bus brangioj Pirk šį pavasarį. Aš juia* gero
veliju. Kuomet važiuosi pas mus, į Scottville,* Mich.," pirkie tikietą
per GRAND RAPIDS, Mich., nes visi pas mus važiuojanti treinu, tu
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir į • Scottville atvažiavęs, išlipta
iš traukinio, užeikite į pirmą restauraciją, po vardu Scottville Restorant. Tas restorantas yra lietuviškas ir jums duos nurodymą,
kur mūsų ufisąs randasi. Mūsų tikras adresas toks:

A. K I E D I S & CO.

1 Peeples Stata Bank Kdg.,
CHICAGO |
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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
biskj pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, iš
ko galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą, turėdauiaa tik nors kokius $300, mes duodame lengviausiais išmokėjimais,
negu kiti agentai. D u o d a m e gyvulius, p a d a r u s a n t išmokėjimo

2

PADARYK SIENDIEN

PIRKITE FARMAS MICHIGANO VALSTIJOJ, apielinkėje mie
sto Scottville, ir portąvo miesto Lųdington, M.vrn County, Mich.,
kur yra jau pirkę 400 licluvii| farnuis. 'ia: yra. d>cu"»aust*i lietuvių
farinierių kolonija vi; oje Amerikoje ir randasi arčiausioje vietoj,
parankiausioj del lietuvių ai>sigryvenimo ant ūkių; per ką šimtai lie
tuvių čia pareina gyvent; i mūsų uždėta puikią koloniją, kurios lau
kai yra labai derlingi vi.sokiems javams. Oras geriausias Tai lie
tuviai kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui
ant ūkių, tik čionais. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystės; dvi
jų vra soeialistų vadovaujamos, o viena švento Antano—katalikiš
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas,
ir
>ietuvį kunigą ir anglą kunfgą mokanti lietuvių kalbą. Turi savo
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kad Čia tikra Lietuva.
Tai kam jum daužyties po kitus kraštus Amerikos, kitur jieš|t«ti
farmų pirkti ir paskui viena, arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo
kiečių, vaitoti, kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo
nių; jie via jUsų neužkęs. Nepirkite niekur kitur, tik pirkite mūsų
kolonijoje, kur skaitosi lietuvių skaitlius ne du, trįs, bet jau šim
tai, ir kad prisidėsite prie mūsų kolonijos, bus mudu kolonijoj grei
tai ir tūkstančiai lietuvių ūkininkų, f'ia laukai apgyventi, ne mišku
apaugę, bet yra puikios derlingos dirvom, puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scotville—didelis Tarmerių turgų
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kenavimo fabrikas, ir pieno kenavimo
taipgi budavoja. Pas mus sėja 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.

=

GRAMOFONAI IR REKORDAI:

čionai paminėsiu keletą žymesnių rekordu:
Ei21*, Giesmė į Panelė švenčiausia
ir Ave Marija.
v"^ i \
E2&&0, Varpelis, valcas ir Mano mie
las, Polka.
Ež$5£, Lietuva Tėvynė Mūsų ir Ty
kiai Nemunėlis Teka.
E332S, Ilgu, ilgu man ant svieto* ir
Mano Skarbas.
RfcILORDV — išsirinkimas kuopuikiausįs, nes jų
randasi mūsų. krautuvėje suviršuitt 10,000 lietuviš
koj, lenkiškoj, gudiškoj, ir angliškose, kalbose.
T&MYIUTE, kiskvianam pareikalavus siunčiam
gramafonu ir rekordų katalogus VELTUI.

^
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Scottville, lichtfaB.
•K

Penktadienis, kovo 2& iii.

DRAUGAS
• ««•

X

DONORĄ, PA.
Livtuvių

smuikos solo, ponas Sabonis
akompanavo ant pijano, iš ko
publikai buvo užganėdinta.
Toliaus
sekė
prakalbos.
Kalbėjo gerb. kunigas J . Čepananis iš Momestead, P a .
Labai dailiai nupiešė apvaiksf'iojimą Šv. Kazimiero dienos
ir josios naudingumą. Trum
pai paaiškino iš Lietuvos isto
rijos ši-tąt taipgi nepamiršo
paaiškinti publikai apie Liet.
Visuotiną Politišką Seniui, at
sibuvusį kovo 13—14 d. Now
Yorke, kuriam kalbėtojas pat
sai dalyvavo.
Taipgi labai
dailiai nupasakojo apie svar
bumą jaunimo organizacijų, o
ypatingai Lietuvos Vyčių.

diena.

i

T. Moikus. M. Jakštas, J .
Balčaitis, •• Z. Snukiškis, P .
Erčius, 0. Ercienė,

* ! •

Didžiausia Drapanų ir Čeverykų Krautuvė nuošalyj miesto.
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais ir Nedalios
rytoįs.

Po 5 0 c : J. kubilas, M. A!aKovo 17 (7 vai. v a k ) vie
tusovicienė, I). Kazėnas. D.
tinio Tauto* Fondo 15 sky
Kuuigiškis, J . Valkauskas, B.
rius apvaikščiojo š v . Kazi
Valkauskienė, J . Karpavičių,
miero dieną, kaipo Tau ton
B. Armonas, V. Pūkas, A. Lieglobėjo.
Bet dol negalėjimo
snickis, B\ Sndauskas, M. Agaut kalbėtojų, apvaik.šėiojileksionis, T. r' * sparas, V. Rimas perkelta* ant virsiuinėtos
binskas, J . • Matulevičius, A.
dienos.
Kalbėtojai buvo už
Kupčinskas, P. Mnrtinkus v J .
kviesti — gerb. kunigas J .
Urbaitis, M. Urbaitienė, M.
Strimavičius, nesenai atvažia
Vaitkus,
vęs iš Lietuvos, ir gerb. kuni
" Surinkta $73.00
gas J . Čepananis iš Momeste
Smulkių aukų
$20.82
ad, Pa. Lietuvių Ukėsų kim
ba s paaukavo svetainę už dy
Viso $1)3.82.
ką, už ką Tautos Fondo 15-tas
skyrius taria širdingą aeių
Viršminėtos aukos perduo
Antras garsus kalbėtojas
kliubo nariams.
nesenai atvažiavęs iš Lietu tos vietos Tautos Fondo sky
Publikos prisirinko pilna vos, gerb. kunigas J . Strima- riaus iždininkei p. J. Jakaitie
svetainė, net sėdynių neteko. vičius pakalbėjo apie Lietuvos nei.
Kadangi šis vakaras pasirpPublikai susirinkus * vietinis padėjimą ir jos vargus karės
Publika labai žingei- vlė naudingas kaipo del sušel
visų mylimas klebonas, geri). laike.
kunigas V. T. Abromaitis, ati davo išgirsti apie sunaikintą pimo nukentėjusiu nuo karės,
darė vakarą su amerikonišku Tėvynę Lietuvą.
Priminus todėl geistina butų, kad ir at
himnu, paskui buvo atgiedota vietos klebonui kun. V. Abro- eityje taip uoliai tuo tikslu
Lietuva, Tėvyne mūsų.
naičiui kaslink sušelpimo Lie butų pasidarbuota.
Donoros '' Vytis.''
Paskui prasidėjo progra tuvoj nukentėjusių nuo karės
mas.
Pirmiausiai iš Pitts- aukomis, paaukavo šios drau
Stockato?Bonda Perkami Ir t*arduR>
burgh, P a (S. S.) atvažiavę gijos :
ALRKMS. 17 kp.
$10.00 108 So. La Salle st., aidėta 1000 m
dvi seserys, panelės Puu'žiuSLRKA 88 kp.
5.D0 <1ami veiklus darbas. Anrircws * <"V».
tės, gražiai pagrojo ant smui^—
.
r
L. Vy&ų 88 kp. 5.00. kos i r ant pijano, vietinis kle
Kun. V. T. Abromaitis 5.00
bonas buvo išmokinęs mažus
A. J . Kadžius
5.001
vaikučius visokių dailių eilu
O nu t i, g*mnl darbą Ir
čių i r deklemacijų; vaikučiai
Po $1.00: Kun. J . Čepana
daueriaa plnlffų.
publiką labai prijuokino. Pa nis, kun. Misius, A. Kiveris,
Vitjor reikalinga d&og
kirpėjų,
trimorių, rauko
Kasputienė,
V. Radskui deklemavo šios mergelės: i).
rtų,
klftanių Ir skylučių
J . Bubilas, J .
dirbėjų. Taipgi
prcaerlų
Ant. Aržuolaičiutė, Mar. Lid- žiauskas,
Ir siuvėjų elektros m«A*
P . Jaškausžaičiutė, Anelė Aučiutė iš Ilo- Bubilienė,
norais. Dabai laukio. Aisikite dienomis arba raP.
'Jaškauskienė,
mestead, Pa. ir Julė Kiveriu- kas,
karai* Lengvi mokesčiai.
tė paskambino ant pijano i r l\ Bludžius, J . Klimavičius. Bpecialici kursai merlabai dailiai lietuviškai padai U. Armonienė, A. iMalšius. P . jinorus formų kirpime* | n
pritaikinime ir ^siuvimą
navo gražią dainelę.
Pane Ivostrickis, J . Vanagas, P. Ka — $15.0«.
diplomai. ^
lės A. Aųčiutės deklemacija valiauskas, Z. Nainis, J . Ka Duodama
Patronas daromos pa
publikai labai patiko, bet gal džius* Juozas Kudžius, V. Liš- lai Jųaų mlora — bile
atallėa arba dydiio, Ii
įiekurios Donoros lietuvaites nauskas, M. Genis, A. Pau bile madų knygos.
įžeidė, duodama gražų pamo lauskaitė, P. Kamarauskas, A.
M,%bfI'KI\ nESI«mif<l 8 C H O O I J
J. F. fiaoalokii, Pcrdėtlnla
kinimą.
I š McKees Rccks, Liaugaudas, A. Norbutas, T.
118 M. La SaUe gutro. Eamharys
Pa. poni Sabonienė grojo ant Dombrauskas, O. Ueštautien*.
416-417. Prie* Cfty Hal5.

Kampas Mikvaukee Ave. ir Ashland A ve.
**&&&&*iAfi&&&&A^

Jūsų Paskutine Proga Pasipirkti Velykini Siutą f
,

'

'

'

*

už didelius pinigų Sutaupymus!

Nepraleiskite šios Stebėtinos Progos

' Pas Continental!

r

į ^ I A y r a p r o ^ a k u r i ą jokis v y r a s , k u r i s no
ri stailiškai apsirengti už prieinamą kainų, gali praleisti. Šie

Čia yra Jūsų Proga!

Continental Velykiniai Siutai be abejo yra geriausia drapanų vertė
Chica&oj. Nors mes ir turime didžiausių pasirinkimą įvairių, naujų
militarižkų madų ir puosnfų modelių. Šie yra daugiausia pageidauja
mi.

Nelaukite iki praeis Velykos pirkimui savo pavasarinio siuto,

bet pirkite dabar — pas Continental — kur jums užtikrinta sutaupymas mažiausia $3 iki $5.

Mūsų iš anksto pasirašyti

kontraktai su trimis didžiausiomis drapana^ firmomis
leidžia mums pasiūlyti šiuos madingus ir puikiausio iš
dirbinio siutus už taip stebėtinai žema kainų

$20

Gersi tinkančios militariškos mados kurias atrasite pas Continental,
galite sulyginti su bile drapana, bilę kokioj didžmieseio krautuvėje ;\
taipgi ir su kitais puošniais modeliais. Tikrai puikus rinkinys dailiai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUBUIIIII1II
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pasiutų siutų del vyrų, kurie mėgsta stailiškas drapanas ir senesnieji
vyrai kurių skonis yra daugiau konservatyvis. Artistiški audiniai

Velykiniai
. Siutai....

naujausiose spalvose: rusvi, rudi, tamsiai mėlyni ir žali.

Hart Schaffner & Marx

:

Šie gražus modingi siutai ir pavasariniai overkotai padaryti per
Hart, Schaffner & Marx, Kuppenheimer, Soeiety Brand ir kitus
gerai žinomos Itugštos rųšios išdirbėjus y r a parduodami p a s
Continental po $15 iki $40. Nauji pavasariniai modeliai jau pa
darė gražų naujų rekordų su savo puikiomis madomis.

Kiekvienas nori turėti nauja siutą

Vaiku Pavasariniai Siutai

ant Velykų. Mes šį Sesona turime daug

Continontal Pavasariniai Siutai dol vaikų randasi pirmojo odė
je ka£p Iliadoje taip ir vertėje, ir čia vėl sučėdiname jums pinigu.
Materija ilgai nešiojanti ir nepaprastas pasiuvimas užtiki!.:^...
patikti kaip vaikui taip ir motinai. Atsiveskite vaikų su savim.
Visokio dydžio nuo G iki 18 metų.

didesnį rinkinį, negu kaip kada pirmiau.
Jus čia rasite vėliausios mados, gražiau
sių spalvų ir geriausių,

'išdirbysčių k. t.

Hart — Schaffner ir Marx. Taipgi mūsų
prekės yra žemesnės. Dėlto kad mūsų iš

RIM&I

laidos yra mažesnės. Jeigu Jums yra rei

T —

kalingas siutas šį pavasarį ateikite ir pa-

Negirdėta Naujiena Detęoit
EXTRAf
EXTRA!
Velykų Pasilinksminimas

matikyte mūsų naujausią tavora, o mes
užtikrinam kad visuomet busite pilnai už
ganėdinti.

s

Taisom i r prosijam per vienus me
tus dykai.

^.MISiIII9l!IIIISI!8!iIIEtflinSIK3IHIilllllliUNIfniIlflll!Ilfft0l8lllllllllllHHfHfllllfi!IIHfiilfl
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Jeigu neesi užganėdintas sų pirkinių,
mes su mielų norų atmainom a r pinigus

•

^

KEPURINIS BALIUS

'

įžanga Vyrams 35c

Moterims 2oc.

Lietuvos Vyčių 79 kp. rengia labai įdomų pasilinksminimą "Kepurinį
tealių" Velykų vakarą kovo (MarcW) 31 d., šv. Jurgio parap. salėje 8 vai.
vakare. Kas ture navatnlausia kepurę, tam bus įteikta puikį dovaną. Kas
Ėeturės kepurės galės tokia įgyti salėje, o kas nenorės, galės ir be kepuWs linksmai žaisti ir šokti. Dovanas galės laimėti keturios ypatos. Puikį
prkestrą gros įvairiausius lietuviškus ir kitokius šokius. Šokių mėgėjus
rėdins blaivus velykų bufetas. Taipgi visi kas gyvas, jauni ir vyriesnioji,
malonėkite atsilankyti, o busit užganėdinti, panašei puikaus ir navatno
baliaus nebuvo Detroit.
Visus kviečia
^ LIETUVOS VYČIU 19 KP. VALDYBA.

I AteinaMusy 38 Mėty Sukaktuvių Išpardavimas |
Mes numušime kainas visą tavofą teip
žemai kad dar neesate matę nuo pra
džios
kares.
s

Temykite litą Laikraštį Ryloj.

p J H K

i

PASARGA

Chicago Clothing Co.

Visos "income" arba "personai taxes" ineigų kariniai mokes
čiai turi boti paduoti vietinlose bankose ar tam tikruose biuruose
būtinai prieš Balandžio —* April 1 dieną.

1922 South Halsted Street

Reikale "iucome taxes" arba su kitais tam panašiais dalykais
kreipkitės prie:

Chicago, III.

KRAUTUVĖ ATDARA VAKARAIS: Pancdėlio, Utarninko, Ketverto ir Subatos
NEDfiLIOJ IKI PIETŲ.

iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiBisi
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J. W. Zacharevičiaus
9 0 3 W. 33rd St.
}{••••» ««»»«»«I«,<1I

m

Tii. Yatds 5424

• • o o o e l o « » a » « < l » < i mm, •

Chicago
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Tolerooaa: McKINLET S7«4

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Reikalingi visose lietuvic
GYDO VISOKIAS LIGAS
kolionijose agentai platinimui
8467 SO. WC8T£RX BLTD.
dienraščio "Draugo".. CJeras
K a m p u W. S 6-tos šatros.
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGĄ"

Penktadienis, kovo 29 d.

DRAUGAS?

B

Didelis skyrius visokios spalvos kaip tai
pilki, rudi, ir smulkiai languoti siutai mažos
saizos nuo 33 lig 36 prekė

DAVIMAS

$10.00 ir $15.00

•

^Vr nori geri} siiita goro darbo gerų vilnų ir pigiai, pirk pas mus, o ypatingai Siame išpardavime.
skyrių, visokių Siutų, kurie pnrsiduos pigiai, jei reikalingas Siuto meldžiame* atsi-lankyti.
,60 coliij pločio firankoa viena ant
lango, 2% yardo
Uąio,
CQC
dabar parsiduos tik po

59'

KEPURĖS
Mažų vaikų šilkinės kepurės apdirb
tos mėlynom ir ružavoms
OOC
staškolėmis, parsiduos tik
tai po

22(

1

THE STAR

šv. K i virinas. ..

m^m^mt^+immmimm^^*
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2 balandžio-koncertas, prakalbos.
Kas nori sužinoti, kaip viskas buvo Lietuvių Seime
New Yorke, 13-14 kovo, Ką Seimas nutarė, kokia to
Seimo svarba Lietuvai ir išeivjau—tas lai ateina į šv.
Jurgio parapijos svetainę Velykų utarninko vakare (2
d. bal.) 7:30 vai.
Kalbės Seimo delegatai, dainuos Kanklių choras, bus
dainavimai dolo, duetai, skambins ant pijano ir kiti pa
įvairinimai.
Inėjimas uždyką.
Tik kadangi visų mintas ii" jausmai kryps į Lietuvą,—
Motutę, tai labai galimas daiktas, kad prie tos progos
pasiukvatįsime šį—tą sumesti Tėvynės Laisvės reika
lams—per Tautos Fondą.
•V"

Vyriški šventadieniai mar
skiniai su kvietkelm ir
druožuotl, parsiduos po

2'

L. VYČIŲ VAKARAS.

šv. Bertoldas.

Vyriški šliperiai, geltoni
ir juodi, visokio didumo,
kol turėsim eis po

' Nedelioj, ty. Velykų vakare
(kovo 31 d.) ftv. Antano pa
rapijos svetainėje L. Vyčiai
rengta šeimynišką
vakarą.
Vakaro pelnas skiriamas or
gano " V y t i s " naudai.
Visi Cieeros ir Cliicagos
lietuviai kviečiami šin vaka
ran.
Valdyba.

88'

PLUNKSNOS

5

hi bernaičių parodavimas.

Žasinės ir antsinės plun
ksnos, kaina šio išparda
vimo tiktai po

, Aštri bausmė ui pergreitą va
žiavimą.

i

l *

gauti.

Su Dvejomis Kelnėmis

Teisėjas Steik, kurs
automibilistų bylas, pranešė,
PASILINKSMINIMO VA kad kiekvienam antru kartu
Primename, kad Velykų
KARAS.
areštuotam automobilistui už laikas artinasi ir kai-kuriose
pergreitą važiavimą bus atim parapijose yra paprotys £u
L. Vyf-ių 16 kuopa rengia
Velykų dovanelėmis
aukoti
ta
licencija
trims
mėnesiams.
pasilinksminimo vakarų ba
parapijai keletą doL Mes ma
landžio 1 d. (panedėlį)
šv,
tydami tą žmonių paprotį, su
Gavo kailin.
Jurgio parapijos svetainėje,
manėme atspauzdinti tam tik
Bridgeporte. Vilkams bus di
John Fox pasakė Jamesui slui gražius konvertukus, ku
džiai įvairus. Jaunimas galės
tai šventei,
linksmai ir s m a g f j ^ praleist i Finegan, kad jisai, Fox, jei rie kaip kartas
norėsiąs, tai ant savo namų yra
tinkami
Reikalaukite
laiką. Kviečiami vi:*
išskleisiąs vokišką vėliavą.
tuo j aus:
,
Valdyba.
Už tai Finegan Fox'ą ap
DRAUGAS PUB. CO.,
Bernaičių parodavimas.
mušė. Bitas Fineganą suaręs-,
1800 W. 46th St., Chicago, UI.
Ateinantį antradienį įvyks tavo. Bet teisėjas mušeiką paOhicagojo augštesnių mokyk- liuosavo nuo atsakomybės.
Illlllllllllllllllllllltllllllllilllllllllllllllllll

L. Klein parduoda vyrų Siutus su
DVIEM porom kelnių po $16.50. Mūsų
pridėta vertė yra extra pora kelnių, ku
ri padvigubina siuto dėvėjimą.

!

Visos vilnonės materijos dideliame
pasirinkime tamsių spalvų, puikių mai
šytų ir lygių mėlynųI sergės,
sergės, puiKiais
puikiais
pamušalais ir pasiu
vimo. Mieros nuo 33
iki 4C, priskaitant
storus; apkainuota.

.

$|6,50

Visi Vilnoniai Siutai
rankomis siūti, pasiūti iš gryn<} vilnų
audekHų,
naujausių modelių ir patrėnųj. kadangi didesnė
siu.* da
ualis vilnonių audimų ypatingai tvirtesn<
kokybės. Sutaupymas regimai yra matonas iš sykio

$20i j

VAIKAMS VISI VILNONIAI MĖLYNOS S E R G Ė S

ŠIITAI.

del išpažinties, pasipuošimo arba dėvėjimo einant j mokyklą, tvirtos
spalvos audeklų; puikiai pasiutą; trumpos kelinaitės su
£C|Q(t
! pamušalu per visą; mieros nuo 8 iki | 4 metų
Ayj-jJ

9

.

*

GERI VYRŲ ČEVERYKAI
Velour, gunmetal, teliuko, arba glėižuotos kidskin; su guzikals, šniuriukais, arba blucher style pasiūti virš-minkštais arba ang
liškais galais: tvirtos dėvėjimui skuros; visų mierų ir pla
tumų šiame dideliame pasirinkime

Y o n d o r f s V e l y k ų Siutai ir vir

$3:45

šutiniai Kotai Yra Kogeriausi už Šiuos Pinigus
Išmitingi drapanų pirkėjai ima gatvekarį ir važuojapas
Jondorfą pirkti savo Velykines Drapancs. Jie žino kad
mes sutaupiname pinigų mokėdami pigios randos
••X-

viso • tris mūsų krautuvės randasi nuošalyj augštų randų B
distrikto, tokiu būdu galime suteikti žmonėms geresnį tavorą
už pigesnę kainą — žemiausią kokią galima pasiūlyti. Daro(lymui mes norime atkreipti jūsų domą į šias nepaprastas
prekes nuo $12.59 iki $40. Šios drapanos yra išdirbtos per
žymiausias Amerikos firmas kurių dabar ir išvaizda galima
gėrėtis. Visos naujausios Mėlynos, Pilkos, žalios ir Rudos
spalvos. Mados kurios patiks mūsų jauniems vyrams ir ma
dos, kurios yra pageidaujamos biznie- $ 1 O J Q Jl-J %A(\
rių. apkainuota nepaprastai žemai po

!:

•• ji:

•

-<i;

m

m

''&<
s

*
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[ D A N T toliaus darodyti mūsų virše* nybę vertėje ir kainoje, mes pasiūlome šiuos visų vilnų
Siutus ir Viršutinius Kotus po $20. Tai "Top-Notcl!" vertės
—tai kas'nors nepaprasto šiuose laikuose netilę materijoje
bet ir pasiuvime. Mados del vyrų ir vaikinų visokio dydžio,
visokio amžiaus, visokio sudėjimo. Materijose 4 | f ^
f \
(
saržos, cheviots, suktų tilnų ir maišytu. ^ P ' - « K ^ ^ t t W
cialiai po
^r
^^^

13 merginų surasta.

Velykines Skrybėles

V i s o s . pageidaujamos
mados—visos stailiškos
spalvos — kiekviena
nauja mada randasi
čia. Minkštos skrybėlės
— žalios, pilkos, rudos
ir juodos
nuo

$2 iki $6

CLOTHING CO.
"Out of the High Rent
Districf
Van Buren and ( Q C T Y ^ D U C \ MHvvaukee and
Halsted Streets \ %> J i U K t j ) Chicago Avės.
North Ave. and
Larrabee[Street
Atdara subatos vakarais iki 10 vai. Nedeliomis iki pietų

: • :
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ERNEST WEINER
i
DRY GOODS
I 1800 W. 47th
Kampas VVood Gatves S
|
Mes Daodime Dubeltaius Štampus Ketverge ir Sibitoji
|
.. Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke| tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

|

Plunksnos

Plunksnos

r

Vaiku Siutai
Su Extra Ke
linėmis

'A

|
s

I Svaras 49c.

Specialiai del Velykų

;

Chicagoje daugelis jaunų
merginų ir mergaičių nežinia
kur pražųva. Aišku, kad čia
turi veikti kokia nors susior
ganizavusi gauja.
Praėjusią savaitę detektivaf
surado 13 pražuvusių mergi
nų. Žinoma, jų didžiuma at
rasta kabaretuose ir negarbės
namuose.

:•:

Vyru Siutai

CllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlBIlII)

GERBIAMIEMS
veda
KLEBONAMS:

. • ' .

—

Vaikai—plėšikai.

Parodavime dalyvaus apie
Du nepriaugliu dienos me
8,000 bernaičių. Tą dieną
miestan atvažiuos
daugelis tu apiplėšė cigarų* krautuvę
farmerių. Jie kalbins bernai po num. 342 West Kinzie ave.
čius parsisamdyti dirbti far- Sakoma, paėmusiu $6.00 pini
mose.
gais.

•

—

Gents Furnishiflf Clothing
and Shoes

Puikus 6 colių pločio aftai gražiai
šiame mūsų išpardavime
930
parsiduos tiktai po
iiviU

59

—

Yards 2705

AFTAI

(

-

917 W. 3 3 r d S t r e e t

3įC

23«

-

IZ. NAUSIEDAS

39'

LEISAI

APRIBUOS MILTŲ VARTO
JIMĄ.
Maisto administracijos vir
šininkai Chicagoje
tariasi,
kad sumažinti gyventojams
miltų vartojimą. Tasai miltų
vartojimo sumažinimas palies
visą šalį, kuomet tik galuti
nai bus pagaminti tam tikslui
pienai.
Pienuojama, kad krautu
vininkai vienam žmogui per
mėnesį negalės daugiau par
duoti, kaip tik 6 svarus mil
tų. Vartojams tik tiek bus lei
džiama suvartoti. Krautuvi
ninkai pirkdami miltus turės
pasakyti, kiek jiems yra rei
kalinga vienu mėnesiu aprū
pinti žmonių. Sulyg pasakyto
žmonių skaitliaus jiems ir bus
išduodama tiek miltų, kad jų
užtektų kiekvienam žmogui
po 6 svarus per mėnesį.
Paskiau turės sekti ir kito
kie suvaržymai, kadangi gy
ventojai laisvu noru visai ne
mano taupyti maisto.
Maisto taupumas šiai šaliai
būtinai reikalingas, nes mais
to reikalauja talkininkai, ku
rie jo iš niekur kitur negali

—

Didelis skirius leisų 4 ir i ' coliu plo,, visokio išdirbinio, ko t
na numažinta, nes tik

RUMPERIAI

STALKLOTES

59'

$20.00

72C

Jaunų mergaičių Čeverykai lekeruoti,
ant guziku, saizas 2% lig J 4 Q g
6, vertė $3.00, parsiduos ^ | '
tik po

Leisinės stalklotes, gels
vos, gražus
išdirbimas,
kaina tik

29'

Juosvi pilki ir rusvi siutai prekė stebuk
lingai numažinta vertės $25.00 ir $27.00 par
siduos po
m

šleikos del pančekaičių del mažų vai
kų, ruzavos,
mžlinos ir
tamsios, gera guma, par
siduos po

QQC

ČEVERYKAI

Mažų vaikų rumperial,
nuo 2 lig 6, mėlinom dru
pelėms, parsiduos po

$18.00

ŠLEIKOS

ŠLIPERIAI

MARŠKINIAI

^ i n g s siūlai, balti ir juodiV nuo 40 lig GO nume
rio, parsiduos po

Tikros žinios apie Seimą.

\

1

Moteriški eeverykai, lekeruoti, ant
guziku ir ant leisų, sku- $ A "|5
rineis viršais ir drabužiį^
niais, tik po

CHICAGOJE

įį^ •»*» «»•»«• —»«»

$ .69

Siūlai del nėrimo Milo end tik balti,
nuo 5 numerio lig 70 špu^pi A
liuke, dabar tiktai po
toli

.—•:•:

Šeštadienis, kovo 30 d.

3įC

Maišytos plunksnos, gera
vertė, kol turėsim parsi
duos po

po

MILE END

K*

Penktadienis, kovo 29 d.

22<

Mažų mergaičių kepurės
plušavorf,
apipuoštos Su mėlinom ir ružavom
stonškelėm, vertės $1.25,
"7AC
$1.50 ir $1,75, dabar tikI H
tai

Mes turim puikių

Vasariniai Siutai grinu vilnų ger^l padariti
reguliariftka prekė »22.50 ir $25.00 kol turė
sim parsiduos tik po

PLUNKSNOS

Kam mokėti 25c. arba 27c. už yarda, pas mus ant šio išparOQQ
Į davimo' parsiduos
tiktai

KEPURĖS

Vyriški darbiniai čeverykai ant šniūrų daugiau,
mažų saizu, parduosim po

SIŪLAI

::•

10

c

ČEVERYKAI

Iz. Nausiedas Sav.

Yards 1077

Labai gražus aftai, 12 co
lių pločio, kol turėsim,
parsiduos tik po

ČEVERYKAI

NOSINĖS

Moteriškos nosinės, kvietkuotos ir mžlinais įr ružavats iSdirbimais, tik po

4605 So. Ashland Ave.

BALTA DROBĖ

AFTAI

FIRANKOS

Lekeruoti vyriški čeverykr.i ant guziku ir
šniūrų Racine Wis. darbo, kol turėsim par
u d u o s tik po

I

SIUTAI

49c. Svaras

|

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

B

|
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i

Viena iš stebėti
nų verčių kurią
kiekviena moti
na apvertins.
A U J I militariški mo
deliai yra ideališki
del vaikų, kurie nori rengties stailiškai ir nepajiegia.
Pasiūti iš tvirtos gerai ne
šiojančios materijos visuose
naujausiose spalvose šio se
zono. Nepapras- d* £% Q/%
tos vertės po..
°
Kiti nuo $4.95 iki $15

Home
Blcnd vėžinių
pardavėjai Ir dang krau,
tuvių parduoda tą pačia
kavą po 80c,

19c

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c

COCOA
DAERY
Geriausia Bankes SVIESTAS
sulyginą su 4 1 .
bent kokia, , UR
1-3 sv.
^W

i 40C

WEST SIDE
1644 W Chicago a, 8102 W. SSnd st.
STORTH SIDE
183«
Blue
I
s
l
a
n
d
ą
l t 7 8 Milwaukeea. 2612 W. North a.
SOUTH SIDK
406 W. Div^ion st
2054 Milwaukee a. 1211 S. Halsted st
1054 Milwaukee a.
20S2 W e n t w o r t h a j ; j f ^ n S ? n r t l a v "
, 1510 W. Madlson 1832 S. Halrted st|8427 a Halsted st „ J J Ltaeoln aV.
\ 28S0 W. Madisonll818 W. 12th s t U 7 2 f 8. Ashland a. 8418 N. Clark st.

