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GELBĖKIME BADAU-

JANČIĄ LIETUVĄ! 

DĖKIME AUKAS TAU-

TOS FONDAN! 
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CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 9 D., 1918 M. 
Entered as Second Class Matter March 31, 1926, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879. 

METAI-VOL. III. No. 84 

REGIS, PRADEDAMA NAU
JAS UŽPUOLIMAS 

Armotos baubia visam vakaru 
fronte. 

OFICIJALIAI PRANEŠI 
MAI. 

VOKIEČIAI UŽPUOLIMO METU YRA NETEKĘ 
300,000 KAREIVIU 

PRAMATOMAS NAUJAS 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS. 

Tik armotos baubia 
fronte. 

visam 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on April 9. 

1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Brit. Armija Prancūzijo
je, bal. 8.—Per praeitą ištisią 
naktį ir šiandie ryte išilgai 
angį ii fronto daugel vietose 
priešininko artilerija veikė su 
visu intempimu. Šiauriuose 
nuo upės Scarpe ir pietuose 
nuo upės Somme, vokiečių sau 
dymas taip padidintas, kad, 
rodos, tas veikiama prieš ata
ką, ty. ruošanties užpuoliman. 
Ligi 8 vai. ryto niekur nebn-
vo pėstininku veikimo. 

VOKIEČIAI PANAUDOJA 
375,000 KAREIVIŲ. 

Prancūzų žymi mažuma atsi
laiko. 

Washington, D. C , bal. 8.— 
Kas kiekviena diena talkinin
kų pozicijų stovis gerėja, kad 
pagaliau padaryti visišką ga- I skaitlingumą, daugiau kaip 
lą dabartinei vokiečių ofensy- , tris kartus už apsiginėjų 

True translation filed witn the post-
master at Chicago, 111., on April f, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Prane. Armija Prancūzi
joje, bal. 8.—25 divizijas (apie 
375,000 kareivių) vokiečiai 
per paskutines keturias die
nas panaudojo, mėgindami 
persilaužti per prancūzų lini
ją ir pasiekti geležinkelį, ei
nanti į rvtus nuo Amiens. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917,. 

Anglų. 
Londonas, bal. 8.—Oficija-

liam pranešime sakoma: 
"Mes pažengėme palengva 

pirmyn per naktį ant .pietinio 
upės Somme kranto, rytuose 
nuo Vaire—sous Corbie. 

"Šiauriuose nuo Somme pa
ėmėm nelaisvių ir kulkasvai-
dį; tai įvyko Neuville—Vittas-
se apylinkėse. 

"Priešininko artilerijos vei
kimas didėja ir smarkėja per 
naktį visam mūsų fronte. 
Tarpe Lens ir La Bassee per
kaso priešininkas šaudė bom
bomis su nuodingomis dujo-

GENEROLO PERSHINGO 
ŽODIS. 

Ragina amerikonus pirkti 
bondsus. • 

True translatio £ 

AMERIKONAI IŠVIJO VO 
KIEČIUS I š PIRMOSIOS 

JŲ LINIJOS. 

mis n 

Prancūzų. 
Paryžius, bal. 8.—Oficija-

liai pranešama: 
"Naktis pasižymėjo pašė-

lusiuoju artilerijos veikimu, 
ypač kairiajam upės Oise 
krante. j 

" Prancūzų patroliai smar
kiai veikė. Parsigabeno ne
laisvių, • 

"Ant kairiojo upės Meuse 
kranto, Argonnoj, vokiečių 

Bet prancūzai visas atakas u ž p ū o l i m a i a t m u š t a . 

"Visur kitur naktis praėjo 
... * 

atmušė. Daugelis prancūzų 
vos spėjo atkeliauti frontan 
ir tuojaus su visu atsidavimu 
stojo mušin. 

Vokiečiams iš to užpuolimo 
buvo visai nežymios pasek
mės, jei paimti domon jų 

filed with the post-
master at Chicago, UI., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. . 

Washington, bal. 8.—Iš vy
riausios amerikoniškos armi
jos stovyklos Prancūzijoje ap
turėta nuo gen. Pershingo at
siliepimas laisvės paskolos 
bondsų pirkimo reikale. 

"Kiekvienas dolieris, indė-
tas laisvės paskolon", rašo 
generolas, "y ra dolieris, indė-
tas amerikoniškos dvasios 
didvyry beje. 

"Kiekvienas dolieris paš
vęstas bondsui su mažu nuos
toliu nuosavam liuonumui, yra 
dalyvavimas sunkenybėse ir 
pavojuose mūsų kareivių ap
kasuose. Kiekvienas paskolin
tas dolieris patvirtins neat
mainomą pasiryžimą mūsų 
tautai ištesėti prie mūsų armi
jos net ligi pergalės galo. 

" J e i paskoloje parašai žy
miai peržengs nuskirtus rube-
žius, tai reiks mūsų tautos ga
bumą, mūsų patrijotiškumą. 
Reikš, kad mūsų tauta nori 
palaikyti viską, kas tik yra 
brangintina civilizacijai". 

Vokiečių užpuolimai atmuša-
• 

mi. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, bal. 8.— Šiaurvakaruo
se nuo Toul fronte, penkta
dienio naktį, vokiečiai atliko 
du užpuolimu prieš ameriko
nus. Bet abudu atmuštu. A-
merikoniški pėstininkai išėjo 
iš savo apkasų antrojo už
puolimo (metu ir išvijo vokie
čius iš jų pirmutinės linijos 
apkasų. Vokiečiai suburbėjo 
į pašalinius apkasus. 

Oficijaliai apie tai taip pas
kelbta: 

Vyriausybes agentai suėmė 13 
lietuvių. 

. k Didžiuma ju socijalistai, pasislėpę buvę nuo ka
reiviavimo, 

vai , anot p a d a r y t o s š iandie 
Britanijos militąrinio palydo
vo ofieijalės peržvalgos. Ame
rikonų, prancūzų ir anglų 
atsargos siunčiamos, kad pa
gelbėti sulaikyti vokiečių brio 
v imas i. 

prancūzų skaitlių. 

ramiai". 
\mm II. i i » •!• 

AUSTRIJA PRIEŠINASI 
RUSIJAI. 

-

NUO VOKIEČIŲ BOMBAR
DAVIMO ŽUVO 8 VIŠTOS. 

—*-

VOKIEČIAI NETEKO 
000 KAREIVIŲ. 

300,-

True translation filed witn the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 

1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vienna, bal. 8.—Austrijos— 
Hungarijos (Vengrijos) užsie
nių reikalų ministeris, grafas 
Černių; atsakydamas rusų bol
ševikų vyriausybei Maskvo
je, kuri ambasadoriumi Aus-
trijon paskyrė buvusį delega-

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, III., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. * 

Paryžius, bal. 8.—Vakar o-
ficijaliai buvo paskelbta, kad 
vokiečių bombardavimu Pa
ryžiuje ta dieną nepadaryta 
jokių nuostolių. 

Tečiau Petit Parisien pažy
mi, kad tasai oficijalis pas
kelbimas nesutinkąs su faktu, 
nes nuo bombardavimo žuvu
sios... 8 vištos. 

• 

• . • , , , , , , 

Londonas, bal. 8.—Ant pie- j Su Amer. Armija Prancuri-
tinio Somme upės kranto pra- į j 0 j e , bal. 8.—Amerikoniškas 
eitą naktį anglai pasivarė pir- j oficieris, kurs sugrįžo iš mu-
myn, pranešta oficijaliai. 

Vokiečuj artilerijos veiki
mas didėja visam anglų fron
te. 

Paryžius, bal. 8.—Pašėlusi 
artilerijos dvikova praeitą 
naktį tęsėsi ypač ant kairiojo 
upės Oise kranto, sakoma ka
rės ofiso pranešime. Nebuvo 
pėstininkų veikimo svarbiau
siose fronto vietose. 

S. VALSTIJOS YRA NEU-
TRALĖS AIRIJOS KLAUSI 

ME. 

Nenorima nesmagumų daryti 
Anglijai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 

1918, as required by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Washington, bal. 8.—Nežiū
rint .suplaukusių daugelio re
zoliucijų, žemesniajam kon
greso bute nebus pakeltas 
viešai klausimas Airijos rei
kale. 

Užsienių reikalų komiteto 
pirmininkas Flood šiandie 
pranešė visiems tiems, katrie 
reikalavo Airijos klausimą 
pakelti viešumon, kad tasai 
klausimas nebus pakeliamas, 
kad nedaryti nesmagumų 
Suv. Valstijų bendrininkei 
karėje. 

šio laukų šiaurinėje Prancūzi
joje, ir kurs visas laikas, nuo 
vokiečių ofensy vos pradžios, 
yra išbuvęs, pasakoja, kad vo
kiečiai yra netekę 300,000 sa
vo kareivių užmuštais, sužeis
tais ir nežinia kur pražuvu
siais. Tasai oficieris pirmiau 
veikė anglų kariuomenėje ir 
yra susipažinęs su visu stoviu 
karės fronte. 

tą taikos konferencijoje Brest D A V ] f c G A f t B 4 S LEGLTONO 
T , i t o v s l r e M T C a m e n e v A . Pfl- «*«»«**.•** 

KAUKAZAS EINA PRIEŠ 
TURKUS. 

Priešinasi paleisti tautišką 
armiją. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oe-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 8.—Kaukazo 
ir Turkijos atstovų taikos 
pasitarimuose, pranešama iš 
Maskvos į Exchange Tele-
graph Co., turkai pareikala
vo, kad Kaukazo tautiškos 
armijos rekrutavimas butų 
pertrauktas ir surekrutuota 
armija paleista. 

Kaukazo atstovai katego
riškai pasipriešino tokiam 
reikalavimui. Armijos organi
zavimas Kaukaze energingai 
vedamas. Kaip jauni, taip seni 
žmonės skaitlingai įstoja ar-
inijon. s 

Litovske, M. Kamenevą, pa 
žymi, kad to ambasadoriaus 
negali nei priimti, nei patvir
tinti, nes tas nesutinka su pa
daryta taikos sutartimi. 

Taikos sutarties 10 skyriuj 
yra pasakyta, kad diplomati
niai ir konsuliariai ryšiai at
naujinami tik po taikos su
tarties ratifikacijos ir susi-
mainymo tų dokumentų. Ir 
pagaliaus po to, kuomet to
kie paskirti atstovai abipu
siai bus pilnai pripažinti. 

- ; KRYŽIŲ. 
' 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Havana, bal. 8.—Kubos pre
zidento rūmų raudonojoj sa
lėj prancūzų pasiuntinys pre
zidentui Menical Prancūzijos 
prezidento Poincare vardu in-
davė prancūzų garbės legijo-
no krvžių. 

Tai padaryta metinėse su
kaktuvėse nuo Kubos įstoji
mo, karėn talkininkų pusėje. 

"Priešininkas užpuolė mū
sų apkasus dviejose vietose. 
Pirmutinis užpuolimas leng
vai atmuštas. Antrojo užpuo
limo metu priešininkas mėgi
no dasigauti prie dygliuotų 
vielų tvoros. Tuomet atidary
ta mūsų arinotų ugnis ir ne
užilgo amerikoniški pėstinin
kai išėjo iš apkasu, nuolėsi a-
takon ir atbloškė priešinin
ką atgal. Amerikonai prieši
ninką nusivijo net ligi jo pir
mosios linijos apkasų, iš kur 
vokiečiai buvo priversti pa-
bėgti ir pasislėpti į pašali
nius apkasus. . ~ ^ 
i\" Priešininko artilerijos vei

kimą pasekė mūsų sunkiosios 
artilerijos smarkus šaudymas, 
kurs nutildė dvi priešininko 
batareji". 

TAI VIS VAISIAI SOCUALISTV AGI
TACIJOS 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Grand Rapids, Mich.. bal. 
8.—Lietuvos Sunų pašelpinės 
draugijos trylika narių ir vir
šaičių suareštuota praeito ke
tvirtadienio vakare. Tai atli
ko American Protective į Lea-
gue 40 narių, kurie tą vakarą 
tuo tikslu aplankė apie šim
tą lietuvių namų. Visi suareš
tuotieji vyrai nagalėjo paro
dyti registravimosi kortų ar
ba kitokių prirodymų, kad 
jie yra paliuosubti nuo drat-
to tv. nuo kareiviavimo. Teis-

w 

darystės departamentas turi 
liudijimus, kad visi suareš
tuoti vyrai yra kareiviavimo 
amžiuje ir, kad jie yra mėgi
nę suklastuoti savo amžių mi
nėtos draugijos rekorduose. 

"Re ide" dalvvavo 20 auto-
mobilių, prie kurių kiekvieno 

Tyrinėjimai tuo reikalu bu
vo pradėta kovo 12 d. Per dvi 
savaiti valdininkai tyrinėjo 
draugijos rekordus, kuriuose 
susekta narių pavardės, am
žius ir adresai. Draugijos 
viršaičiai, pareikalavus re
kordų, juos davė be jokio 
klausimo. 

Anot American Protective 
League vyrų, kurie vedė ty
rinėjimus ir kurie peržiūrinė
jo rekordus, susekta, kad re
korduose tų 13-kos suimtų 
narių amžius suklastuota. 

Draugija buvo įkurta Granfi 
Rapidse 1912 metais su tikslu 
susišelpimo ligoje ir mirtyje. 
Šiais laikais jinai turi apie 
500 narių. Mitingai laikomi 
svetainėje po num. 1059 Ha-
milton st., N. W. Kiekvienas 
aplikantas prieš įstojimą turi 
išpildyti tam tikrą aplikacijos 

buvo priskirti deputy š*rifaU*W«u&a, paduoti vardą, pavar-

B0L0 PASHA BUS NUGA 
LABINTAS. 

Prezidentas atsisakė susimy-
• 

• 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Londonas, bal. 8.—Prancū
zijos prezidentas Poincare at
sakė susimylėjimą Bolo Pa-
sbai, kurs pasmerktas miriop 
už šalies išdavystę, anot Ex-
change Telegraph žinių iš Pa-
ryziaus. 

Bolo Pashai gyvastis prail
ginama reikalavimais išklau
sinėti tuo reikalu liudininkus 
—senatorių Humbertą ir bu
vusį premjerą Caillaux. 

"Re idu i " vadovavo specija-
lis teisdarystės departamento 
agentas W. S. Fitch. 

Pijus Kaušius, 290 Leonard 
st., N. W., minėtos draugijos 
pirmininkas, ir Charles Jaki
mavičius, 1211 Turner ave., 
sekretorius, suareštuotu tre
čiadienį po pietų. Jiedu areš
tavo teisdarystės departamen
to valdininkai. Kaušius sako
si turįs 32 metu amžiaus ir 
draugijoj pirmininkaująs nuo 
praeito sausio 1 dienos. Sek
retorius pasisakė esąs 26 me
tų amžiaus. Jis negalėjo pa
rodyti, kad yra užsiregistra
vęs. * 

Juos ima nagan federalė val
džia. 

Visus tuos 13-ką vyrų trau
kia tieson distrikto prokuro
ras Myron H. Walker. Jam 
pristatyta liudijimai apie su
imtųjų prasižengimą. Kaiku-
rie draugijos viršaičiai, kurie 
nėra kareiviavimo amžiuje, 
traukiami tieson už suokalbį, 
kuriuomi norėta kiti apsau
goti nuo kareiviavimo. Su-

dę, adresą ir amžių. Tai visa 
užlaikoma rekorduose. 

Rekordai pakeisti. 

Tyrinėjimai parodė, kad 
suareštuotieji draugijos na
riai prie draugijos rekordą 
prieigą turėjo pradėjus praei
to birželio 5 diena ir kad re
korduose pakeista metai. Vie
nur amžiaus metai ištrinti su 
roberiu ar kitokia kokia kie
ta medžiaga; kitur metai 
pertaisyti storai rašalu, dar 
kitur seniau pažymėti metai 
išimta rukštimi. Kiekvieną 
blanką patvirtinta su apii-
kanto fjarašu. Valdininkam< 
pasisekė ant, blankų susekti 
ir atitaisyti /senuosius aplin-
kaiu^ motii4> katrie norėta 
pakeisti kitais. 

Lietuviai didžiumoje ištikimi 

W, F. Fiteli, specijalis a-
gentas, praeitą penktadienį 
pažymėjo, kad tos draugijos 
didžiuma narių yra ištikimi 
šaliai ir kad didelis skaitlius 
jaunų vyrų jau kareiviauja. 
"Šitas apkaltinimas nepalie-

imtieji bus užregistruoti ir j čia visų lietuvių", pasakė 
teįsiami pagal federalių sta- j Fitch. " Tik visa nelaimė, kad 
tūtų. Už tai laukia juos vie-|tie vyrai yra nariai tos ypa-
nerių metų kalėjimo bausmė.; tingos draugi jos". 

JAPONAI KONTROLIUOJA 
VLADIVOSTOKĄ. 

AMERICAN RED CROSS S TATION IN MILAN, ITALY. 
AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS STOTIS MILAN E, ITALIJOJE. 

Mėgina sumažinti to veikimo 
prasmę. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on April 9, 
1918," as required by the act of Oc-
tober 6. 1917.* 

Maskva, bal. 8.—Japonijos 
atstovas Vodogdoje, kur gyve
na talkininkų ir neutralių ša
lių atstovai Rusijoje, bolševi
kų užsienių reikalų komisa
rui M. Tchitcherinui pasiuntė 
pranešimą, kuriuomi mėgina 
sumažinti japonų išlipimo 
Vladivostokan prasmę, anot 
laikraščio Izviestija. Praneši

me pažymima, kad tasai atsi
tikimas esąs tik lokalis inci
dentas, kad admirolas Kato 

[pasielgęs pagal nuosavios ini-
į cijatyvos, kad jis tame reika-
| le neturėjęs vyriausybės įsa-
kvmo. M. Tehitcherin tečiau 

J ę 

netikįs geriems japonų no
rams. 

Iš Vladivostoko apturėta 
žinia, kad tenai japonai nesi-
maišą į žmonių gyvenimą, tik 
patroliuoja gatvėmis. 

Admirolas Kato apsilankęs 
pas miesto majorą ir zemst
vos pirmininką. Municipalė 
taryba padariusi protestą 
prieš japonus. 
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>HRAUGAS Antradienis, balandžio d d. 
— 
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€i DRAUGAS 
LUCTUVIU KATAME V DIBaniAATLS 
B u * kaadiana laskyrus nadėldienlua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metanu $5 M 
P D M I metu . . . . . . * • . - . . . , . . . $ 1.11 

Perkant atskirais numerlala po 2c. 
Prenumerata mokasi-4š kalno. Lai

ka* skaitosi nuo ulsiraAymo dienos, 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigui geriausia sly
sti išperka n t krasoje ar ex?rose 
"Money Order" arba Įdedant pinigus 
I registruotą laišką. 

•f 

LTTHl AJTIA V DAILY FKIEVD 
Publianed dally ezcept Sundays by 
DRAUGAS rCBLISHĮMO OO., Inc. 

18#t W. 44tk Street, Čfcleago. DJmoto 
I McKJnley SI 14, KstmbL ĮSOS 

-*k 

} 

TERMS OP 8UBSCRIPTION: 
One year $5.00 
Si* montns 13.00 
Thursday's Edttlon $2.00 
At News Standi 2c. a Copy. Adver-
tlslng rates on applicatlon. 

Lietuvių Vyriausioji 
Taryba, 

(Tąsa) 

PROTOKOLAS 

Trijų ir partijų atstovų suva
žiavimo Voroneže 1917 m. lapkri

čio mėn. 1&—19 d. 

6& Drangas PubllJshieg Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tel. McKinley 6114 C h i c a g o , 111. 

IR VĖL KLAIDINAMA. 

f 

Turime ati taisyti paklaidas, 
ar gal i r tyčia padarytus iš
kraipymus, kuriuos išskaitėrue 
" L i e t u v o s " No. 14-ame strai
psnyje "Maldos Klausimas 
Seime. ' ' P-~as B. K. B. priki
ša katalikams net t r is sulau
žymus sutarties. Visi prie
kaištai yra neteisingi. 

1) Seimą pagal sutart ies 
turėjęs at idaryt i vyriausias 
dclegatas-inteligentas. Tai 

•netiesa. Taip buvo manyta 
išpradžių. Galutinai Seimo 
rengimo komisija nutarė, kad 
Seimą at idarys tos komisijos 
pirmininkas p. Kaupas . Taip 
i r buvo. 

2) Buvę sutar ta rinkti du 
.Seimo vedėju: vieną nuo kata
liku, kitą nuo tautininkų. Bet 
šitą reikalavimą tautininkai, 
anot liudijimo p. Kaupo, iški
šę tik prieš pat Seimą (kaip 

1. Suvažiavimo sudėtis. 
1. K Trijų — Jonas Jablons

kis ir Pranas Mašiotas; 
2. partijų atstovai: Lietuvos 

Socilistų Liaudininkų Demąfcra-
tų — Mykolas Šleževičius, Albinas 
Rimka; 

Demokratinės Tautos Laisvės 
Santaros: — Juozas Bagdonas, 
Stasys Šilingas, Vytautas Petru
lis ir pavaduotojas — Rapolas 
Skipitis. 

Tautos Pažangos: —Martynas 
Yčas, Juozas Vokietaitis, kun. 
Julijonas Jasenskis. 

Tik paklausykime kaip pa- Lietuvių Krikščionių Demokra-
vyzdžiui, išvedžioja p. B. K. r t ų . _ į ^ . Mykolas Krupavičius, 
B. J i sa i sako: 

4 'Tautininkų sriovė, nors 
tur i daugelį ir tikrų laisva
manių savo eilėse, viena nė
ra prineipijaliai priešinga 
maldai tam tikroje vietoje, 
tam tikru laiku ir tam tikro
je formoje ir antra, pripa
žindama kiekvienam sąžinės 
laisvę, negali ir nėra prie
šinga, jeigu kas nori gar
binti Dievą sulyg- savo per
si t ikrinimu." 
P . B. K. B. nei nepasijuto, 

kaip pasakė didžiausį nenuo
seklumą. Pirmoje sakinio pu
sėje jisai stovi ant netoleran
tiškų laisvamanių pozicijų, 
(jie leidžia melstis tik " t a m 
tikroje vietoje, tam tikru lai
ku ir tam tikroje f o r m o j e " ) ; 
kitoje gi pusėje savo sakinio 
jau jisai kalba, kaipo rimtas 
tolerantiškas tautininkas (nė-

-

pajutę," kad "katalikę ats tovę L ? P a s i n g a s , " j e igu kas no-
bus didžiuma). P-nas Kaupas I r l ^ m t l D l * v * s u l - v « s a v ° 
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S 
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tvirt ina, kad jisai nedavęs su-
• tikimo ant tos propozicijos: 
•ji aiškiai buvo absurdiška. 

Matvt, kad fr tautininkai ne-
•r 7 

•• manė per daug varytis už dvi-
» * 

galvį Seimą, jeigu jie ėjo ąnt 
; kompromiso: vietoj savo pir-

••mininko turėt i net tris viee-
|" pirmininkus taila, kada katali-
;* kai turėjo tik vieną vice-pirmi-
•"ninką (greta savo pirminnko). 
[" Taigi ir šiame dalyke nebuvo 
; l jokio sutarties laužymo. 

3) Pagaliau pačios maldos 
' • klausimu. Tą klausimą jau 

mes pagvildenome seniau at
sakydami " Tėvynei ." Tad 
to ir nebekartosime. Sutar-

; tis at idaryti Seimą be maldos, 
;; jeigu ji ir buvo daryta, nebu

vo svarbi. Tokių vekselių iš
davinėti musų ingaliotlnial ne
turėjo teisės, nebuvo ingalioti. 

Tas faktas, kad tautininkų 
vadai dar išanksto prieš Sei-

- mą atkakliai varėsi prieš tei-
' - sę katalikų pasimelsti prieš ir 

po Seimo, kad pačiame Seime 
į; kai-kurie jų kėlė iš tos prie

žasties skandalus — liks ii-
gam laikui rūsčiu kaltinimu 
tautininkų srovei. Mielai už-

J mirštume visa kas buvo ir ne
beprimintume daugiau, bet 

1". kada jų STOVČS vadai vis pa
naujina užsipuldinėjimus ir 
neteisingus prikaišiojimus — 

- priversti esame parodyti jų 
klaidas i r pasakyti teisybę. 

pers i t ikr in imų") . 
Aišku, kad rimtas žmogus 

rimta srovė negali sėdėti ant 
dviejų kėdžių, laikyties dviejų 
pozicijų, kurios viena kitai 
griežtai priešinasi. 

Juk pirmoji pozicija y ra vi
sų pasaulio bedievių, laisva
manių, socijalistų, bolševikų 
pozicija. Visi jie irgi sutin
ka, kad tikintieji gali melsties, 
" t a m tikroje vietoje, tam tik
ru laiku, tam tikroje formo
j e / Bet prieš tai protestuo
ja ir protestuos visas iikin-
tis pasaulis ir pagaliaus visi, 
kuriems ištikrųjų brangus yra 
žmogaus sąžinės laisvės prin
cipas. J i e visi reikalavo ir 
reikalaus, kad tikintiems žmo
nėms valia butų laisvai pasi
rinkti sau " vietą, laiką ir for
mą," kur, kada ir kaip mel
sties, o ne kad tam visam eitų 
" u k a z a i " iš kokios nors bol
ševikiškos kancelerijos. Tam 
teisingam reikalavimui prita
ria ir p. B. K. B. antroje sa
vo sakinio pusėje. 

Bet jisai tur i pildyti tuos 
nenuoseklumus, pakol jisai 
nori būtinai vieiryti tautiškus 
bolševikus su džentelmonais 
tautininkais. 

Bet pakol tautininkai šiame 
svarbiausiame klausime —- at
minėsime link tikėjimo nenu
statys aiškios vienos pozicijis 
ir neišdirbs vienodos taktikos, 
— patol mums sunku bus sn 

Laisvamanybė — tai t ikras j a į S ) k a i p o s u s r o v e j r i m t a i 

vėžys tautininkų srovės. I š | skaityties. 
vienos pusės j i 1 t rukdo tos 

• 

TAI KUR VAaKAS. 
Aubrey Peterson, 10 metų 

vaikas, liuobomis nuo mokini-

; srovės vienybę ir stiprėjimą, 
.- iš antros pusės j i pastato prie-
i. šais tą srovę visą tikinčią Lie-

'• tuvą, lietuvių katalikų minias, j mosi valandomis šį-tą dirbo 
M Tautininkai turėtų tai 'supra- vienoje gėlių krautuvėje ir su-
»- sti labiau negu mes. Bet jie 

tyčia ar netyčia nenori užim-
ti aiškios pozicijos link tikė-

jf jimo klausimų, taigi i r saky
sime link "maldos klausimo 

"" Seime." 

sirinko tuo būdu 50 dol. To
mis dienomis jis nutiko už 
tuos pinigus nupirkti jam lais
vės bondsą. 

To vaiko tėvai gyvena po 
num. 421 East 45 Place. 

Vytautas Endžiulaitis. 
Lietuvių Katalikų Tautos Są

jungos: — kun. Pranas Pen-
kauskas. 

3. organizacijų atstovai: 
Lietuvių Karininkų Sąjungos 

Centro Komiteto: — Jurgis Eli
sonas. 

Liaudies Sąjungos: — Pakal-
ka. 

II. Suvažiavimo tvarka. 
Pranas Mašiotas Trijų vardu 

atidaro posėdi i r praneša, kad 
nors Kazys Grinius nėra atva
žiavęs, bet jam būnant Voroneže 
spalių mėnesį buvo smulkiai kal
bami suvažiavimo būdas ir svar
stomieji dalykai, ir juodu — Pr. 
Mašiotas ir J . Jablonskis — yra 
įgaliotu darbą dirbti ir neatva
žiavusio K. Griniaus vardu. 

Pirmininku išrenkamas vienu 
balsu Pranas Mašiotas. Sekreto
riais renkami: St. Šilingas, J . Vo
kietaitis ir V. Petrulis. 

Pr. Mašiotas praneša, kad kiek
viena partija turės vieną spren
džiamą j į balsą, taip pat ir juodu 
— Pr. Mašiotas ir J . Jablonskis, 
— o organizacijų atstovai da
lyvauja patariamuoju balsu. 

Pr. Mašiotas praneša, kad Tri
jų buvo kviečiama j suvažiavimą 
Liaudies Sąjunga tuo supratimu, 
jog jinai esanti tariamoji katalikų 
partija. Paaiškėjus, jog Liaudies 
Sąjunga yra ne partija, bet kul
tūros organizacija, Trijų kreipta
si į Lietuvių Katalikų Tautos Są
jungos, kaip partijos, vietos Voro
nežo skyrių ir prašyta deleguoti į 
suvažiavimą partijos atstovą ta 
sąlyga, kad skyrius su savo parti
ja susižinotų ir atsakomybę prieš 
partiją del atstovavimo suvažia
vime sau prisiimtų. 

J. Elisonas Lietuvių Karinin
kų Sąjungos vardu praneša, kad 
kiekviena partija turi įteikti 
Trims savo programą ir Centro 
Komiteto narių sąrašą. 

Kun. M. Krupavičius klausia, 
ar įteikimas Trims dalyvaujan
čių suvažiavime partijų progra
mų ir Centro Komiteto narių są
rašų yra reikalaujamas oficilinai 
ar privatinai. 

J. Elisonas atsako: — Taip, 
oficilinai. 

Į 

Į paklausimą, ar atsakė Lietu
vos Socilistų Liaudininkų Parti
ja, Lietuvos Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos ' Lietuvių 
Ha jonas, — Pr. Mašiotas prane
ša, kad oficilinių atsakymų raš
tu nėra. 

Pr. Mašiotas siūlo tokią dienos 
darbo tvarką: 

1. Ar partijų atstovai randa 
vyriausią lietuvių tautos reika
lams organą Rusijoje būtinai rei
kalingu t 

2 . To organo kompetencija ir 
pareigos; 

3. Organo sudėtis ir vieta; 
4. Organo vardas; 
5. Organo oficiliniai biuleteniai 

ir; 
6. Narių rinkimas. 
M. Šleževičius, pritardamas pa

tiektai darbo tvarkai, siūlo dar 
visų pirmiausia išklausyti prane
šimų: a) apie Antrąją Stokholmo 
konferenciją ir b) apie politini 
lietuvių darbą Didžiojoj Lietuvoj, 
užsieniuose ir Rusijoje, o paskui 

tuoj apsvarstyti ir nustatyti ben
drą organo politinę platformą. 

Pr. Mašioto ir M. Šleževičiaus 
pasiūlymai vienu balsu priimami. 

/ / / . Pranešimai. 

St. Šilingas praneša apie An
trąją Stokholmo Konferenciją; 
apie politinį lietuvių darbą Di
džiojoj Lietuvos ir užsieniuose. 
Pranešimo konspektas, prie proto
kolo pridedamas. < 

M. Yčas, papildydamas St. 
Šilingo pranešimą, pažymi, kad 
tariamasai, 1917 m. pradžioj Lie
tuvių Augščiausios Tarybos De
legacijos paskelbtas, memorandu
mas, kuriame konstitucinai-mo-
narchinis Lietuvos sudarymas 
pripažįstamas tinkamiausiu, yra 
ne vieno J. Gabrio darbas, kad 
Šveicarijos atstovai, klausiami 
del šitojo memorandumo, atsakę: 
"tai musų visų darbas". 

St. Šilingas pastebi, kad Ant
rosios Stokholmo Konferencijos 
posėdžio metu oficilinai paklaus
ti Šveicarijos atstovai atsakę, 
kad šveičariečiai prie Šito memo
randume nebuvo prisidėję.' , 

M. Včas paaiškina, kad ank
ščiau jo atpasakoti Šveicarijos at
stovų žodžiai del minėtojo memo
randumo buvę pasakyti prelimi
nariniam pasikalbėjime dar ne
atidarius oficilinių Konferenci
jos posėdžių. 

jus . Aprašinėjo viską ir kai
nas lygino t a i p : vienas ark
lys ver tas dviejų, karvių, vie
š a karvė ver ta tr i jų kiaulių 
ir tt . Dvaro butą dikto, daug 
tūkstančių margų dvaras čia 
turėjo pavyzdingą ukį, Ugom-
butį, mokyklą, cerkvę i r t t . 

Surašius pradėta dalytis. 
Dvaro pakajuose nusprensta 
įsteigti amato mokykla. Vi
sos kitos įstaigos prie dvaro 
panaikinta. Pavyzdingą ukį 
irgi išplėšė. — Art i , pjauti i r 
sėti, girdi, patys mokame, kam 
mums mokintis iš pavyzdžių? 
Ponams, esą, zobova buvo. 
Nereikia ir veislinių gyvulių 
laikyti, a r mužikas nepasiga-
nėdina apsususiais kuinais i r 
ant virvių kilnojamomis kar
vėmis. Kam čia naujos ma
dos t £ o n ų išmislai. Visi 
veisliniai brangus gyvuliai bu
vo padalyti tarrj kumečių. 

Nutar ta , kad ir ligonbutis 
nereikalingas. Juk ligoniai 
gali važiuoti sirgti į miestą. 
A r protėviams kaimiečio blo
gai gyvenosi, kada visai li-
gonbučių nebuvo? 

Pradėjus dalybas kilo klau
simas kaip būti su seniau iš
vogtais dalykais. Susprens-
t a : apeiti su revizija kaimelį 
i r atimti. Bet čia nelabai no
rėjo grąžinti, verkšleno: " s e 
niau, girdi, kas mano — tai 
buvo mano, o dabar atima 
gvo l t u ! " Žinoma, plėšikas 
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99 RAŠYKITES į "DRAUGO 

BENDROVĘ. 
( Kapitalas padidinti nuo $25/XX) 0» $50/X)0. 

NUTARTA: ^fQ. ^męSiąH nu0 $25.00 iki $10.00. 

šiandien musų laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis lietuviu katalikų dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai-
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M. Šleževičius klausia: 1) 
Kodėl visą laiką negalima buvo [nenori, kad iš jo kas plėštų. 

Liokajui teko per dalybas pasimatyti Rusijoj gyvenantiems 
lietuviams betarpiškai su Didžio
sios Lietuvos atstovais Stokholmo 
ir 2) Ar po Antrosios Stokholmo 
konferencijos rezoliucijomis ir 
memorandumu yra Lietuvos So
cilistų Liaudininkų Demokratų 
atstovės — F. Bortkienės para
šas? 

St. Šilingas atsako: 1) Tvir
tinti, kad tam butų daromos 
kliūtys, neturint - aiškių faktų, 
sunkoka butų, bet yra daug ko, 
kas duoda teisės manyti, kad vo
kiečiams, ir gal ne vieniems vo
kiečiams, nenorimas toksai suva
žiavimas Stokholme; vokiečiai ve
lija, matyti, pasimatymus Didžio
sios Lietuvos lietuvių su Šveica
rijos lietuviais Šveicarijos terito-

tjž sekretoriavimą: ketvertas 
arklių, karėta, šėpa-bufetas 
indams ir medžioklei puikus 
batai. Nelab del tų- dalykų 
kiti varžėsi : kam jie muži
kui? O liokajus visgi " poniš
k o ' ' budo. 

Ponas , kurs pa ts tuo laiku 
buvo dvare, prašė, kad jam 
paliktų minėtus, batus. Bet 
jam atsakyta pal ikt i : pr i ra
šyta, esą, prie dalybų — tai 
pabaigta. 

Iš bufeto (indaujos, šėpos 
indams) liokajus sumanė pa
daryt i sau drabužiams kabinti 
šėpą. Išlupo lentynėles, ap-

iynmi "Draugo" BendrovSs šėru. 
DRAUGAS PUBLISHDrO OO! 

1800 West 46th Street, 
CHICAGO, ILLDrOtt. 

Priglunčiu $ Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu 
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rijoj, 2) Visi Antrosios Stokhol- ^ r P ° d e l t rumpumo. Bet pa-
mo konferencijos nutarimai buvo • s i rodė: netelpa nei į vieną mu-
padaryti vienu balsu, taip pat{žikišką grįcią, pgrstambi. Taip 
visi vienu balsu pritarė ir memo
randumui; Antrosios Stokholmo 
konferencijos protokolus pasirašė 
prezidiumas, o memorandumą 
pasirašė konferencijos įgaliotoji 
delegacija. " 

Į M. Šleževičiaus paklausimą 
del Didžiosios Lietuvos atstovų 
Antrojoj Stokholmo konferenci
joj, St Šilingas atsako: — Lie
tuvos Taryba, užrašydama j sa
vo protokolus, įgaliojo du Švei
carijos lietuvių atstovauti Lietu
vos Tarybai Antrojoj Stokholmo 
konferencijoj, o vienas jųdviejų 

i r paliko stovėti kur stovėjęs, 
tik apšelmavotas. , 

Karė ta i nuimta lakiravotas 
(pudla) viršus, uždėta vežie-
čios; virto karėta į sodžiaus 
briką ant puikių ressorų 
(sprendžinų). Arklius lio
kajus siulijo savo tėvui, ūki
ninkui, t as išsigandęs k ra tė s : 

Nenoriu, girdi, bėda, del ar
klių dar kas primušti gali. 
Liokajus nusivedė į miestelį, 
bet ten visi/, kam reikia i r kam 
nereikia prisipirkę nuo "da ly-

kup «k yra Lietuvos Tarjboe b „ ^ ^ a r k l i l a k . 
,gahotas autovauti ja, t . .p pat ^ ^ į ^ ^ m 
ir svetur 

J . Elisonas praneša: a) kaip 
kitos tautos žiuri į Lietuvos da 

Sąjungos pažiūrą į Lietuvos at
eitį — nepriklausomybės reika
lavimas ir c) rezoliucijas lietu
vių karininkų komitetų. 

(Bus toliau). 

KAIP RUSIJOJE EINA 
"DALYBOS." 

Rusijoj apiplėšta beveik vis
kas, kas apiplėšti buvo gali
ma. " N ą š Viek" paduoda pa- so, užpylė (praskiedė) vande-

visą ketvertą puikiausių ark
lių liokajus gavo tik 1200 rub-

lykus; b) Lietuvių KarininkųsĮlin. ( d a r atminti reikia, kiek 
dabar rublis ver tas! ) . 

Sodnas gerokai praret intas , 
iškirstas. Geresni medžiai iš
vogti. Bet visai iškirsti ne
manoma, tegul, sakoma, ligo
niai turės kur špacieruoti. 

Šu vietos cerkve buvo ra-
sirupinę. Kas daryt i? Rū
pestis pasibaigė netikėtai. Po
po sunūs iš kažkur nuo fronto 

Be to ' n u t a r t a : kad visus 
taksus iki Naujų Metų (dar 
keletas mėnesių buvo) užmo
kės valdžiai ponas už visą sa
vo buvusį dvarą. Kiek tak
sų — sunku buvo nu ta r t i : 
norėta kad ponas buržujus 
mokėtų kuodaugiausiai ir bi
jota, kad kitais metais pa
tiems reiks mokėti tiek pat, 
kiek tais metais poną privers. 
I r pono kišenę iškrėsti, ir sa
vo kišenę baime užg&atf. 

Po " d a l y b ų " pribuvo "va l 
džios kamisorius su raudon-
sargiais. Kamisor ius ' ' nu
sprendė: viskas atlikta sulyg 
įstatų dalybos tad "užtvi r 
t i n t a . " 

Baudonsargiai užsimanė 
mėsos, bet mužikai a t sakė : 
dalybos buvo teisingos, jos 
užbaigta, mėsa išskirstyta. 
Pirkt i galit už pinigus! Ka
misorius pareikalavo 500 rub
lių ant " te isė tą išlaidų." 
Valsčiaus kasa išmokėjo. , 

(VAIRUMAI. 
— 

Kun. Tarno Žilinsko knygu
tė "Ka ta l ikų Bažnyčia ir De
mokra t i zmas" — matyt, yra 
viena iš svarbiausių i r naudin
giausių leidinių musų kalboje. 
Tai liudija štai koks faktas : 
" N a u j i e n o s " per ištisą* eilę 
savo numerių leidžia neva kri
tiką tos knygos, i r dar vis sa
ko, kad bus daugiau. 

Ne tiek kritikuoja, kiek 
plusta, keikia 'popiežius, vys
kupus i r ' kun igus . I š labai 
nerviško ^Naujienų" tono ga
lima spręsti, kad kun. T. Ži
linskas pataikė joms į pačią 
sopamąją vietą. 

Platinkime tą knygutę. 

* 

APSAUGA DIRBANČIOMS 
MOTINOMS. 

parsivežė t r is viedrus spiritu-

sakoj imą tūlo dvarioko (lioka
jaus ) , kurs pats prie tokitj 
" d a l y b ų " dalyvavo. 

Užėjus socijalistų " t v a r 
k a i " kumečiai, buvo pradėję 
-nešti iš dvaro sau kas ką su
manė. Kilo per ta i savytar-
piai kumečių i r kitų "pro le
t a r ų " ginčai. Liokajus pa
siūlijo: surašyti visą turtą 
dvaro ir dalybas pavesti "ko
misi ja i ." Komisorium, sek
retorium išrinktas pats lioka-

neliu ir pradėjo pardavinėti. 
Sodiečiai susirinkę nuspren
dė : ant spirituso padaryt i rėk-
viziją (atimti bendrovės nau-
dai) ir čia pat išgerti. At
ėmė ir išgėrė. Įsismaginę 
apdaužė ir patį popą, ir jo 
simų, o cerkvę pridergė. Pas 
kui nusprendė: cerkvę užkalti 
ant visados, cerkvės tarnus 
atleisti, gi moterystės, gimi
mus ir mirimus užrašinėti val
sčiaus raštinėje. 

Trečia taisyklė, kurią Su
vienytų Valstijų Komitetas 
Besirūpinąs Moterims Indus
trijoje užgiria y r a : -

" J o k i a moteris negali bū
t i pri imta į jokį karės reika
lingą darbą, bėgyje dviejų 
mėnesių prieš gimdymą, nei 
bėgyje dviejų mėnesių po 
gimdymui ." 

Nuo karės prasidėjimo mo
ters bekariaujančių šalių yra 
traukiamos į tokius užsiėmi
mus apie kuriuos jos pir-
miaus nieko % nežinojo. Angli
joje apie 1,240,000 daugiau 
moterų dirba prie įvairiausių 
darbų, negu pirmiaus dirbda
vo. Prancūzijoje, vien ginklų 
dirbtuvėse dirba apie 400,000 
moterų, kur pirmiaus vos ke
letas tūkstančių prie tokio 
darbo dirbo; Germani joje 
(Vokietijoje) moterų darbi-

- ^ — * * * • — — — • — — * — n 

(Seka o pusi.). 

"Nau j i enos ' ' da r vieną kei
stą naujieną p raneša : visi, 
sako, kurie rinkimuose at i
duoda balsus už republikonų 
ar demokratų kandidatus, esą 
darbininkų priešai. Darbi
ninkų prieteliais gi esą tik 
vieni socijalistai. 

Taip, prieteliais, tik.... iš 
antro galo. 

Ek, jųs, monopolistai.... 
Sparnaitis. 

HUNGE1V 
For three years America bas 
fbught starvation m Belgium 

Will you Eat les s - w h e a t 
t n c a t —fitts mrd sugar 
t h a t \ve m a y stiH senei 

tood in ship loads? 

• Mira* iTATti r««t *»MMni«um<m 

Stock* Ir Bonds Perkami ir Pardno-
toa So. I * SaUe vt, aidėta ltOO m. 
darni veiklas darbas. Aodrews A Oo* 
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Antradienis, balandžio o. 'D R I U G A S 

CHICAGOJE. 
BRIDGEPORT. 

įspūdingas susirinkimas. 
Draugystės Saldžiausios Šir

dies Viešpaties Jėzaus (ant 
Bridgeporto) susirinkime, be
svarstant įvairius dalykus pri-

* eita prie Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo. P. B. But
kus, atstovas Amerikos Lietu
viu Visuotino Seimo, išduoda 
raportą labai nuosekliai; jisai 
labai užinteresavo susirinki
mą, kuris su didžiausiu entu-
zijazmu priėmė raportą vien
balsiai. 

Tolesniai p. B. Butkus ra
gino narius, kad apsidėtų mo
kesčiais, tai yra, kad stotų j 
eiles Lietuvos gelbėtojų. Tą 
p. B. Butkaus paraginimą vi
si nuoširdžiai priėmė vienbal
siai. Nutarta, kad draugija 
Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus nuo šio laiko sto
ja į eiles Lietuvos gelbėtojų, 
tai yra, nariai tuojau prade j c 
mokėti į Tautos Fondą pagal 
savo išgale, (žinoma, ne ma
žiau kaip po 2oc. ant mėne
sio). O daugumas pasižadė
jo mokėti ant mėnesio po 50c. 
ir daugiau. Bravo, Draugy
stė Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus ! 

Žinoma, u i tokį prakilnų 
paraginimą garbė priklauso 
p. B. Butkui. Dabar turė
tų ir kitos draugijos paimti 
pavyzdį iš draugijos Saldžiau
sios Širdies Viešpaties Jėzaus. 
Taigi dar katros draugijos ne-

^esat stoję į eiles Lietuvon 
gelbėtojų, kad pasektumėt dr-
ją Saldžiausios Š. V, Jėzaus. 
Taigi, broliai, stokime, į dar
bą, nes tai yra šventa mūsų 
priedermė gelbėti Lietuvą, sa
vo močiutę! Jinai mums at
simokės šimteriopai. Tegul 
visos draugijos pristoja prie 
Tautos Fondo. Kam nėra ži
nomas Tautos Fondas. Tau
tos Fondas yra surinkęs dau
giausiai aukų (apie $125.000), 
tai-gi čia aiškiai liudija fak
tas. O kad mes kožnas bei 
vienas apsidėsim mėnesiniais 
mokesniais, tai tada surinksi
me nebe $125,000, ale $1,000,-
000, tai gi į darbą broliai! 

Sekančios ypatos aukojo j 
Tautos Fondą: 

Ant. Paulauskas $5.00 
Vinc Klimas 5.00 
Bernardas Nanartonis 6.00 

3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

PRANEŠIMAI IŠ BUVUSIO LIE
TUVIŲ POLITIŠKO SEIMCb 

/ N E W YORKE 

Chicagos Lietuvos Vyčių Apskričio Valdyba šaukia nepaprastą visų Chi
cagos Lietuvos Vyčių kuopą susirinkima^Jcuriame bus išduoti raportai iš buvusio 
New York Visuotino Lietuvių Seimo. Susirinkimas bus p. J. Elijošiaus svetai
nėje, 1800 W. 46 st., ant Town of Lake.Seredos Balan. 10 d. vakare. Taigi visi 
norintieji išgirsti žinių, nepamirškite ateiti. Ypatinga donm yra atkreipta Lie
tuvos Vyčiams, kad jie kuoskaitlingiau sia ateitų tan susirinkiman. 

L. V. APSKRIČIO VALDYBA. 

S 

WE8T SIDE. 

38.00 
24.15 
5.00 
5.00 

Bened. Butkus 
Lradv. Lapinskas 
Mykolas Uginskis. 
Juoz. Rukšplaukis 
Juo. Antanaitis 
Bran. Tamošiūnas 
V. Norkus 
Stanislovas Klorius 
Petras Rumšas 
Klemensas Veidmonas 1.00 
Juoz. Pečkus 50 
Antanas f?ečkus 25 
Aukų surinkta $35.25 ir pri

duota J. S. Žakui Tautos Fon
do nariui, kuris taojaus in
dus pinigus Tautos Fondo 32 
skyriaus iždininkui. 

J. 8. Žakas. 
Red. Žodis. Saldžiausios 

Širdies Draugija (ant Bridge- Į 
portą) pravedė kelią šventam 
Lietuvos šelpimo darbui į pla
tesnes mūsų brolių minias. 
Ištikrųjų, jeigu visos mūsų 
draugijos, kaip pašelpinės, 
taip idėjinės, nutars savo su
sirinkimuose stoti nariams \ 
nuolatinius Lietuvos gelbėto
jus—mes tada galėsime nu
vaikyti bado šmėklą nuo Lie
tuvos žemės ir parodysime vi
sam pasauliui, ką gali atlikti 
kad ir nedidelė, bet išvien dir
banti tauta. \ 

18-tos ir Union gt. 

Kovo 3 d. Tautos Fondo 
31 skyrius surengė Lietuvių 
Dienos apvaikščiojimą Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je. Žmonių buvo prisirinkę 
pilna svetainė. 

I škilmi ilgesniam Dienos ap-
vaikščiojimui buvo sudarytas 
puikus programas^ susidedan
tis iš prakalbų, monologų, ir 
kt. Publika, matyt, buvo už-
ganėcliiita D i e n o s p r o g r a m ų , 
ypatingai prakalbomis buvo 
labai užimponuota. Kuomet 
pradėta aukos rinkti, tai pa
sirodė visų susirinkusių nuo
širdus prijautimas tokiam su
manymui ir nesigailėjo dėti 
gausių aukų ant savo Tėvy
nės Lietuvos aukuro, kad iš
gelbėjus savo brolius ir sese
ris iš sunkiausio vargo ir pri
spaudimo. Už tai jiems Lie
tuva bus amžinai dėkinga. 

Čia paduodame surašą au
kotojų ir kiek kas aukojo. 

Gerb. kun. M. Krušas $80.80 
L. Vyčių 4 kuopa. 60.25 
Mot. Sąjungos 3 kp. 
Blaivininkų 41 kp. 
K. Bajoriunas 
J. Čepanonis 
F aian.pcs Ljsk iiii Yte9 

F. Lapi nekas 5.00 
M. Blankienė 3.00 
V. Daunis 3.50 
A. Barščius 2.50 
M. Barščienė ' _ 2.50 

Po $2.00: J. Dhnša, K. Ku
dirkienė, J. Vardauckas, P. 
Martinkus, P. Rudis, K. Du-
lošius, A. Prigaitė, V. Stašku-
nienė. v 

Po $1.00: M. Astrauekienė, 
K. Šimkus, P. Stulpinas, J. 
Musulas, N. Normuntus, A. 
Janeus, K. Jančienė, P. Šimai
tis, K. Sinkaitė, D. Žmitriutė, 
P. Stroekus, A. Selingas, A. 
Jakulis, A. Garbalsatfskas, J. 
Matijošaitis, A. Mulis, S. Pet
rauskas, J. Alexiunas, A. Bra
zis, A. Mozeris, P. Mockus, P. 
Tarasevičius, S. Ambrozas, M. 
Augustinavičia, O. Vainiutikė, 
O. Zaturskienė, J Poškaite, 
Z. Panirna, S. Savickiutė, M. 
Jaraminiutė, M. Šliužienė, O. 
Sirdvainiukė, Z. Vizgirdienė, 
V. Bukauckas, T. Smulskis, 
M. Kuprionis, J. Evaiša, J. 
Stasiūnaitė, K. Jankauskas, 
P. Bartinkos, A. Rimkus, K. 
Klimas, L. Martišiunas, P. 
Dargis, W. Šlepanauckas, J. 
Januška, A. Grisius, J. Navo-

] kas, T. Žalandauskas, J. Stan-
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BALIUS! ŠOKIAI! 
Rengia 

„LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA., 
iiiiiiiiiiimiNiiiiiiiiiiiiiiimiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii 

Ketverge, balandžio 11d. 1918 
t f . JURGIO PAR. SVETAINĖJE, 32nd PI. Ir Auburn Avenue 

ĮŽANGA 26c VIENAM 

čius. 

Visi lietuvaitės ir lietuviai yra kviečiami atsi 
J 

Po 50c: K. Katkus, A. Ta
va tūli enė, V. . Stravanckienė, 
B. Vėžėlis, A. Budreskaitė, A. 
Žiemaitaitė, J. Kuktaitė, Vaic-
kievičaitė, V. Indrulis, A. Pa-
dleckas St. Takštaitė, M. Tak-
štaitė, B. Neveikis, M. Bandzi-
nas, J. Tarušaitis, K. Brėvė, 
M. Nausėdis, J: Giezauckienė, 
J. Stuburienė, O. Meceviče, 
P. Bogvilas, P. Takitienė, O. 
Stasitienc, v 

Po $1.50: K. Pedgurskaitė, 
B. Pankauskienė. , 

Visų aukų surinkta $331.47. 
. Vardu mušu. vargstančios] 

lankyti darbinykiskan vakaran ir smagiai pasišokti. 
' RENGĖJAI. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiems MITO prieteliams patariame skaityti 

ir platinti mūsų Išleistas knygas. 
Užsisakant knygas visad ralkia pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siusti iškalno 
išperkant moaey order arba registruotame laiSke. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

I 

N 

Telefonas: DROVER 3774 

SAVO TAUTIEČIAMS 
į s u senas patyręs vežikas, išsitaisiau patogią, mašina 
(truek), su kuria pervežu daiktus iš vienos vietos į kitą. 
Pristatau anglis ir medžius del kuro. Patarnauju greitai 
ir sąžiniškai Taipgi ir galiu perkraustyti ir į kitus mies 
telius už Chicagos. Reikale atsiliepkite tuc.* .u: 

ALEKSAS ALESAIISKY, 4544 S. Paulina St., Chicago, III. j 

W 
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Tėvynės ir savųjų sunkiau
sius vargus kentančių tarime 
visiems aukotojams nuošir
džiausią učių. 

APSAUGA DIRBANČIOMS 
MOTINOMS. :. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

įlinkių skaičius, kaipo metalo 
išdirbėjos, pasididino ant'300 
nuošimčių. Suvienytose Val
stijose apie 8,000,000 moterų 
užsidirbdavo pragyvenimą ir 
nuo įstojimo į karę tas skai
čius žymiai padidėjo nevien 
paprastuose darbuose, bet ir 
kitokiose darbo šakose, nes 
moters dabar bankose dirba, 
už bilietų pardavėjas, prie 
elevatorių, už Šoferius, ant 
gatvekarių, už konduktorius, 
ant gelžkelio, ant traukinių, 
tiltų, mašinų šapose, plieno 
dirbtuvėse, parako ir ginklų 
dirbtuvėse, prie padarymo 
orlaivių, prie čeverykų švei-1 
timo ir ant ūkių. Daugybėj 
tų moterų yra vedusios. Ne
mažai iš jų esti motinomis, 
kurių vyrai ir vyresnieji su-
nai nuėjo į karę. 

Tos moters likosi dvigubai 
apsunkintos, nes dabar prie 
naminib našto prisidėjo ir 
darbo bei dirbtuvės naštos. 
Šioje šalyje kas' metai išmir: 

šia apie 15,000 moterų iš gim
dymo priežasties, ir apie 300, 
000 kūdikių pirmame gyveni
mo mete. 1913 metuose čia iš-
mirė, iš priežasties gimdymo, 
daugiau moterų, negu nuo 
bent ligos, išskyrus džiovų. 
Kadangi didžiuma tų mirčių 
atsitinka tarpe moterų darbi
ninkių, tad per tam tikrą bū
dą apsaugojimo, ypatingai 
nėštumo laike, galima tąjį 
mirtinumą sumažinti. Tam 
tikslo atsiekimui keturios 

Valstijos, Connecticuit, Mas-
sachusette, New York ir Ver-
mont jau įvedė tiesas, sulig 
kurių norios moters negalės 
dirbti per tam tikrą laiką 
prieš ir po gimdymui. Sulig 
karės aplinkybių, kiekvie
na valstija privalo įvesti tie
są motinų apsaugojimui. 

Išleista per Komitetą, kurs 
rūpinasi svetimžemių Mote
rimis Industrijoje. 

fiEra (FORYOŲHSTOK 
Po Valgiui neužmiršk, kad geriau

sias raistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos pae i ta i i negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama pas 
•Įsus aptlekorlua. 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti geresnį darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ip siuvėjų elektros maši
nomis. Darbai laukia. A t 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 15.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųsų miera — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. „ ^ ^ ^ ^ ^ 

MASTER DESIGNIBTG SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 If. La SaUe gatvė. Kambarys 
416-417. Prieš City HaU. 

• - - -~l'l 

n F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOItNEY AT LAW l 

ff-

105 W. Monroe, Oor. Clark S I 
Room 1207 Tel. Randolph 6518 

CHICAGO, ILL. 

dyr . : 8112%outh Halsted Street \ 
Telefonas: YARDS 6899 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ'* 

•:• 

• 

w 

.10 

.10 

.10 

.10 

.25 

.80 

f5 

.10 

.15 

.15 

.10 

to 

. l t 

.45 

.t 5 

.75 

.25 

.20 

.10 

ii 

w 

i 

* 

No. 5. Anykščių Šilelis. A. A. Vyskupo A n t 
Baranauskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. P u s t l t . . . 

Ho. 10. Aureole. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. fiv. Kazimiero Sese
rim*. Parašė M. Gustaitis, l t 14 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ši lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. ld . Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pual. S 2 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 ̂ balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių liotu-

* viams dainelių. 1 dalis 
II dalis 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė, Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-Juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 00. Komedljelės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės Ir Girtuoklė, 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkiiutė, 
Gražus, l engv i ve ikalė l ia i , pusi . 14 . . 

N o . T a r p d i lge l ių R o i ė s . Mel iodraraa dv ie jo -
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—ta. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 

No, 85. Antanukas, Apysaka B. Prūso. Var
tė Sellmas. Antra laida. Pusi. 4t . P a 
sakaitė Ii lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižiuėilal. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chicago, 111. l t l f i m. . . . . . . . . . . . . 

No. 90. Darbininko dovanele. Darbininkams. 
Parašė F . V. Perspausdinta 18 "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui knlngutė. Pusi. 82 

No. 96* Huckleberry Flnnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaką, 
kalba lengva ir kningos i n talpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 98. 18 daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 7 t . . . . . . 

No. 10S Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir Jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1911 m. "Draugas", 
pusi. 54 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovam'lė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1916, 
nusl. 28 , 

No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar- > 
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
Jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi. gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 820 pusi. 81.00 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
l t 17 m. Yra tai gražus rinkinėlis l ie
tuviškų, patarlių ir išsitarimu;. Pusi. 

No. ISO. Trfs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
t ė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
• grasios pasakaitės. Paraše Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. . . 

No. 160. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indatė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1412— 
1913) Grąžos istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti* lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . 

No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P . 
d. Yra tai rinkinys faktų apie soei-
Jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai) . Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
las. Pusi. 150 

No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. "Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
Tošis Didžios vertės knygutė 

k o . 194. Tiesos žodis Socia l i s tams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. .Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalietai bet 
"clcilistal". Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Kataliku Metraštis. Re -
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugel} paveikslų mūsų 
veikėjų: aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai-

, olų ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
. Je privalo rastis Ši knyga. 448 pusi. 

popero apd. 
Drūtais drobes apdarais 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, sa pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralču-

' nas; kiekvienai motinai ŠJ knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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No. 880. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvai Kapucinas 

No. 164. A. B . O. Pradžiamokslis. 8utaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijnus. pagal ang
liška sutaisė kun. F. B, Serafinas. 
Talpina trumru* klausimus ir atse
kimus prilaikytus pi*dedamiemsiems 
skyriams. Kaina . . . . t . . . . . . . . . . 

No. 968. Krikščioniško Mokslo sutekdamas, 
dalis U. Surengtas ir ožgirtas trečio
jo Baltimores Koncllijama, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštešniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m., 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Tra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 > . . . . 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems J pirmąJ4 išpažintį 
ir i v . Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, "bažny
čioje šv. Kaina . . , 

No. 292. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygele . . . . 

No. *05, Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. ' Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

l o . S07. T r u m p a šv . Is tor i ja S e n o tr N M ^ 
Įstatymo. Parašė kun. 1. Suster. 
Kieto popero apdarais . . . . . . . . . . 

No. 315. Taikų, žvaigždutė. Bendoriaua, 
dalis I, kieto poperos apd. . . . . . . . . 

No. 919, Vaikų žvaigždutė dalis IL kietais 
apd. 

No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mni tikybos daiykų. Pusi. t t . . . . 

329 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. 19 anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 

No. 890. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Tra tai pui
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
ta kalendorių Jsigyti. Boston. Pusi. 
l ? t .* 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b ) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 32 
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) l Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. l t 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) Socijalistų norai ir darbai, piml. 18 
1) Revoliucijonierių tarpe, pusi. 1« . . 
m ) Manfla^gus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Litiniai)ia and the Autonomy of Poland wtth 
a map., by J. Gabrys. Paris . . . . . . . . 
rys. Paris. . . . . 

A Skctch of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
, Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Kinkinys lietuviškų Šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 66-00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė 8. Šimkus 1.06 

Oželis. Mišriam chorui prie forteplano. Pa
rašė St. Šimkus . . . . . . 

No. 373 fžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Stasiukynas. Pusi. 79 . • 

No. 37S. Ypatingas sąžinės perkrattnėjl-
mo būdas. Pusi. 68 audeklo viršel. 

No . 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 81-09 
Popiero viršeliais 76 

No. Apmastymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku
r d ė s apdarais 
Juodais audeklo apdarais 

No. $Pp MIS.TS*" TX""iin M i '!*-<* jiino kate-
i^imu*. pual. 4* audeklo apdarais 

No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 

No. 898. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni . . . . . . . . 
Mažesni po 

fiv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvius, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už 4 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. I š 
Prancuzičko vertė J. , P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau

sia knygutė del visų, graži p opera ir -
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .66 
Baltais kauliniai apdarais 61*69 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 246. 
Kaina poperos apdarais .46 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . .76 
Baltos skurdės apdaruose 46 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graši ir pa
ranki knygutė. Pusi. 896. Kaina au
deklo apdarais .46 
Skuros minkštais apdarais .49 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 1 6 c iki 61.69 

fikaplerlų karmelitanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir fiv. Juozapo su maldelėmis u i vie
ną nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina u i vieną . . .36 

• 
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"DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street, 
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PUBLISHING CO. 
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Chicagos Lietuviu Katalikų 
Draugijoms. 

— — — — — 

Dar prieš seimą delegatai Chicagos katalikiškųjų drau
gijų iškėlė klausimą, kaip susieiti į geresnę vienybę visoms 
katalikiškoms draugijoms. Paaiškėjo, kad jau yra gero darbo 
pradžia — tai SUSIVIENIJIMAS KATALIKIŠKŲ DRAU
GIJŲ ILLINOJAUS VALSTIJOJ. Tik daugelio nuomonė bu
vo, kad to susivienijimo konstitucijoj reikėtų šis-tas patai
syti. 

Buvo išrinkta Komisija iš 4 asmenų tos konstitucijos per
žiūrėjimui. 

šiuomi pranešame, kad Komisija jau baigia savo darbą 
ir šiuomi kviečia Chicagos ir Illinojaus valstijos katalikiškų 
draugijų valdybas (kaip pašelpimų, taip ir idėjinių) pribūti 
į katalikiškų draugijų valdybų suvažiavimą, kuriame bus 
peržiūrėti ir apsvarstyti visi Komisijos įnešimai ir pradėsime 
visi organizuoti tvirtą susivienijimą visos Chicagos ir Illi
nojaus valstijos Rymo Katalikiškųjų Draugijų. 

Suvažiavimas prasidės lygiai 8 vai. vakare, utarninke 
16 balandžio mėn. šių metų, šv. Jurgio par. svetainėje. 

SUVAŽIAVIMO KOMISIJA. 
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

KRAUTUVĘ. 

Vakar ryto du jaunu plėši
ku užpuolė Atlantic and Paci
fic Tea Co. krautuvo po num. 
4310 Wentworth a ve. 
Krautuvėje atrado manadže-

rį Tracy, kurs vos tik buvo 
atidaręs krautuvę. Plėšiku su 
revolveriais jį nuvarė į už
pakalinį kambarį, iš registe-
rio paėmė 73 dol. ir pabėgo. 

Apie tai tuojaus 'pranešta 
Stookyards nuovados policijai. 

PRIEŠ MAISTO PABRAN
GIMĄ. 

DEPORTUOS 105 SVETIM 
ŽEMIUS. 

Į t4bridewell" pasiųsta 105 
svetimženiiu, kurie perniai 
neužsiregistravo. Atlikę metų 
laiko bausmę jie bus depor
tuoti. Tarpe jų yra daugelis 
ir lietuviu, kurie klausė soči-
jalistų. 

30 nubaustųjų jau deportuo
ta. 

Chicagos Darbo Federacija 
kreipėsi į vietos maisto admi
nistraciją, kad pastaroji pra
vestų nuodugnius tardymus, 
kodėl per pastarąjį'dvi savai-
ti taip žymiai pabrango 
maistas. 

Komiteto pirmininkas Whee 
ler pažymėjo, jogei piliečiai 
turi teisę žinoti, kodėl mais
tas pabrango. Ar tam yra kal
ta karė, ar paprastas žmonių 
išnaudojimas. 

Reikalingas zeceris prie 
jobsų. Atsišaukite: 

Draugas Publishing Co., 
1800 W. 46th St, Chicago, 111. 
• ~ — a ^ — — — • ^ — — — — — ^ 

I MIRĖ JAUNA LIETUVAI
TĖ. 

Į 
» 

Balandžio 6 d., 10:00 vaka
re, po num. 1703 So. Jeffer-
son gat., mirė Rozalija Petro-
kaitė, ėjusi vos dar tik 17 
metus. Paliko didžiausiam nu
liūdime motiną ir mažesniuo
sius už save broliuką ir sesy
tes. 

Velionė turėjo širdies ligą. 
Gaila tokios jaunos lietuvai
tės. 

Tegu jai bus lengva Šita j 
svetimoji žemelė, kurioje to 
kioje jaunystėje paguldė sa
vo galvą. 

Marytė 
» 

Iš L. V. CHICAGOS AP
SKRIČIO CHORO VEIKIMO. 

AREŠTAVO INTARIAMUO 
SIUS. 

Policija užpuolė Mrs. Mary 
La Rose namus, Burnhame, 
ir ten areštavo keturias mote
ris' ir šešis vyrus. Suėmė ir 
paėių šeimininkę La Rose, ku
ri kaltinama už negarbės na
mų užlaikymą. 

SUAREŠTAVO PRIVATI
NIO BANKO SAVININKĄ. 

Policija suareštavo West 
Pullmane privatinio banko sa
vininką P. W. Sluzą, kurs 
1916 m. savo banką uždarė ir 

4. 

nežinia kur buvo pražuvęs. 
Nesenai jis sugryžo ir vei

kiai po to suimtas. Prieš jį 
išpirkta keliolika \yarantų už 
žmonių pinigų prapuldymą. 

Paliuosuotas po 5,000 dol. 
paranka. 

IEŠKO GAISRŲ PRIEŽAS 
TIES. 

KANALE RADO AUTOMO 
BILIŲ. 

Ties Leland ave. kanale po
licija atrado automobilių. 
Automobilius turi Diamond T. 
Motor Car Co. licenciją. Žino
ma, sugadintas. Tmta ieškoti, 
ar kartais nebus kas nusken
dęs kanale. 

Aplinkiniai gyventojai aną 
dieną matę kelis žmones už
siėmusius aplink nugrimzdus} 
automobilių. Bet į tai neat
kreipė domos. 
t 
POLICIJA IR STREIKAI. 

Kaikuriose didesnėse žydų 
krautuvėse, ypač ties Milwau-
kee ave., dažnai pasitaiko 
gaisrai. Valstijos prokuroras 
todėl nusprendė tuo reikalu 
pravesti nuodugnius tardy
mus, kad patirti gaisrų prie
žastį. , 

APMUŠĖ STUDENTĄ. 

Balandžio 5 d. L. Vyčių 
Chicagos Apskričio choras tu-, 
rėjo savo repeticiją. Susirinko 
daug giesmininkų. Pabaigus 
repeticiją atlaikyta susirinki
mėlis. Išduota atskaita iš 
praeito koncerto. Choras turė
jo dikėlai išlaidų. Bet ir pelno 
nemažai liko. 

* 

Sekantis (trečiasis) choro 
koncertas rengiamas visomis 
spėkomis. Jis įvyks North Si-: 
dėje, balandžio 21 dieną. 

Atsisakė nuo savo vietos 
choro biznio manadžeris, p. 
P. Gedgaudas. Jis daug yra 
pasidarbavęs choro naudai. { 
jo vietą išrinktas p. V. Stulpi
nas. 

Choras narių skaitliumi di
dėja. Naujai įstojo p-lės Stan-, 
kiutės, kurios pirmiau veikft 
Birutės chore. 

Sekanti choro repeticija į-
vyks balandžio 12 d. vakare 
paprastoj vietoj. Visi giesmi
ninkai ir giesmininkės kvie
čiami tą dieną paskirtu laiku 
susirinkti. f 

• t 
• :I, -V—M, rast. 
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RISTYNES! 
Petnyčioj, Balandžio 12,1918 I 

SV. JURGIO PARAP. SVET., 32ras PI. ir Auburn Ave. i 
Pradžia 7:30 vai. vak. TIKIETAI 23c iki $2 . § 
Risis B. JARAS su J. ŠIMKUM | 

Tai pirmutines tokios Ristynes. 

VISAS PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS LAISVEI! 

-

. 

' 

• -ii 

Northwestern universiteto 
studentai apmušė vieną savo 
kolega už neištikimybę šaliai. 
Paskui privertė pabučiuoti vė
liavą. To studento pavardė 
nepasaKoma. 

CIUPAS 

PAGERINIMAI PRIE 
KYKLŲ. 

MO 

Chicagos viešiiju mokykh) 
tarybos komitetas, kurs rū
pinasi mokyklų bustais ir že
me, nusprendė šįmet paskirti 
500 tūkstančių dolierių įvai
riausiems pataisymams prie 
mokyklų. 

Mirė 7 d. balandžio 
1918. 44 metų senumo, 
nevedęs, paeinantis iš 
Kauno gubernijos, Resei-
nių pavieto,, Laukuvos 
parap., paliko vieną bro
lį Lietuvoj ir vieną bro
lį Amerikoje. 

Laidotuvės atsibus ba
landžio 10 d. 1918. 9:30 
iš ryto iš Sv. Petro ir 
Povilo Bažnyčios į iv. 
Kazimiero kapinės. 

Velionio kūnas randa
si pas brolį. Mateušą 
čiupą, 
12115 So. Halsted St, 
Chicatfo, 111. 

Vist giminės ir pažįs
tami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse. 

fito •skara* bns vienas Ii garsiausių vakaru, taipgi kiekvienam 
lietuviui atsilankyti ant ito vakaro, visos smulkmenos to vakaro bus 

pagarsinta "Draugo" ketverge 11 diena, VISI TKMYKITK! 
M e n e g e r i u m ^ r e n g i m u i šių rištinių yra visiems žinomas Jonas £ 

Kolis . Tikietų yra daug Jau išparduota, taigi skubinkitės, nes netek
sime tlkietų. LIETUVOS LAISVfcH SUNŪS. 
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i Didėle Lietuviška Krautuve i 
s 

Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzaletus, ir kitus 
auksinius ir sidabrinius daiktus, rožančhis, Škap
lierius, maldaknygės ir visas lietuviškas knygas, 
kurios tik randasi lietuvių kalboje, kaip dvasiškas 
taip Ir svietiškas. 
čionai paminėsiu keletą žymesnių dvasišką knygų: 
"Gyvenimas Jėzaus Kristaus". Aprašo visą gy-

I venima mūsų Išganytojaus. Turi puslapių 
Ž37, ir daugybė paveikslų $1.00 

S "Pekla arba Pragaro Kančios" 8)1.2& 
"Visų Sv. Gyvenimas'" , . $4.00 
"'girdis žmogaus Bažnyčią Dievo arba Lizdą Piktą 
Dvasių". Išreikšta per dešimts paveikslų 35 
"Stebuklai Dievo fiv. Sakramente" 45 

2 IR DAUGTBfi KITŲ 
Taipgi mūsų krautuvėje randasi labai pageidaujama ir reika

linga kukorystės knygutės: 
"LIETUVOS GASPADINE arba PAMOKINIMAS KAIP SUVARTOTI 

S DIEVO DOVANAS" 25 
§ GRAMOFONAI IR REKORDAI: 
5 GRAMOFONĄ, gera geriausi galite gauti nuo $16.00 iki $215.00. 

Niekas taip neužganėdina seno ar jauno širdj kaip gera muzika. 
Ant "COLUMBIA" rekordų rasite {vairiausius Lietuviškus šo

kius, kaip Dr. Vinco Kudirkos, Miko Petrausko, taip ir kitų žinomu 
muzikų kompozicijas. Yra puikiausių dainų rekordų {dainuotų mūsų 
žinomų dainorių kaip: Miko Petrausko, A. Kvedaro, Čižanekų, {vai
rių duetų, kvartetų Ir chorų. . 

Čionai paminėsią keletą žymesnių rekordo: 
E1246, Giesmė j Panelė Švenčiausia 

ir Ave Marija. 
E2360, Varpelis, valcas ir Mano mie

las, Polka. 
E2356, Lietuva Tėvynė Mūsų ir Ty

kiai Nemunėl is Teka. 
E3323, Ilgu, ilgu man ant svieto, Ir 

Mano Skarbas. 
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų = 

randasi mūsų krautuvėje su viršų m 10,000 lietuviš
koj, lenkiškoj, gudiškoj, Ir angliškose, kalbose. 

TftMYKITE, kiekvienam pareikalavus siunčiam 
gramafonu ir rekordų katalogus VELTUI. 

X F . B U D R I K 1 
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Rczld. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAg 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9093. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėltomis 10—}?. d. 
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REIKALINGAS. 
'. Geras vargonininkas kuris su

pranta gerai chorą veftįty Gera vieta 
garam žmogui, apie išlygas kreipki
tės lalftkals sekančiu adresu: 

^DRAUGO" ADM. 
1800 w . 46th St., Chicago, m . 

* f- ' 
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PAIEŠKOJIMAI 
— 

.Pajleškau savo moterės, kuri pali
ko mane su dviem kūdikiais. Pabėgo 
su vaikinu. Jos vardas yra Uršulė 
Andrikaitieno. Paeina iŠ Kauno 
gub., Šiaulių pav. Apie 5 pėdų aug-
fičio. Vaikino vardas Juozas Pareigis. 
Kalba žemaitiškai. Apie 6 pėdų Ir o 
colių augščio. Jeigu kuris patėmyttj 
tokias y patas ir duos man žinoti, 
gaus 10 dolierių atlyginimo. 

Bet jeigu ji pati norėtų sugrįžti ir 
gyventi kaip gyvenome, tai viskas 
bus užmiršta ir dovanota; bet jeigu 
nesugrjž, tai reikės kūdikius atiduoti 
t prieglaudos namus. 

Taigi jeigu kas patėmys tas ypatas 
f meldžiu pranešti ant š io antrašo: 

Vincentas Andrikaitis, 
1511 So. *>th Ct.. . Cicero, 111. 

I 

Paleškau savo pažįstamų: Alek
sandro Budro ir S. Budrienės, paei
nančių iš Kauno gubernijos Viduk
lės parapijos. Keletas metų atgal 
gyveno Pittsburgh, Pa. Tūrių svar
bų reikalą ir norėčiau su jais pasi
matyti, meldžiu atsišaukti sekančiu 
adresu: 

Pranas PikSris, 
1&25 Penu Ave., Pittsburgh, Penna. 

Telefonas: McKINLEY 1714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WE8TERH BLVD. 

Kampas W. 86-tos gatvės. I 

i. 

Chicagos Darbo Federacija 
Chicagos miesto majorui 
Thompsonui indavė nusiskun
dimą, kad pastaraisiais lai
kais miesto policija vis daž
niau panaudojama laužyti 
streikus. 

Federacija pažymėjo, kad 
jei majoras tuo reikalu nepra-
vesiąs jokių tardymi}, tuomet 
Sis klausimas bus pastatytas 
miesto taryboje. 

• • MOTERŲ DŽIAUGSMAS 
Nereikės daugiau sunkiai dirbti ant skalbinių. I dvi adynas 

laiko gali pabaigti dienos darbą — be jokio vargo ir su mažų dar
bų. Nors ir bus baisiausia sutepti, paliks taip balti kaip sniegas. Pa
tartina del didelių šeimynų, silpnų moterų. , 

Kaina šio visam pasaulyj žinoma naujo skalbimo powderio, 
kurio užtenka per mėnesius, tiktai $1.00. 

Informacijos, Gv&rancljos Certtfikatas Ir kuponai kiekvienam 
pakeli j : Už 10 kuponų gausi puikų moterišką Laikrodėli. Jeigu pri
siusi užsakymą į 10 dienų $1.00 už Salhimo Posrderį ir 25c. už 
persiuntimą, mes Tamstai prisiusime puikia Paveikslų mašina su 
paveikslais, tuojaus su pirmų užsakymų. 

Naujai Išrastas Powderis yra parduodamas tiktai pas m u s 
Adresas: 

M. SZENOZY & 00 . 
524 East 5th St., New York, N. t . 

1 —• » -

ANT PARDAVIMO. 
Parduoda dviejų pagyvenimų su 

cementiniu fundamentu namas. Pen
ki metai kaip pastatytas. Priežastis 
savininkas išvažiuoja ant farmoa 
Parsiduoda prieinamai — pigiai. 

Atsišaukite greitai. 
ar g^\ 

2-1-16 W. 45 PI., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
NORTH SIDECIĖMS. 

Kurie norite dienraštį "Dran
ga" ant nedėlios ar užsirašyti ant 
mot u, malonėkite pranešti laiškų 
nr ypatiškni į namus. Taipgi dar 
daug yra neužsimokėjusių, malonė
kite užsimokėti, pas mane, nes 
galima kiekviena dieną ar vakarą. 
Be to galite nusipirkti "Draugo" 
Bendrovės serus pas mane. 
pirkti. 

A. NAUSĖDA, 
165$ Wabansia Ave., ant 3-ėių lnbų. 

FARMOS! 

— K 

Paieškau savo vyro Liudviko 
(Louls) Bagdono, kuris mane ap
leido 17 d. kovo šių metų, palikda 
mas su 2-jų metų valkuklų didžiau
siame varge, nes be jokio cento. Jis 
yra neaugšto ūgio, geltonais plau
kais, abelnal kvieraus gimimo. Kas 
sutelks man jo adresą, kur jis da
bar randasi pasirengusi tam nors 
sulkiai uždirbdama atmokėti $40.-
00 pinigais. 

KONSTANCIJA BAGDONIENĖ, 
1372 E . 2l9t St., CIeveland, Ohio. 

Naujas laikraštis "Ameri
kos Ūkininkas". Pa?ako kur 
geriausia pirkti farmą. Michi-
gano valstijoj. Kokioj vietoj 
ir apielinkėje, apie Hart Mi-
ehigan. Miestelis su 1800 gy
ventojų, ten per mylia dvi 
tris galima pirkti geriausas 
farmas ir nebrangiai, ant i§-
mokešeio. Geležkelio stotis 
pat vidurij miestelio.. 

• Pereita metą mes daugiau
siai pardavėm farmų, dėlto 
kad kožnam patinka mūsų 
apielinkės, dabar geriausias 
laikas. Rašikitė įdedami mar
kutė. \ 

AMERICAN FARMER 
P. O. Box 96, Hart, Mich. 
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| JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

f Kamb. 124 National Life Bldg. 
St 8o. LaSalle St., 

S Vakarais 1666 Mlliraukee Ava. 
Central 8899 

Rasldence HumbuJd 97 
= CHICAGO, ILL. « 
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. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

i IR CHIRURGAS 
• 

Gyvenimą vieta °* 
SS0I 8 0 . HALSTED STREET o 

Tel. Drover 7171 J 
OFISAS: e 

Stftt So. Leavitt 86, °* 
V AL.: 4—8 vakarą, nedėilo- •} 
mis 10—12 ry ta of 
TeL Ganai SMS, Chicago, m . 

ALEX. MA^AT.gTCTg 
Graborins. 

Lietuvis gra-
borius. Atlie-
k s m e visokias 
laidotuves ko-
piglausial. tu 
r ims saro Ka 
rabonua ir au 
tomobiliua. 
Taipgi dides
nė daų grabu 
patįs dirbama. 

8307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

Or. A. R. Blimenttial 0 . D. 
' Aldu Specialistai 

Patarimas Dykai 
Offiso Adynoa: nuo 9 U ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėliotus 9 iki 12. 
4«4» 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Tardą 4517. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
S14t S. Morgan St., kerte 32 t. 

Chicago, 111. 
S P E C I A L I S T A S 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto,, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo S iki 8:30 vak. N e 
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Vards 687. 

: —ri frattsl ir m—irmiaf»i išmokti Asftt 
Ulbėti, įkaityti ir raiytC Ui Unkvk mos* 

i mokioami 

MOKYKI 
Apsrt Anglų kalhw, «ii 

t.V 

GRAHMAkir , 
tolias mok 

H . A • • . . j a i • 

utcaviHUi. 

UakuRaĮrmo 
Prt.kyho«Td»ių 
Gramatikoa 
Retorikos, ir 

SCBOOL Kurtų. Gyv 
— laiškas. V*' 

AjMrtam Coilegi Prtparatory Scliaol 
HAUSTEO ST. CHICAOO lu_.| 

KAMPAS 31-MOS Ik HALSTED GATVIV 

» • • • • * • '****.*ii 

vežimų 
i pardavėjai Ir daug kran 

tuvių parduoda tą v*6lą 
kava po 1 0 a 19c 

L 

Tel Drover 70 41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTtSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomls pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHLAND AVENUK 
arti 47-tos Gatvės 

I 

OERIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulygins su S»y 14g|Į 40c 

D A I R I 
SVIESTAS 

WE8T SEDE 
1971 Milwankeea. 
2954 Mllwaukeea. 
1954 Mllwaukeea. 
1619 W. Madison 
2819 W. Madlson 

1644 W Chicago a. 
1129 Blue I s lande 
2912 W. North a 
1217 8. Halsted et 
1282 S. Halsted st 
1818 W. l l t h st. 

1191 Vf. I B M i t 
SOUTH SIDB 

8982 W e n t w o r t h s 
1427 a Helsted m 
4729 a Ashland e 

498 W. Dlvlstonsi 
7 | 8 Vf. North a, 
9444 Lincoln ar . 
9944 Lincoln sv. 
8418 N. 
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