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METAI-VOL. III. No. 85 

VOKIEČIAI LAUŽO ANGLU 
FRONTĄ 

, 

Krizis dar nepraėjo - sako An
glijos premjeras. 

TRUKŠMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTE 

LENINAS PASKELBSIĄS KARE JAPONIJAI 
-

VOKIEČIAI INĖJO TALKI , VĖSULA DAR NEPRAĖJO 

PRANCŪZIJOJE SUMAŽIN 
TA DUONOS PORCIJOS. 

trečdalis bus duodama 
žmonėms. 

NINKU LINIJON. 

True translation filed with the post-
inaster at Chicago. 111.. on April 10. 
1918. as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, bal. 9.—Vokiečiai šian
die atliko didelį užpuolimą 
prieš anglus 11 myliu fron;v 
tarp (liveucliy ir La Bassee 
ir arti Armentieres. 

SAKO LLOYD GEORGE. 

Talkininkai turės panešti dar 
dideli krizį. 

GAMINASI PULTIES 
ŠIAURIUOSE. 

Seka baisus bombardavimas. 

True translation filed with the post-
rnaster at Chicago, 111., on April 10. 

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

Londonas, bal. 9.—Vokie/ių 
artilerija šiandie ryte išvys
tė didelį veikimą anglų fron
te, nuo La Bassee perkaso li
gi Armentieres, anot karės o-
fiso pranešimo. 

PRANCŪZAI ATSIMETĖ 
3 MYLIAS. 

Užėmė naujai paruoštas pozi
cijas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on April 10, 

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

Paryžius, bal. 9.—Pašėlęs 
artilerijos veikimas tęsėsi per 
naktį kaikuriose vietose šiau
riuose nuo Montdidier ir tar
pe Montdidier ir Noyon, pas
kelbta oficijaliai. Pėstininkai 
neišvystė savo veikimo. 

Prancūzų priešakinė karino 
menė pietuose nuo upės Oise 
atsimetė į paruoštas pozici
jas pietvakaruose žemutinio 
miško Coucy ir pietuose nuo 
Ooucv-la-Chateau. 

True translation filed wlth the post-
master a t Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Londonas, bal. 9.—Atidary
ta Anglijos parlamentas po 
švenčių. Ministerių pirminin
kas Lloyd George kalbėda
mas pažymėjo: 

"Mes dabar įstojome į la
bai kritišką karės laikotarpį. 
Tenai dabar tyla prieš audrą, 
bet vėsula dar nepraėjo. Im
perijos, Europos ir laisvės li
kimas priguli nuo pasiseki
mo, *u kuriuo paskutinė vo
kiečių ataka bus atlaikyta ir 
atmušta". 

Lloyd George pažymėjo, 
kad jo patarėjai pataria pri
versti didesnin pasišventi-
man kaikurią dalį Britanijos 
gyventojų. 

Cambrai mušis, kalbėjo 
premjeras, buvo labai papras
tas sulygimus su naujaisiais 
mūšiais, ir kol tas nesušvel-
nės, nebus lengva surasti iš
ėjimą iš to padėjimo. Premje
ras pasakė, kad kuomet Som-
me fronte prasidėjo mūšiai, 
tuomet vokiečių skaitlius va
karų fronte, aplamai imant, 
buvo lygus talkininkų skait
liui. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 9.—Pran
cūzijos vyriausybė naujai pa
tvarkė duonos vartojimą, 
paskelbė šiandie maisto admi
nistracija. Nuo šiol visoj 
Prancūzijoj sekamai žmonėms 
duona bus skiriama: 

Ligi 3 metų amžiaus vai
kams 3 ir pusė uncijos per 
dieną; vaikams nuo 3 ligi 13 
metų— 7 uncijos; nuo 13 ligi 
60 metų amžiaus po 10 ir pu
sę uncijos (dirbantiems sun
kius darbus darbininkams to 
amžiaus pridedama kiekvie
nam po pusketvirtos uncijos); 
visiems senesniems per 60 
metų 7 uncijos. 

Išeina tik trečdalis duonos 
kai kad pirmiau buvo varto
jama. Mėsos kaina Prancūzi
joje taip augšta, kad retai kas 
gali ją vartoti. 

GENEROLAI BUS SKIRIA 
MI PAGAL PARINKIMO. 

Nebus atsižyelgiama į vyrės-
numą. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 9.—Karalius 
George pasirašė po rojaliu 
(karališku) parėdymu, sulyg 
kurio Anglijos kariuomenėje 
generolai bus skiriami pagal 
parinkimo, gabumo ir užsi-
tarnavimo, :ne pagal rangos 
vyresnumo. 

Sulyg to parėdymo bus pro
ga jauniems, gabiems oficie-
riams pakilti į generolų ran
gas, ko pirmiau visai negalė
davo but. v 

KARĖ PRAŽUDĖ DAUGE 
LĮ VOKIEČIŲ PONUOS. 

Tik vienų baronų žuvę 633. 

True translation field with the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 

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

Londonas, bal. 9.—Reuterio 
depeša iš Tokyo praneša, kad 
Kinijos Rytų geležinkelio di
rektoriai to geležinkelio visus 
reikalus vesti pavedė ameri
koniukam geležinkelių štabui. 

veikimas kaikuriose vietose 
True translation filed with the post- #«««.*-, ^ , ; „ „ ^ : „ ^ „ ^ ^ „ ^ 
master at Chicago, III., on April 10, l S l I g a i f r o n t o Siaur iUOSe nUO 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, bal. 9.—Got-
ha's Genealogical Manuals 
paskutiniai leidiniai paliudi
ja, kad šita karė prarijusi 
daugelį vokiečių ponijos (ba
jorijos). 

Koelnicbe Volks Zeitung 
tuos nuostolius taip aprokuo-
ja: 2uvę 270 grafų, 633 baro
nai, 843 nariai, priklaususie-
ji senajai bajorijai ir 836 pri-
klaususieji patentuotąjai ba
jorijai. 

DR. MUCK NĖRA ŠVEICA 
RIJOS PILIETIS. 

44 MILIJONAI DOLIERIŲ 
GRAIKIJAI. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. . 

Washington, bal. 9.-—Teis-
darystės departamentas pas
kelbė informacijas, kad T)r. 
Kari Muck, buvęs Boston 
Symphony orkestros konduk
torius, kuris, sulyg vyriausy
bės įsakymp, internuotas 
forte Oglethorpe, Georgia, 
yra svetimžemis priešininkas, 
bet ne Šveicarijos pilietis. 

Dr. Muck, anot teisdarys-
tės departamento, yra gimęs 
Vokietijoje ir ilgai ten gyve
nęs. Karta jo tėvas peirtke-
lęs į Šveicariją ir ten naturii-
lizavesis, kad tuo tarpu su
nūs buvo dar nepilnametis. 
Bet tasai faktas negali duoti 
teisės D-rui Muck sakyties, 
jogei jis esąs Šveicarijos pi
lietis. 

BOLŠEVIKAI PASKELB 
SIĄ KAR? JAPONIJAI. 

Kam tie prižiūri tvarkos 
Vladivostoke. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Maskva, bal. 9.---Bolševikų 
premjeras Nikolai Lenin, 
šiandie kalbėdamas pažymėjo, 
jogei galimas daiktas, kad 
Rusija 'turėsianti paskelbti 
karę Japonijai del japonų iš
lipimo Vladivostoke. 

Šią savaitę čionai atkeliavo 
Vokietijos ambasadorius, gra
fas Mirbaeli. 

Trumpas žvilgsnis į didžiausia 
pasaulyj mūšį. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918 as reąuired by the* act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 9.—Ruošian-
ties kiton didelėn pėstininkų 
atakon prieš talkininkų lini
jas vakarų fronte su tikslu 
pasekmingiau pasiekti A-
miens, vokiečių įvairių kalib
rų armotos be jokio sustojimo 
griaudžia išilgai šimto mylių 
ilgio fronto nuo Arras ligi 
Soissons. Visa šalis purtoma 
nuo baisaus armotų baubimo 
ir trenksmo. Bet pėstininkų 
veikimas kol-kas v neišvysto-

Daugelis iš jų lengvai sužeis- mas. 
te. Ypač baisus vokiečių šau-

' dymas seka aplink Bucąuoy, 
True translation filed with the post- šiauriuose nuo Albert, pietuo-
master at Chicago, 111., on April 10, ' _ . , -

383 AMERIKONAI KRITO 
MUŠYJĘ. 

- • ' — ' • 

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

Washington, bal. 9.—Karės 
sekretorius Baker ši and i e 
pranešė karės departamentui 
išnaujo garsinti viešai ameri
koniškų kareiva) nuostoTius 

se nuo Somme ir tarpe Mont 
didier ir Noyon. Praeitą sa
vaitę vokiečiams nepasisekė 
savo masinėmis atakomis per
laužti anglų ir praneuzų ap-
siginimo linijas į šiaurius ir 
pietus rytuose nuo Amiens 

karės lauke. Šiandie vakare | Taigi dabar vokiečiai visą 
paskelbta keli lapai užmuštų 
ir sužeistų kareivių. Lapuo
se pažymėta 447 pavardės. 
Tame skaitliuje kareivių ir 
ofieierių: 

Užmuštų 18, nelaU^n pa-
imtų 21, mirusių lino žai/ 
dų 11, mirusių nuo nelaimin
gų atsitikimų 4, mirusių nuo 
ligų 46, mirusių del nežinia ko 
3, sunkiai sužeistų 103, leng
viau sužeistų 241. 

— 

VOKIETIJA PARDUODA 

» 

DAR VIENA RESPUBLIKA 
RUSIJOJE 

• 

OFICIJALIAI PRANEŠI
MAI. 

1918-, as reąuired by the act of Oc-1 Montdidier ir tarpe Montdi-
tober 6. 1917. 

Anglų. 

Londonas, bal. 9.—Oficija-
liam pranešime sakoma: 

44Šiandie anksti ryte prie
šininko artilerija išvystė 
smarkų veikimą/#frontu nuo 
]J& Bassee perkaso ligi Ar
mentieres pietų pusės. 

"Iš viso anglų fronto, išė
mus smarkų priešininko šau
dymą Villers—Bretonneux ir 
Mericourt V Abbee apylinkė
se, nieko svarbaus nėra pra
nešti". 

Praneuzų. 

dier ir Noyon. Pėstininkai ne
iš vvstė veikimo. 

"Ant kairiojo upės Oise 
kranto protarpiais atsikarto
jo bombardavimas. Priešaki
nė prancuzij kariuomenė su
lyg įsakymo atsimetė atgal į 
paruoštas pozicijas pietvaka
ruose žemutinio miško Coucy 
ir pietuose nuo Coucy- la-
Chateau. 

"Du vokiečių užpuolimu 
atmušta šiaurvakaruose nuo 
Reims. Kitos vokiečių pas
tangos prieš mažąsias pozici
jas netoli Eparges, Reillon iš-

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober f. 1917. 

Washington, bal. 9.—Šian
die pinigyno departamentas 
paskelbė, kad Graikijai bus 
paskolinta 44 milijonai dolie-
rių, kaip veikiai graikų par
lamentas praves reikalingą 
tuo tikslu įstatymą. 

ŠVEDIJAI GELEŽINKELIUI T u o te Kazania*s gu-
BĖGIUS. i V 

bernija. \ 
True translation filed with the fo&-
master at Chicago, *U., on Apptt 1*. 
1918, as reąuired by the act. of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 10.—Kaza-
niaus guberniją, rytinėj Rusi
joj, tos gubernijos valstiečių 
kongresas paskelbė neprigul-
minga respublika, anot Reute
rio depešos iš Petrogrado. A-
pie tai pranešta bolševikų 
liaudies komisarams. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago, 111., on April 10. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober S. 1917. 

Stockholmas, baL 9.—Šve
dijos • valstybės geleži nkel i ų 
vyresnybė padarė kontraktą 
su Vokietijos plieno kompa
nijomis pristatytį Švedijai 
80,000 tonų geležinkelių bė
gių vertės $6,500,000. Tai bu
sią pristatyta sekančiais tri
mis metais. 

pjovoje, neturėjo didesnio pa-
Paryžius, bal. 9.—Oficija-' sisekimo. 

liai pranešama: m "Visur naktis praėjo ra-
"Buvo didelis artilerijos. miai". 

liniją bombarduoja. Spėjama, 
kad jie ruošiasi atakon visu 
Arras—Noyon frontu. 

Ruošiama ataka prieš Buc
ąuoy. 

Bucquoy, fctins yra pietuos 
se nuo Arras, šiauriniam ga
le išpjovos, kurią anglai taip 
didvyriškai gynė praeitą sa
vaitę. Tenai dabar anglai tu
ri labai stiprias kalvose po
zicijas, iš kur jų artilerija ir 

kulkasvaidžiai aplinkui tik 
mirtį sėja. Vokiečiai yra pri
versti praplatinti savo kylį 
išilgai Somme. Tr todėl spė
jama, kad jie mėgins tai pa
daryti atakuodami Bucąuoy 
apylinkę. 

Žemiau Montdidier vokie
čių linija įlenkta. Tenai irgi 
prancūzai atsilaikė prieš vi
sas vokiečių smarkias atakas 
kuone per dešimtį dienų. Pra
platinimui mūšio fronto pie
tuose, priešininko užpuolimas 
turbut turės praplėsti ini-
mant liniją, einančią į rytus 
nuo Montdidier į Noyon. 

Sulaikytas vokiečių ėjimas. 

Išilgai upių Ancre, Somme, 
Luce ir Avre, kur vokiečiai 
per praėjusias dešimtį dienų 
atliko nepasekmingas atakas, 
šiandie nėra pėstininkų mū
šių. Tik kuone visur prieši
ninko artilerijos veikimas 
nuolat didėja ir didėja. 

Toliaus rytiniam gale pieti
nio kylio įlankoje vokiečiai 
sulaikyti nuo briovimosi i 
pietus nuo Cliauny. Prancū
zai nepaleidžia. iš savo 
rankų žemesnėsės dalies 

T*ftiicy miško. Pirma
dienį praneuzų užpakalinė* 
sargybos uždavė didelį smūgį 
su dideliais nuostoliais, besi-
briaujantiems vokiečiams. 
Priešininkas dar nepasiekė 
Ailette upės linijos. 

ŽADA IMTI KAREIVIAUTI 
AIRIUS. 

Airiai tuo tarpu baisiai prie 
šinasi. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on April 10. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 9.—Žemes
niajam parlamento bute paki
lo trukšmas, kuomet premje
ras Lloyd George kalbė< la
mas paminėjo, jogei jis pa-
duodąs sumanymą pravesti 
konskripciją Airijoje. 

Airių partijos parlamento 
atstovai ėmė šaukti, kad prem 
jeras tik tegu pamėgina pra
vesti savo vyriausybės pie
nus. Vienas atstovas atsiliepė: 

"Eikš skersai ir paimk 

ley šiandie pareikalaus kon
greso paskirti 50 milijonų do-
lierių praplėtimui įstaigų, 
kur bus gaminami konkreti-
niai garlaiviai. 

Sulyg pagamintų pienų, 
vienu žygiu norima parūpinti 
net penkias tų laivų gamini
mo įstaigas—du Pacifiko 
pakraščiuose ir tris pietuose. 

i 
ŽUVO 2,000 RAUDONŲJŲ. 

Raudoniesiems vis ankščiau 
darosi Silomijoje. 

mus >> 

VOKIEČIAI NELAISVIAI 
APGINKLUOTI. 
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True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 9.—Kuomet 
rusų bolševikų vyriausybė 
užgina, pranešama iš Harbino 
per Tokyo į Daily Mail, tuo 
tarpu tolimuose rytuose yra 
60,000 apginkluotų vokiečių 
nelaisvių. Jie yra sumobili
zuoti Tomske. 

^REIKALAUS PINIGŲ KON 
KRETINIŲ LAIVŲ GAMI

NIMO ĮSTAIGOMS. 

HUNS USING PLAME PROJECTOR; FRENCH GUNS ON THE SOMME 

VOKIEČIAI VARTOJA PROŽEKTORIŲ SU LIEPSNOMIS; PRANCŪZŲ ARMOTOS 
SOMME FRONTE. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 10, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on April 10, 
1918, as reąuired by the ačt of Oc-
tober 6. 1917. 

Stockholmas, bal. 8.—Iš 
Vasa, Suomijos, į laikraštį 
"Dagens Nvlieter' pranešta, 
kad baltoji gvardija, kuri at
stovauja vyriausybę, Tam-
merforse paėmė 8,000 raudo
nosios gvardijos. Raudonoji 
gvardija pražudė 2,000 karei
vių, kurių tarpe buvo 1,800 
rusų. Raudonosios gvardijos 
pusėje mūšyje dalyvavo ir 
moterių batalijonas. 

Bjorneborg, kaip praneša
ma, turėsiąs pasiduoti ir jo 
puolimas kas momentas lau
kiamas. Gelsingforso geležin
keliais kommunikarija per
traukta su Toijola, kur yra 
baltoji gvardija ir su Karis, 
kur randasi vokiečiai. 

Baltoji gvardija pasiunčiu-
si stiprius kariuomenės bū
rius į Karelin distriktą, kur 
seka dideli mūšiai. 

Washington, bal. 9.—Ship- Medis nekrinta nuo pirmo-
ping board pirmininkas Hur- jo kirčio. 



\ 

II 
h 

I 
i 

« 

i 

D R A U G A S Trečiadienis, balandžio 10 d. 

c?***^;--.' 

M DRAUGAS ft 
LIETUVIVKATALIKU DIENRAŠTIS, LITHUANIAlt DAILY F R I E N D 
Eina kasdieną išsfcjr ns ncdėUlienius. • «_ 

PublLshed Daily except Sundays by P R E N O f E R A T O S KAINA: DRAUGAS PUBLISHTNG OO., Inc. 
Metams $5.00 1 8 0 o W. 46th Street, ChJcago Dlinois 
Pusei rnetii $S.0O 
I Perkant atskirais numeriais po 2c. 

Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje Hr exprcse 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
į registruotą laišką. 

46 

Phone: McKinley 6114, Establ. 1908 

TERMS OF SUBSCRIPTION: 

One year $5.00 
Six months $3.00 
Thursday's Edition $2.00 

At News—Stands 2c a Copy. Adver-
tising ratcs on application. 

Drangas" Piiblishieg: Co< 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tel. McKinley 6114 C h i c a g O , U I . 

Trečiadienis, bal. 10, Sv. Ezechielis, pran. 
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REDAkCUOS PASTABOS. 
SOCIJALISTŲ DARBAVIMOSI 

PASEKMĖS. 

Vakar "Drauge*' pranešta, 
kad Grand Rapidse suimta net 
13-ka jaunų lietuvių, kurie 
perniai nebuvo užsiregistravę, 
kuomet šalies vyriausybės bu
vo įsakyta 21—31 metu am
žiaus vyrams registruoties. 
Tuomet prieš registravimąsi 
lietuviškieji socijalistai varo 
pragaištingą tarp lietuvh] 
darbą — kurstė mūsų to am
žiaus jaunimą ne tik nesiregis-
truoti, neklausyti vyriausybės, 
bet dar prisidėti prie lietuviš
kojo socijalizmo, arba socija-
listu partijos. Tie kurstyto
jai dar sakė, kad kas prisira
šys prie socijalistų, tokio vy
riausybė nešauks ir neims ka
reiviauti. 

vą. Ir tasai veikimas buvo 
pasekmingas. - ^ 

Bet to veikimo pasekmėmis 
socijalistams nebuvo ir nėra 
ko džiaugties. Nes ir jų pa
čių daugelis atsidūrė apkalti
namųjų suolan. 

Aišku, socijalistai nekuomet 
gera darbininkams nevelija. 
Jie darbininkus veda pragaiš
tin. Gi jei taip, tai paikiau-
sias tas žmogus, kurs prie so
cijalistų prisideda, su jais 
bendrauja ir jų raštus remia. 

Lietuvių Vyriausioji 
Taryba. 

(Tąsa), 
IV. VYEIAUSI0J0 ORGA
NO REIKALINGUMAS, JO
JO PLATFORMA IR KOM

PETENCIJA. 

Svarstomi rities trys daly
kai drauge, sudaroma tam 
tikra komisija, kuriai pave-h t u o būdu L i e t ^ a i butų su 

ORGANIZUOJASI DAR
BININKAI. 

Kuomet gyvulių skerdyklų 
darbininkams pripažinta žmo
niškesnės teisės, ty. trumpes
nės darbo valandos ir daugiau 

Girdi, toksai bus \ užmokesnio, po to sujudo ir 
liuosas nuo visokių pareigų, j kitų darbo sakų darbininkai. 

Pigi buvo priemonė socija
listams padauginti savo eiles 
ir savo laikraščiams skaityto
jus. Tuomet daugelį lietuvių 
socijali.stai suklaidino. Dau
gelį jų tiesiog apgavo ir pra-
zu&e. 

Kaip "Draugas , ' ' taip ir vi
sa katalikiškoji spauda tokiuo 
socijalistų pasielgimu baisiai 

Ypar skaudžiai pajuto savo 
didelį apsileidimą nešusiorga-
nizavime ir nekovojime už 
žmoniškesnes teises geležies 
it plieno įstaigose dirbantieji 
darbininkai. Gi tų darbinin
kų galybės. Ir jie menkai ap
mokami ir nežmoniškai kai-
kur su jais apsieinama. 

Taigi dabar darbo vadovai 
jau suskato ir juos organizuo
ti, įkvėpti jiems daugiau su-

piktmosi. Daugel kartų lie-
, j pratimo, kad vienybe — reis-tuvių jaunimą perspėjo, kad . ' * 

jis neklausyti} desperatij soci
jalistų, kad jis butų atsargus, 
pildytų vyriausybės įsakymą. 
Už tai katalikišką spaudą so
cijalistai nemažai bjauriojo. 
Pavadino kapitalistų ir pačios 
vyriausybės ištikimiausia tar
naite. 

Visgi daugelis katalikiškos 

kia galybę. 
Tų darbininkų visoj Ameri

koj bus suorganizuota pusė 
milijono. 

Štai Chicagoje ir apylinkėse 
tuo organizavimo tikslu jau 
laikomi susirinkimai. Kuo
met jie bus patraukti organi-
zacijon, vienan galingan ku-
nan, tuomet jiems bus galima 

•pandos perspėjimų paklausė j p a g a l v o t i i r a p i e s a v o , 
ir šiandie už tai yra dėkingi. 
Bet nemažai buvo ir tokių, ka- gų pastatymą darbdaviams, a-

pie būvio pagerinimą. 
trie paklausė socijalistų suve- , 
džiojimu. Atsisakė pildvti I .Darbo mones visur pazan-
vyriausybės įsakymui ir su di- * ™ ? * Ir ta\ a t l l * a b e 1°" 

cijalistų įsimaišymo, be jų ži
nios. Socijalistai darbo klau-

DVI SVARBI KNYGI. 

džiausiu gašlumu ėmė sau ap- ] 
svietą semti iš socijalistų laik-
raščhj. Kaipgi, juk tie laik- j s u n e s l a n d l e y r a t l k n l a v o n a i -
rašeiai juos "išgelbėjo" nuo 
kareiviavimo! 

Socijalistiį agitacijos auko
mis taigi dabar krito ir Grand 
Bapidso lietuviai. Intarimas 
prieš juos didelis. Už nesire-
gistravimą grasia jiems kalė
jimas. Atbuvus tą bausmę, 
nepiliečiams grasia deportavi
mas. Juk tokiais laikais nė
ra juokų. 

Kas gali žinoti, gal dar ir 
š iandie m ū s ų soc i ja l i s ta i varo 
tą patį pragaištingą darbą 
t a r p l ie tuvių . Gal ir š iandie 

Šveicarijos Liet. Informa
cijos Biuras prisiuntė mums 
iš Šveicarijos dvi labai svarbi 
knygi prancūzų kalboje, ką tik 
šviežiai išleisti. 

1) "Just ice Allemande , , en 
Lituanię occupee, par. C. Ei-
vas Geneve-Nancy, 92 pusi. 

2) Occupation Allemande 
en Lituanię' ' par. C. Rivas, 
Geneve-Nancy, 116 pusi. 

T o s e k n y g o s e a p r a š y t o s vi-
jie kursto mūsų jaunimą prie- sos vokiečių šunybės, jų papil-
Sinties vyriausybei. į dytos Lietuvoje : sistematiškas 

Grand Rapidso suimti lietu- j Lietuvos čiulpimas ir apiplėši-
viai nėra pirmutiniai ir ne
paskutiniai. Daugelis socija
listų aukų jau baigia savo 
bausmę kalėjimuose. Kati ten 
pat siunčiami. Gft kas gal ži
noti, kiek tokių dar bus su
imta ir nubausta. Socijalis
tai turėjo plačią veikimo dir- smą jo veidą. 

mas, gyventojų varginimas, 
visos kruvinos skriaudos, visa 
vokiečių tvarka., 

Veikalai i n 4-to, išleisti ant 
puikios storos popieros. 

dama paruošti šitiems daly
kams rezoliucija. Į komisiją 
įeina partijų atstovai po 
vieną nuo kiekvienos: Lie
tuvos Socilistų Liaudininkų 
Demokratų — M. Šleževičius; 
Demokratinės Tautos Laisvės 
Santaros — St. Šilingas; Tau
tos Pažangos — kun. J . Ja-
sehskis; Lietuvių Krikščionių 
Demokratų — V. Endziulai-
tis ir Lietuvių Katalikų Tau
tos Sąjungos — kun. P. Pen-
kauskas. 

Komisija siūlo ir suvažia
vimas vienu balsu priima 
šiais klausimais šitokią rezo
liuciją: 

1) Trijų ir partijų atsto
vų suvažiavimas Voroneže, 
apsvarstęs dabartinį politikos 
momentą, išrado būtinai rei
kalinga sudaryti Vyriausiąjį 
Lietuvhj Organą, kuris va
dovautų Rusijos Lietuvių po
litikas gyvenimui. 

2j" Atsižvelgdamas: a) \ 
pirmąją Lietuvių Konferen
cijos Vilniuje 1917 m. rugsė
jo m. 18 — 22 d. rezoliucijos 
dalį, kurią sudarydami Di
džiosios Lietuvos lietuviai 
rėmėsi Lietuvos reikalais ir 
visuotinu lietuvių siekimu; 
b) į visą Rusijos Lietyivių 
Tautos Tarybos nutarimų 
posmą ir į Rusijos Lietuvių 
Seimo rezoliucijas; c) į A-
merikos ljftuvių darbus ir 
jų Seimo nutarimus del Lie
tuvos laisvės: č) į Rusijos 
Tautų Kongreso Kievo nuta
rimą Lietuvos reikalu ir d) 
į Antrosios Stokholmo Konfe
rencijos, — Trijų ir partijų 
atstovų suvažiavimas Voro
neže taria, kad Vyriausiasis 
Lietuvių Organas šiais turi 
dirbti pagrindais: 

Lietuviams žengiant prie 
Nepriklausomos Demokrati
nės Lietuvos Respublikos di
dysis Vyriausiojo Lietuvių 
Organo darbų tikslas yra ne
priklausomosios Lietuvos 
Valstybės atnaujinimas. Tuo 
tikslu Vyriausiasis Lietuvių 
Organas, — remdamasis is
torinėmis Lietuvos teisėmis, 
tuo, kad Lietuva yra atskiras 
ekonominis vienetas, remda
masis nepaliaunama lietuvių 
kova del savo nepriklausomy
bės demokratiniu pasaulio 
ūgiu, jo viso demokratėjimu, 
pagaliau Amerikos, Rusijos, 
Prancijos, Anglijos ir Švento
jo Sosto padėta taikos pa
grindui idėįa — pavergtųjų 
tautų išvadavimas jų politi
nio apsisprendimo keliu, — 
turi reikalauti iš pasaulio val
stybių pripažinti lietuviams 
teisę sudaryti suvereninę Lie
tuvos Valstybę. Vyriausiasis 
Lietuvių Organas turi bud
riai sergėti nepriklausomosios 
Lietuvos idėją ir ginti ją nuo 
kaimynių valstybių ir tautų 

kėsinimosi. Vyriausiasis Lie
tuvių Organas tur i aiškiai 

nas turi reikalauti, k a d , vi
sos išskaidytosios Lietuvos 
dalys (Didžioji Lietuva — 
Vilniaus, Kauno Suvalkų gu
bernijos, dalys Gardino ir 
Kuršo gubernijų — ir Mažoji 
Lietuva) butų sujungtos vie
non Lietuvos Valstybėn ir 

teiktas išėjimas į Baltijos 
jurą, kuriuo ja galėtų laisvai 
naudotis ekonominiams kraš
to reikalams. Vyriausiasis 
Lietuvių Organas turi aiškiai 
žymėti pasauliui, jog lietu
viai laiko natūraline, neati
mamąją savo teise nusistaty
ti busimosios Lietuvos Valsty 
bės valdymo formą ir vidaus 
tvarką, taip pat ir santykius 
su kaimynėmis ir kitomis pa
saulio valstybėmis Steigiama
jame Lietuvos Seime Vilniu
je, išrinktame visuotinu, be 
lyties, tautos ir tikybos skir
tumo, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu, proporcine siste
ma, esant šalyje piliečio lais
vių garantijoms. Vyriausiasis 
Lietuvių Organas turi pra
nešti pasauliui, jog lietuviai, 
sekdami savo prosenių tradi
cijomis ir teisybės bei demo
kratizmo principų vedami, 
garantuoja busimosios Lietu
vos Valstybės tautų mažumo
mis tinkamas jų kultūros rei
kalams sąlygas. Vyriausiasis 
Lietuvių Organas turi pažy
mėti pasauliui, jog Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybės 
atnaujinimo sankcija tarp
tautiniam Taikos Kongre
sui tepriklauso ir jog lietuvių 
tautai jau šitame Taikos 
Kongrese turi būti grąžinta 
jos senoji teisė dalyvauti per 
savo atstovus tautų sprendi-
muose. 

3. Atsižvelgdamas į An
trąją Lietuvių Konferenci
jos 1917 m. 18 — 22 d. rug
sėjo mėnesio rezoliucijos da-

NAUJOS "TVARKOS" 
ČINOVNINKAI. 

Prie caro tvarkos laikyta 
daugybė činovninkų. Bet ap
siriktų, jei kas manytų, kad 
socijalistų rojuje činovninkų 
daug nereiks. Štai dabar Ru
sijoje socijalistai laiko kur 
kas daugiau činovninkų, negu 
laikydavo caras. Žinom, ko
kie caro činovninkai būdavo. 
Bet naujos "valdžios' ! jie ne-
geresni. Įvedus tvarką, kad 
žmonės didžiuojasi buvimu ka
torgoj, sprendžiant, žmogaus 
vertę sulig praleistų katorgoj 
metu, aišku, činovninkais įsi
spraudė nemažai kriminalistų. 
Išbuvai katorgoj 5 metus — 
tinki į pavieto viršininką. 10 
metų buvai katorgoj —• buk 
gubernatorium. O jei T5 — 
tai ir į ministerius tiksi. Nors 
teorijoj to nėra, bet praktikoj 
išeina lig taip. 0 kad kalė
jimų ir teismų rekordai (užra
šai) daugumoj sunaikinta, su
deginta, tai neretai negalima 
susigaudyt, kas už ką kator
goj buvo: lygus paprastas 
ražbaininkas-žmogžudys, ly
gus prasikaltusis prieš caro 
politiką. Naujos "valdžios" 
činovninkai mainosi kas minu
tė, vieni prašalinama, teisiama 
už vagystes, plėšimus, apgau
les, žmogžudystes ir išdavys
tes, jų vieton skiriama kiti, 
bet vėl tokio pat gatunko, ir 
ir tie būna, kol neįkliuna. Taip 
ir sukasi it ra tas : paskyrs 

į naują činovninką, o už savai
tės jau varo jį į kalėjimą. O 
tie činovninkai prie caro pa
tys labiau valdžios bijodavo ir 
klausydavo, nors caras baus
davo savo činovninkus labai 
retai. 

Minėjom, kad dabar činov' 
ninku laikoma nemažiau. Či-
novnikų visokio plauko ir ga
tunko, nuo bemokslių buvusių 
čebatvalių, iki profesorių. Štai 
"administracijos" sąrašas: 

1. Sodžiaus pildomas "ko
mitetas" bei "sovie t" iš kelių 
ypatų. 

2. Valsčiaus- komitetas-so-
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>> RAŠYKITES į "DRAUGO 

BENDROVĘ. 
( Kapitalat padidinti nuo $25/)00 iki $50000. 

NUTARTA: j j j į ^ wmMliH nuo $MJ00 i * $*0/X>. 

I šiandien musŲ laikraščių biznis dar neneša pelno. 
Bet kod&? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai Ji 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. * 

Vienatinis lietuvių kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama ištai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas seras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai i "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos^ėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. -Kada "Drau
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jj 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
- šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti serų 

priėmime. 

* 

-

0 

Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendrovės šėru. 
DRAUGAS PUBLISHTNG OOMPA1TY, 

1800 West 46th Street, 
CHICAGO, ELIAHOIS. 

— ' 

Prlslunčiu $ Money Orderiu ar čekiu ir meldžia 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės Serų. 

Vardas \r pavardė > • • • • « • . . . . . . 

AJI trasas • • •• . . . . . . . . . . . . . . . 

i 
Miestas • Valstija . . . . . . . • • • * . . « * b . * . . . 

ĮVAIRUMAI, • 

TOWN OF LAKE. 

; 

lį, Trijų ir partijų atstovų 
suvažiavimas Voroneže raa- j v^ t , ant kelių kaimelių. 
no, kad busimoji suvereninė! 3. Centralis 4 valsčių komi 
Lietuvos Seimų nustatytinus i tetas, irgi iš kelių ypatų, 
santykius ne su viena Vokie
tija, bet su visomis pasaulio 
valstybėmis, ir todėl paveda 
Vyriausiajam Lietuvių Orga
nui ruošti lietuvių tautai dir
vą susipažinti ir susiartinti 
su pasaulio valstybėmis ir 
tautomis. (T. B.). 

— 

ŽEMAIČIU VYSKUPO 
PALIUDIJIMAS. 

Šiomis dienomis " D r a u g o " 
redakcija yra gavusi iš Švei
carijos lietuvių Jo Malonybės 
vyskupo Karevičiaus laišką, 
skirtą, matyt, labiausia ameri
kiečiams lietuviams, kuriuomi 
jisai liudija, jog aukos sušel-
pimui nukentėjusių nuo karės 
Lietuvoje "yra gaunamos. Laiš
kas paliudijimas rašytas pran
cūzų kalboje, skamba šiaip: 

Žemaičių vyskupas 
Spalio 6 d. 1917 v/i. 
No. 1066 Kaunas. 

Šiuomi liudiju, jog aš regu-
leriai gaunu visasvietinės rin-

4. Pavieto bei ujezdo cent
ralis '<soviet , , komitetas. 

5. Gubernijos toks centro 
"soviet ." 

6. Valsčiaus žemių bei ūkės 
komitetas. , 

7. Pavieto žemiij komitetas 
(centralis). 

8. Gubernijos toks komite
tas (centrų centras). 

9. Visos valstijos žemių ko
mitetai ir tokios "upravos" 
bei "sovieta i" darbininkų, ka
reivių ir tt. 

10. Valsčiaus sotnikai, vy
resnieji ir žemesnieji milicijo-
nieriai (policija). , 

11. Kamisorius (ziemskis), 
teisėjas. Pavieto kamisorius 
(sprauninkas), gubernijų ka-
misoriai, visų kamisorių kami
sorius. 

12. Desėtkai ir šįmtai tūks
tančių visokių "sovietų," ko
misijų, komitetų, žodžiu tarus, 
visokių činovninkų devynios 
galybės. 

Bėda tame: kad patys tie či
novninkai nesusiklauso, nei jų 
niekas neklauso ir vietoj tvar
kyti, visi tie ' ' č i a i " įneša dau-

jMueiiich'e ir Bruocelles'e. *Au-, 
žymėti pasauliui, kad lietu-] kos yra išdalinamos per IkiVr 

hliavos aukas, tarpininkaujant 
Apaštališkiems Delegatams] giau suirimo. Vėl, didžiuma 

Žmogaus išmintis daro link-

viai, atsižadėdami istorinių 
Didžiosios Lietuvos Kunigai
kštystės sričių, rūpinasi su
daryti Lietuvos valstybę et
nografinėse — Lietuvių tau
tos iš seno gyvenamų žemių 
— sienose su neišvengiamo
mis ekonominiam gyvenimui 
korektyvomis. Tuo tikslu 

; Vyriausiasis Lietuvių Orga-

vių Centralius Komitetus Vil
niuje, Kaunenr Marijampolė
je. Visi tų Komitetų nariai 
yra lietuviai, ir vokiečių val-

tų. činoviuiikiį. tetinka, monopo-
lius daužyti. Caras jei ne
reikalaudavo iš činovninkų 
sąžinės, tai bent šiokio tokio 
mokslo reikalaudavo. O da
bar sąžinė panaikinta, gi kas 

dzia ligšiol leidMa augščiau mokytesnis — tas ne proleta 
pažymėtiems Komitetams 
liuosai veikti. 

Pranciškus Karevičius, 
Žemaičių vyskupas, 

\ Lietuvoje. 

ras, buržujis. Tai ir mokslo 
nereikia, 

Išmintis yra širdyje to, kat
ras turi supratimą. 

Dvigalvių kūnų mėgėjai. 

Yra srovė, kuri niekaip ne
gali apsiprasti su mineia, kad 
normalis kūnas turi turėti tik 
vieną galvą. Tos srovės žmo
nės atranda, kad turi būti vi
sur dvi galvos ir tiek. 1914 
metais ta srovė steigė kartu 
su socijalistais dvigalvį fondą 
su dviem iždininkais (Šidlau
sku ir Paukščiu). 1916 metais 
ji norėjo Centralį Komitetą 
padaryti dvigalviu kūnu su 
dviem iždininkais. 

1918 m. ji norėjo turėti dvi
galvį Seimą su dviem lygia
teisiais pirmininkais, net žy
mus jų srovės advokatai pri
pažino, kad toksai dvigalvis 
Seimo kūnas bus pilnai nor
malis. 

Aš^inau kaip tai išaiškinti. 
Tik paklausykite. Tą keistą 
teoriją pagimdė netikusi ilgų 
metų praktika — sėdėti ant 
syk ant dviejų kėdžių, ir. nuo
lat Lankstyties tai į tautos bu-
davotojus *f- katalikus, tai į 
tautos griovikus socijalistus. 

Jų srovės gerausios 
galvos • galvojo taip: jei
gu jų srovės kūnas tu
rėtų dvi gaivi, tai nereikėtų 
nei lankstyties, nei šokinėti, o 
užėmus stiprią ant dviejų kė
džių poziciją — tik galvoms 
reikėtų šiek tiek judinties. Ka
da viena žiuri ir linksi, tai ki
ta gali sau ramiai užsnūsti ir 
atvirkščiai, taip pamainomis. 

Genijalė teorija. Tik gai
la, kad Jutos srovės taip yra 
atsilikusios, kad neįstengia su
prasti visos svarbos tos nau
jos teorijos. 

Sparnaiiis. 

Pranešimas L. V. 13 kp. na
riams. 

Visi vyčiai ir vytės šian
dien, bal. 10 d., 8 vai. vakare, 
ateikite į p. Elijošiaus sveta-
nę, nes tenai L. Vyčių Apskri
tys išpasakos viską nuoduog-
niai ką girdėjo ir jaute Vi
suotiname Liet. Seime. 6į sy
kį mūsų kuopos mėnesinis 
susirinkimas išpuola turėti 
bal. 17 d., 8 vai. vak. 

s 

Ep. korespondentas. 
• 

Kur meilė dingsta, ten su
randame visas ydas. 

• 

Pamiršk svetimas klaidas, 
_ 
bet atsimink savąsias. 

Kur-kas yra geriau tui'ėti 
išmintį, negu auksą. 

Tas yra ganėtinai išmintin
gas, kurs-apsirūpina savimL 

S kaudami pečiai, sustingę 
strėnos ir kaklas visį sus-
tingimai ir skaudąjimai 

turi pasiduoti Sloan's Lini-
mentui. 

Nereikia trinti. Tiktai pa
tepti skaudamas vietas, jis 
greitai įsigeria į kuna ir atlei
džia. Geresnis negu kokie 
pleistrai arba mostis, ir nenu
dažo skuros. 

T u r ė k i t e b u t e l i p a r a n k i a i d e l m-
matizmo, išsisukimo, dantų skaudė
jimo, neuralgijos skaudamų strenu 
ir sust irus ia imrskulų. 

. Sloan's Lmiment 
K/LLS PA t n 

\ 

Stocka ir Bonds Perkami ir 
108 So. La SaUe mUt uždėta ltOO m. 
danu veikla* darbas. And*ewa A Oo* 
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Lietuviai 
Amerikoje. 

IHDIANA HARBOR, IND. 

Vietos Šv. Pranciškaus lie
tuviškoje bažnyčioje Šv. Vely-
kų apvaikščiosimas iškilmin
gesnis buvo kaip kitais metais. 

Kaip subatos vakare, taip ir 
Velykų ryte aštuoni muzikan
tai grojo Verkit aniolai, Link
smą dieną ir kitas giesmes, 
antrą pųuktą nuo muzikantų 
imdami. 

Velykų ryte taipgi buvo ma
lonu žiūrėti, kaip penkios de
šimtys mažų mergaičių, bal
tais drabužiais apsitaisiusių, 
bėrė gėles po nešamąja Osti
ja, o čia choras, vargonai ir 
trubočiai gieda "Linksmą die
ną," Dievą garbina, kaip kas 
galėdamas. 

Garbė visųpirmiausiai vieti
niam klebonui, kun. H. Tiške 
vičiui, už taip gražn mergaičių 
prirengimą del procesijos. A. 
Kakstučiui ir p. Račienei už 
pagelbėjimą Viešpaties grabu 
parėdyme, K. Vainorai, kuris 
darbavosi, kad surengus tru-
boeius. Be to garbė priguli 
jaunuomenei, kuri sergėjo 
grabą Viešpaties ir šiaip"pasi
darbavusiai Velykų švenčių 
apvaikščiojime. 

Nuo balandžio 2 d. Indianos 
valstija tapo " d r y . " Pasku
tinę dieną didieji rudžio gar
bintojai verkė, raudojo, apgai
lestavo net lig ponkių valandą 
ryto, norėdami nors paskutinį 
sykį išsikaušti " snapso ' ' kiek 
tik pakeliama. 

Telšių Pliumpis. 

DETROIT, MICH. 

Kepurinis vakaras ir šokiai. 

Pirmą Velykų dieną vakare-
vietos Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainėje įvyko jauni
mo pasilinksminimas, taip va
dinamas, kepurinis vakaras su 
šokiais. 

\ .Toksai vakaras čia gal pir
mu kartu buvo ir todėl vi
siems keistai atrodė ir neper-
daugiausia buvo prijaučiama. 
Vakaran buvo susirinkę apie 
200 jaunuolių, gi kepurių išėjo 
vos tik už kelis dolerius. Ne
žinia kas tam buvo kaltas. 
* Už gražiausias kepures bu
vo dalinamos dovanos. Pir
mąją dovaną gavo bene Kazi
mieras GerviJis, antrąją — P. 
Gustaičiutė, trečiąją — Anta
nas Stankus. Kas gavo ket
virtąją dovaną, neteko sužino
ti. 

Vakarą rengė Liet. Vyčių 
79 kuopa. 

Antrą Velykų dieną vakaru 
toj pačioj svetainėj buvo ro
domi krutomieji paveikslai. 
Pelnas ėjo parapijos naudai. 

Lašas. 

BLAIVININKŲ SUSIRIN
KIMAS. 

Balandžio 7 d. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 
(Town of Lake) vietos Pil
nųjų Blaivininkų Sus-mc 
kuopa turėjo susirinkimą. Iš
duota visokie raportai. Apie 
visuotiną seimą papasakojo 
kuopos delegatė M. Petroše-
vičienė. Visi atidžiai klausėsi 
jos pranešimo. 

Balandžio 28 d., š. *m., p. 
J . Elias svetainėj blaivininkai 
turės vakarą, vakarui iši'ink-
ta darbininkai. Vakare bus 
sulošta "Jono Širdis." Los' 
L. Vyčių 4 kuopos artistai. 

Prisiminta taip pat apie 
gegužinę. Tam tikslui išrink
ta komisija, kurion pateko: 

Lietuviški Šokiai—ant Columbijos Rekordų 
Kodėl nepraleist šventės ir šeip liuosą nuo 

darbo lallią linksmai ir smagiai — beklausant tik
rai lietuviškos muzikos ir bešokant puikiausius 
šokius t 

Turėdami savo namuose Grafonolę, arba kito
kią mašiną, nusipirkit sekančius Columbijos rekor
dus, puikiai įgrajintus geriausiomis orkestromis ir 
žymiausiais muzikantais, tad turėsit progą pasišol:-

Įgrajino Lietuviškų Šokių Orkestrą 
E2397 

E2704 

(Kokietka-polka. 
(Klumpakojis. 

f 

(Tyki mėnulio naktis. Valeas. 
(Mėlynos akialės. Valeas. 

f 

F97ftQ ^ n ^ ^ u n o i a u s bangą. Valeas. 
M ' w (Brangenybės T w o - S t e | f t f Į j f 3 H 

• 

E2707 *%w\ (Teklytė. Valeas. 
(Bašėjas ir kaimietis. \ą 

PARAI (Gražioji polka. Armonikų duetas. 
(Pavasario rytas. Polka. Armonikų duetas. 

• 

N 

Tuos Rekordus Galite Gauti pas Kiekvieną 
Columbijos Rekordų Pardavėją 

< i • 

•M* ' 

:rfr* 3E mm mm^mtmm • • » - Iii ! C Ka^» —' • • • • 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 
=ffl 

Visiems saro prieteliams patartam* įkaityti 
ir platinti mūsų išleistas knygas. 

Užsisakant knygraa visad ralkia pažymėti kny
gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iSkalno 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

m 

Reikalaukit pas artymiausią rekordų pardavėją naują ilustruotą Kątaliogą 
Columbijos Lietuvišką rekordą, kurį gausit DOVANAI. 

COLUMBIA GRAPHOPHONE G O . 
v 

ICuomet perki rekordus visuomet 
. reikalauk Columbijos Rekordus 

paduodamas numerį. 
Ješkok ii o v izbažcnklio 
Kuris randasi ant visų 
"Columbia Rekordų". 

• " • mm—m 

CHICAGOJE. 
TOWN OF LAKE. 

Moterys darbuojasi. 

Kaip girdėjote, kuomet 
bnvo per laikraščius pagar
sinta, kad bus susirinkimas 
Moterių Sąjungos 21 kuopos. 
Taip ir ištikrųjų atsitiko. Tas 
susirinkimas įvyko balandžio 
5 d., Šv. Kryžiaus bažnytinė
je svetainėje. 

Gana skaitlingas būrelis 
atsilankė sąjungieeių. Maty
tis, kad joms rūpėjo išgirsti 
apie visuotiną seimą, ką dele
gate praneš. Ponia M. Petro-
ševičienė, vaizdingai nupiešė 
seimo darbą ir ypatingesnius 
jo momentus. Sąjungietės, iš
klausiusios raporto, priėmė jį 
ilgu rankų plojimu. Tolesniai 

valgio gaminimo. Tie kursai 
laikomi į savaitę sykį, ketver-
gaia. Tik gaila, kad mažai 
lankosi moterys ant * tokių 
svarbių pamokų. Reikia ste-
bėties, kad atvažiuoja net iš 
Roselando trys panelės. Na
miškės kai-kurios da miega, 
nežinia del ko. Mes tikimės, 
kad ir tos atbus iš miego ir 
lankys vakarinius kursus. 
Linksma girdėti, kad mūsų 
moterys labiau kaskart susi
pranta. 

Nepamiršo ir našlaičių, 
prisidėjo prie Labdaringos 
Sąjungos, aukaudamos $100.-
00. Kuopa pastojo amžinu na-
nu. 

Del atsisakymo nutarime 
raštininkės, išrinkta M. Mik-
šaitė, ir ta pati koresponden-

Po visų kuopo^svarstymų, 
gerbiamas musri dvasiškas 

J . Baltutis, M. Kniukšta ir J . 
Mcstausk#itė> 

Pabaigoje padėkota L. 
Vyčhj 5 kp. artistams už " Ge
no vaitės" gražų sulosimą ko
vo 10 d. 

V. Stancikas. 

kalbėjo į susirinkusias, ska
tindamas daugiau darbuoties 
del idėjos, neatsižvelgiant ko
kių nors užmetinėjimų, dirbti 
vienybėje, viena kitai ranką 
paduoti su meile. 

Džiaugiamės tokį dvasiš
ką vadovą ir patarėją turėda
mos. Tikimės, kad sąjungie
tės darbuosis ir kuopa augs 
savo narių skaitliumi. 

Kp. korespondentė. 

seko kuopos reikalu svarsty- - , , , T ^ , , . TV • • • . vadovas kun. N. Pakabus pa-mas. Pirmiausiai raportai nuo-
apskričio. Pirmininkė p-lė M. 
Brenzaitė pranešė, kad Mote
rių Sąjungos apskritys rengia 
šeimynišką vakarėlį, kad ge
riau susipažinus su kitomis 
kuopomis ir darbuoties vieny
bėje. Kaip priežodis sako: 
" K u r vienybė, ten ir galy
bė" . 

Taipgi ir vietinė kuopa 
nutarė parengti vakarą gegu
žės mėnesį. Tas darbas pa
vestas sekančioms ypatoms: 
p-lei Norvilaitei, p-lei K. Ve-
želaitei, p-lei V. Galnaitei. 
Nepamirškite, kad 21 kp. tu- Vietos Tautos Fondo 60 
ri įsteigus vakarinius kursus f**™ 8 iuf^°. » « * £ * ! k ° " 

lėkt ori us, Jcune vaikščiojo per 
lietuvių namus ir rinko aukas 
Lietuvos reikalams. Aukos 
buvo renkamos Laisvės Savai 
tėję. 

Po $2.00 aukojo: J. Bie-
žis, S. Petrulis. 

Po $1.00: A. V. Banis, B. 
Nertnnas, R. Nėrtunas, E. 

Stefonkaitė, E. Stasiūnas, A. 
Kereckis, O. Bugailienė, K. 
Juozaitis, E. Valantinas, V. 
Brnzdis, J . Ribikauskas, V. 
Žerumskaitė, J . J . Grisk, J . 
Gotelis, J . Žiedas,, G. Pakel-
tis, K. Sinikas, J . Zeruberis, 
K. Žerumskis, K. Zakaraus
k e 75P 
K I S I U C , 

Po 50c: K. Karirejis, M. 
Baliunienė, J. Bergelienė, J. 
Ališauskis, A. Bakauskis, G. 
VriŠka, K. Kindulis, M. Ju
cienė, A. Mertunas, K. Mioke-
liunas^ G. Kusaitis, J. Švilpa, 
A. Semanauskis, J . Kuncevi-
če. V. Gudaviče„ !\f. Grinis, 
F. Dargela, A. Jeišerskis, V. 
Virgeliunas, E. Petraitis, i\. 
Mardauskis, if. Vince^ičia, 
K. Kasparas, E, Skipitas, A. 
Kiskaiiskis, J . Jenceris. 

Po $1.00: A. Volkaitė ir E. 
Žilaitė. 

Po 25c: O. Servaitienė, A. 
Baukas, K. Urbikas 20c. 

Ženklelių išparduota už 
$36.00. 

No. 5. An,y*ščių šilelis. A. A. Vyskupo Ant 
Barauauskio amžina1 atminti*, yra tai 
perlas lietuvių poesijos. Puti. 16. . . 

Ko. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, HL fiv. Kasimiaro Sese
rims. ParaSė M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurkliutės Sales. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu-

- vaite turėtų mokėti. Pusi. 82 
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai

sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalis 

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

No. 45. Degtine. Vienaveiksmis scenos vaia-
delis. Lenkiškai parašė Kasu G orai-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Triviiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

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

No. 60. Komedijelės: Clgonėls atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

s u B la iv in inku . P a r a M U. OurlUiutė, * 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 24 . . 

No. Tarp dilgelių Rožes. Meliodrama dviejo
se dalyse* 8 aktuose. Parašė J. J—Ja. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 

.16 

.10 

.10 

.10 

.25 

.20 

.15 

.10 

.15 

.15 

.10 

.20 

No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems mlsljs, pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapnoisas 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
.11 

.26 

.15 

.26 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

Labai ačių vietos lietu
viams už tas gausias aukas. 
Manoma, kad lietuviai ir to
lesniai nesigailės aukoti savo 
Tėvynės Lietuvos reikalams. 

Ačių 4r toms ir tiems, kat
rie rinko > aukas, būtent: 
p-lėms A. Volkaitei, E. Žilai-
tei, K. Žerumskiui ir D. Man-
kui. 

J. A. Poška, rast. 

FNRANEŠIMAŠ 
NORTH SIDEČIEMS. 

Kurie norite dienraštį "Drau
gą" ant nedėlios ar užsirašyti ant 
metų, malonėkite pranešti laiškų 
ar ypatiškai į namus. Taipgi dar 
daug yra neužiimokėjiu.ių, malonė
kite užsimokėti, ims mane, nea 
galima kiekviena dieną ar vakarų. 
Be to galite nusipirkti "Draugo" 
Bendrovės šėrus pas mane, 
pirkti. 

A. NAUSĖDA, 
1658 Wabaiisi» A v e., ant S-čių lubų. 

. l t 

.45 

.•5 

.75 

.25 

20 

.10 

.25 

.25 

.50 

Ko. 85. Antannkas. Apysaka B. Prašo. Ver
tė Salimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė iŠ lietuvių gyvenimo 

Ko. 87. Braiilnėliai. Tai labai J4omios apy
sakaites. Kalba lengva. ParaSė Skruz
dė. Chicago, I1L 1915 m. 

Ko. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta iŠ "Dar
bininko". U laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pust SS . . , 

Ko. 95. Huckleberry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią apysaką, 
kalba lengva ir knlngos mtaJpa inte
resuojanti, vertė Jonas Rinitas . . . . 

Ko. 98. Iš daktaro pasakojimų. ParaSė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . . 

Ko. 103 Karės Baisenybes Lietuvoje. Per
gyventų valandų . atsiminimai. Para
Sė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti kares baisumą Ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 50 

Ko. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. ParaSė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Tuikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago. 111. 1915, 
nusl . 28 . . . . - v . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ko. 110. Oliveris* Twistas. Tai viena 1S ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilai gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi $1.00 

Ko. 115.. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius,y 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

Ko. ISO. Trts Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

Ko. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaites. ParaSė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vals-
dėllai. 1917 m 

Ko, 100. Lietuvių Tautos Memorijalas, Pa
raSė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
2«-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barrę, Pa., 1911, pusi. 12 

Ko, 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

Ko. 104. Lietuvių-Lenkų Unija. Kėli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1412— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 06 . . . . 

No, 109. Patrimpo laiškai. Parašė K. A K. 
Kritiški žvilgsniai 1 visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

Ko. 173, Pažinkime socijalizma. Parašė P. 
Q. Yra tai r ink inys ( a k t ų ap ie soc i -
jalistų mokslą ir jų melagystes. Pusi. 
18 /\m. 

Ko. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). ParaSė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

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

Ko. 190 Teisybes vardan. Jonas Husas jo 
^Jerezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
Ibsis Didžios vertės knygutė 

ko. 194. Tiesos žodis Socijalistams. ParaSė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistai". Su paveikslais' 

Ko. 199. Lietuvių Katalikų 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
čių Ir t l Kiekvieno lietuvio grįčlo-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd ', 
Drūtais drobės apdarais . . , |1.00 

Ko. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai SJ knygelė 
patartina perskaityti 

Ko. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Biidai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Grajčunas 

40 

20 

98 

20 

J. Damijonaitis, drobės apdar 
Ko. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da

lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang-
liika sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimus ir atse
kimus pritaikytus ^..dedamlemsiems 
skyriams. Kaina • 

Ko. 205. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir' užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė, kun. F. B. Serafi

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

No. 270. Gyveninio pamatai. Sutaisė K. J. 
D: Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1816 m., 
pusi. 26 fc. 

Ko. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 158 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošlantiems J pirmąją išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau-

v kaltis. Antras leidimas 1907. P. 115 
Ko. 200. Reikalingiausios giesmes, bažny

čioje šv. Kaina . ; . 
No. 202. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 

Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . 

No. 305, Trumpa LietuVių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose Ir patiem* 
per save mokinties, poperos apd. • . 

Ko. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>» 
įstatymo. Parašė kun. 1. šuster. 
Kieto popero apdarais 

Ko. 315. Taikų, žvaigždutė. Bendoriaus, 
dalis I. kieto poperos apd. 

No. 310. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd. 

Ko. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. ParaSė kun. Pr. Gu-
gls. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

320 Vienuolinė luomą, sykio sn trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. IŠ anglų kalbos vertė kun, P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 

Ko. 300. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
1*0 \ 

Ko. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c) žmoniškumas ir vergija, pysi. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, p ui 18 . . . . 
e) Giordano Bruno, pusi. 18 
t) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g) Socijalistų norai ir darbai, pusL 18 
1) Revoliucijom erių tarpo, pusi 10 . , 
m) Mandngus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

Ko. 804 Ketvirtoji Skaitymų knyga, T'iiBl. 
188. Su paveikslais, audimo apd. . . 81.06 

IIthuania and the Autonomy of Poland witb 
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rys. Paris. . . . . 
A Skėteli of the Lithuanian Nation, by J. 

Gabrys. Paris 
Album Lithuanian Dances for orchestra, 

Corrceted and arrauged by Vlncent 
Niekus, Chicago. 

Trimitas. Rinkinys lietuviškų Šokių. Pučia
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 84.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

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

Ko. 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Stasiukynas. PusL 79 

Ko. 875. Ypatingas sąžinės perkratlnėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo virSel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais . . . . . . $1.00 
Popiero viršeliais .78 

Ko. Apmastymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 560 pusi. 
Audeklo apdarais v 

i?operos viršeliais .^... . 
K o . B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos"sku-

relės apdarais •• 
Juodais audeklo apdarais , . 

Wo. 3*° M«»4*a/s*̂  TiT.-'•*.!••" ;-. : J .'jimo kuto* 
r-iflrv-r iuBi. 4« audeklo apdarais 

Ko. 803 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

Ko. 303. Trečioji skaitymui knyga, Pust 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksa a-
dravičiaus , 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 
Mažesni po 

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

Fopierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už , 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. D 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 

$3.00 
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MALDŲ KNYGOS. 
Ko. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera Ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .66 
Baltais kauliniai apdarais 61.50 

Ko. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PusL 246. 
Kaina poperos apdarais 

į Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurelės apdaruose ,. 

Ko. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži Ir pa
ranki knygutė. Pusi. 299. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c iki 81.56 

šknplerių karmelitanskų 15 Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po . . . . . . . . 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir Šv. Juozapo su maldelėmis už vie
nų nuo 2c. iki I. 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už viena . . 
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D R A U G Ą S 
Trečiadienis, balandžio 10 d. 
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Į CHICAGOJE. I 
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TREČIOSIOS LAISVĖS 
PASKOLOS SUSIRINKI

MAS. 

Šiandie, balandžio 10 d., 8 
vai. vakare, Tarptautiniam 
Amfiteatre (42 ir Halsted 
gat.) įvyks didelis trečiosios 
laisvės paskolos reikale susi
rinkimas. 

Tai bus patrijotiškas susi
rinkimas. Bus žymus kalbėto
jai, kaip tai karės laivyno 
sekretorius, generolas Diekin-
son ir kiti. 

DAUG ANGLIŲ SUTAUP* 
TA, BET— 

Per žinomas penkias dienas 
ir tris be kuro pirmadienius, 
kuomet buvo uždarytos visos~j 
darbavietės, krautuvės ir ki
tokios įstaigos, daug anglių 
sutaupyta. Bet tų sutaupytų 
anglių kiekviena tona lėšavo 
300 dol., anot komiteto, kurs 
tuo reikalu ištyrė biznierių 
nuostolius Illinois valstijoje. 

Į paklausima, kiek sutau
pyta anglių per penkias die
nas, kuomet visos dirbtuvės 
buvo uždarytos, 678 biznio į-
staigbs atsakė, kad sutaupy
ta 19,119.80 tonų.. Bet tuo pa
čiu laiku tos įstaigos ir dar
bininkai pražudo desėtkus 
milijonų dolierių. 

Abelnai rokuojant sutaupy
tų anglių tonas įstaigoms at
siėjęs ,'>00 dolierių. Atrodo, 
kad kaipir perbrangus išmė
ginimas. 

ANTANAS KRUŠAS, 
A. a. Antanas Krušas 

gimė Sausio 8 d. 1850 
metais, Šilalės parapijoj, 
Raseinių apskričio, Kau
no gubernijos, pergyve
nęs 68 metus mirė Balan
džio 9 d. šv. Marijos Se
serų Nazaretiečių ligton-
butyj. 

Laidotuvės atsibus pėt 
tyčioj, Balandžio 12 d., 
9:30 ryte, šv. Jurgio baž
nyčioje, iš ten po pamal
dų į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Tą pačią dieną bus lai
dojama į lotą ir a. a. K. 
Krušienė. kun. Kniso mo 
tina, kuri mirė Sausio 18 
d. 1918 m. 

A. A. Antanas Krušas 
gyveno pas savo sūnų, 
kun. M. Krušą, šv. Jur
gio parapijos kleboną. 

TEISĖJĄ SUPYKINO. 

PIRKLYBOS BUTO KON 
VENCIJA. 

Vakar Cliicagoje prasidėjo 
Suv. Valstijų pirklybos buto 
metinė konvencija. Pirmiau
sia buvo apkalbama pienai, 
kaip pasekmingiau ateiviu? 
snamerikoninti. 

VOKIETIS PATEKO KIL-
POSNA. 

Casino teatre kratomųjų 
paveikslų rodymo metu ant 
palos parodyta prezidento 
Wilsono paveikslas. Teatre 
buvęs vokietis sušuko: "Žu-
dyk jį"! 

Apipuolė jį žmonės. Pradė
jo bambyti. Atėjusi policija 
vos išgelbėjo. Jis vadinasi 
George Yerger. 

Ir sakykite jųs man, koki^ 
tai drąsus tie teutonai. 

Teisėjo Kavanagh rūme 
prisiekusieji teisėjai paliuosa-
vo vieną nigerį plėšiką, kurio 
prasižengimas buvo tiesiog 
aiškus. 

Pradžioje 10 prisiekusių 
teigėjų stovėjo už nubaudimą, 
ui <Iu pasipriešino. Galų-ga-
le pastaruoju du mokėjo a-
nuos visus taip intikrinti ni
ūr io plėšiko nekaltume, kad 
paskui ir tie sutiko nigerį pa-
Iiubsuoti. 

Kuomet perskaityta teisėjų 
ištarmė, paliuosuojanti nige
rį, teisėjas atsiliepė į juos: 

4'Nėra jokios abejonės, kad 
kaltinamasis vra kaltas. Gi 
jųs, ponai prisiekusieji teisė
jai, ateidami čionai prisiėmė
te ddeles pareigas, gi paliuo-
suodami kaltą žmogų, davėte 
progą Chicagos kriminalis
tams pasidžiaugti ir niekus 
veikti iš įstatymų". 

Tasai nigeris buvo Calvin 
Logan. 

MAISTO STOTYS. 

4 BANKINIAI PLĖŠIKAI 
UŽ GEOTŲ. 

Pirm dešimties dienų suim
ti 4 vyrai galų-gale prisipa
žino, kad tai jie • visi ir dar 
vienas (kurs ligšiol nesuim
tas) apiplėšė valstijine banką 
miestelyj La Grange, iš kur 
pagrobė suvirs 47,000 dol. 

Visi plėšikai pasisakė, kad 
tai pirmas jų buvęs tasai iš
mėginimas. Jie gyveno Chi-
cago Lawn. Vadinasi: John 
Novotny, George Stober, Maks 
Kasper ir Joseph Teszawa. 

Kai-kuriuos iš jų pažino 
bankos prezidentas. Ilgas lai
kas jie gynėsi. Bet kuomet 
pamatė, kad gali išeiti dar 
blogiau, viską ėmė ir išgiedo
jo. 

Sakosi, kad tų pinigų jie 
neturį nei cento, nes kita ko
kia tai plėšikų gauja juos a-
piplėšusi. 

NIGERIS BUS PAKARTAS. 

Balandžio 12 d. Jolieto ka
lėjime bus pakartas nigeris 
kalinys Campbell, kurs nužu
dė to kalėjimo buvusio vir
šininko Allen žmoną. 

Chicago? pramonininkų 
kliubas pagamino pienus, kaip 
ir kokiose vietose pagaminti' 
mieste maisto stotis, kad bė-
dinesni žmonės galėtu, ten už 
prieinamą kainą gauti nusi
pirkti maisto. 

A. t 
Kazimieras Mažutis 

Mirė 8 d. Balandžio 
8:20 vakare. Paėjo is 
Kauno gnb. Raseinių 
pavieto Kviedainos pa
rapijos. Paliko- nuliūdi
me 4 brolius ir 4 seseris 
(viena Amerikoje ir 3 
lietuvoje). 

Laidotuvės atsibus 11 
d. Balandžio iš namų 
4555 S. Paulina St. 9 va
landa iš ryto Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčio
je, atsibus gedulingos šv. 
Mišiios paskui kūnas bus 

t 

nuvežtas į šv. Kazimiero 
kapines. Visus kviečia į 
laidotuves. • 

Petras Mažutis. 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorija, harmonija Ir muslkos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis musikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite valkeliams duoti proga. U i maža užmokėsnĮ, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatilkal arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 

. Ant tftčiu Lubų 

PRANEŠIMAI IŠ BUVUSIO LIE
TUVIŲ POLITIŠKO SEIMO 

N E W YORKE 

Chicagos Lietuvos Vyčių Apskričio 
cagos Lietuvos Vyčių kuopų susirinkimą, 
New York Visuotino Lietuvių Seimo, 
nėję, 1800 W. 46 st., ant Town of Lake. 
norintieji išgirsti žinių, nepamirškite 
tuvos Vyčiams, kad jie kuoskaitlingiau 

Valdyba šaukia nepaprastą visų Chi-
kuriame bus išduoti raportai iš buvusio 

Susirinkimas bus p. J. Elijošiaus svetai-
Seredds Balan. 10 d. vakare. Taigi visi 
ateiti. Ypatinga doma yra atkreipta Lie-
sia ateitų tan susirinkiman, 

L. V. APSKEIČIO VALDYBA. 

Kol-kas šiandie su maistu 
nėra vargo. Bet jei karė pra
sitęstų, tuomet visaip galėtų 
būti. Todėl išanksto apgalvo
jama bėdinesniems žmonėms 
pageiba. , i 

Visose miesto dalyse bus 
atidaryta daugelis maisto sto- j 
y * 

cių. 

BALIUS! ŠOKIAI! 
Reikalingas zeceris prie 

jobsų. Atsišaukite: 
Drangas Publishing Oo., 

1800 W. 46th St., Chicago, Dl. 

KREDITORIAI PONO 
A. OLSZEVVSKIO 

Registruokitės! 
Didžiausia ir svarbiausia susi

rinkimas suorganizuotų kredito
rių įvyks Mildos svetainėj, nedėlio 
je, balandžio (April) 21, 1918, 1 
vai. po pietų. Tame susirinkime 
turės teisę dalyvauti tiktai tie 
kreditoriai kurie iki tam laikui 
bus užsirašę ir sudėję savo Trust 
Certifikatus pas Organizatorių. 

Kas norį tame susirinkime da
lyvauti ir turėti teisę spręsti vi
suose kreditorius apeinančiuose 
dalykuose, tas turi tuojaus užsi
registruoti. 

Užsiregistravimui kreipkitės 
šiuo adresu: 

J. J. HERTMANOVVICZ, 
3133 Emerald A ve., 

Chicago, 111. 

REIKALINGA. 
Reikalinga Lietuvė mergina prie 

mastinių krautuvėje pardavimų. Bu
tų gerai, kad butų patyrusi tame 
darbe. Atsišaukite: 

IZ. HAUSIEDAS. 
4806 8a. Ashland Avė. 

Rengia 

..LIETUVIU DARBININKO SĄJUNGOS 29 KUOPA.. 
iiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

ĮŽANGA 25c PORAI. 

Visi lietuvaitės ir lietuviai yra kviečiami atsi-
lankyti darbinykiškan vakaran ir smagiai pasišokti. 

BENGĖJAI. 

ANT PARDAVIMO. 
Parduoda dviejų pagyvenimų su 

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

Atsišaukite greitai. 

J . O. 
2446 W.* 45 PI.', Chicago, m . 

• •i •* 

Reikalingas vyras prie bątlavo-
jimo ant mašinos sodes, mokantis 
arba norintis mokintis atsišaukti. 

841 W. SSrd St. 
Tards 2518. 

REIKALINGAS. 
C eras vargonininkas ' kuris su-

pran! i. gerai chorą vesti. Gera vieta 
geram žmogui, apie išlygas kreipki
tės 'a: kais sekančiu adresu: 

"DRAUGO" ADM. 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

Oia yra Jūsų Proga! 
Gauti geresnį darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerjų, rank#-
vig, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

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

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

sai J\)BU miera — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnickn, Perdėttnis 

118 N. La Salle gatvė. Kambarys 
41 S-417. Prieš City Bal i . 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo 180 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai Ir overkotai, nuo 
$7.60 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailio 
pamuštu overkotų. 

Tisai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $26 ik! 
$86. Dabar $5 h* augščiau. Kel
nės nuo $1.60 Iki $4.60. Vaikų 
•lutai nuo $8.00 Iki $7.60. Va
lizos tr KuperaL 

ATDARA KASDIENA 
Ncdėliomis ir vakarais. 

.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiinitm: 
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/ ERNEST VVEINER 
DRY GOODS 

W . 47th Kampas VVood Gatves 
= Mis Duodame Difceltms Stanpis Ketitrgi Ir Sibatoje 
s . . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-

tu, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

Plunksnos ! 

• 

49c. Svaras I 
f LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
-fiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiT 
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DR, P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

o 
o 
m1 

s: 

Gyvenimą vieta 
8208 8 0 . HALSTED STREET 

Tcl. Drover 7170 0 
OFISAS: I 

SS60 So. Leavitt St. °! 

VAL.: 4—8 vakare, nedėlio- « 
mis 10—12 r y t a o 
Tel. Ganai 4946, Ohicago, DL g! 

•T¥ya^Yge7s^^y»^^rgirsyyy? 

Tel. Cicero 262. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

4847 W. 14th St., Cicero, III. 

VALANDOS: nuo 9 iki 12 >š 
ryto, nuo S iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėliom3: 
nuo 9—12. 

L GOEDON, 
141R 8. Halsted st. , Chicago, m . 

Telefonas: TARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGA*. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, DLL. 

P U S B A L S I O SYSTEMAS 
• j 

Užtikrinu kad smui
ką grajiai 1 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą. kad ir nežinai 
nei vienos notoa Pus
balsio systema yra a i l 
ki ir lengva kad net 
yra dyval, kaip musl
kos kompozitoriai ne
sinaudojo Jąja ank
sčiau. 

Prlvatiškos lekcijos 
ant smulkos mandoll-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Naujagadynl&ka Kon

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

! 3343 South Union Avenue 

Sergėkite savo 

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

KONSTANCIJA BAGDONIENĖ, 
1372 E . 21st St., Cleveland, Ohio. 

Paieškau savo pusseres Viktori
jos Kiglutės paeinančios iš Suvalkų 
gub. Pilviškių parap. Parausių kai
mo. 

Taip pat paieškau švogerių Pra
no ir Onos Bendaraičių, j ie pirmiau 
gyveno Detroit, Mich., tr Juozo 
Starkevičiaus, tos pačios gubernijos, 
Šunskų parap. Pančekų kaimo. Tū
rių svarbų reikalą meldžiu atsi šau
kti sekančių adresu: 

ANTANAS PAŽĖRA. 
1020 W. lftth A ve., Gary, Ind. 

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui aukaoriui ar keliau
jančiam pardavėjui* nes j is su
telks jųs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą Ir 
galiu lštyrt jųs akis Ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą, atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

8-Člos lubos, virš P l a t f o aptiekęs 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

Phone Cicero 262 

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kainp. 48 Av. 
CICERO, ILL. 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Apart nedėlios 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš« 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, polltl-
kinės ekonomijos, pllletystės, dallia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80 
8108 So. Halsted St., Chicago, 111. 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSk GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima pienius raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. / 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 
Resid. 888 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9698. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėllomls 10—12d. 

ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i 

Telefonas: McKINLEY 1714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8487 SO. WE8TERH BLVD. 

Kampas W. 85-tos gatvėa 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 

i JOSEPH C. WOLON | 
LULTUVDJ ADVOKATAS 

Kamb. 884 National Llfs Bldg. 
89 So. LaSalle S t , 

S Vakarais 1686 Milwaukee A v a = 
Central 6898 

Rasidence Humbold 97 
CHICAGO, DLL. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

| Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
piglauslal. tu 
rime savo R a 
rabonus ir au 
tomoblllua 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

•48 

Dr. A. R. Blensnfiiil 0 . D. 
Akta Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 18 ryto Iki 9 

vai. vakare. Nedėliotus 9 Iki 12. 
4849 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Tards 4817. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3148 S. Morgan St., kertė 82 t. 

Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887. 

MENINE 
n Marine MOKYKLA 

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Ancli-fi 
kai kalbeli skaKytiiir rašyti, tai lankyk ffiflsųf 

[mokyklą. Apart Anglų, kalbos, tia mokinama :-j 
ietnviu kalbot S.V.Uforiio» Laišku Rašymo } 
takų " S.V.Valuybos Priekybos Teisių 

ILotynų " iV.PiHetybfti Gramatikas 
\ritmetikos Georrafi)os Retorikos, ir U 
Ir GRAHMAR ir HIGH SCHOOL Knrsų. Gyv 

Inančins tolian mokiname per laiško*. V ' 
aiškinama lietuviškai. 

American Coilege Preparatory School 
|3103 S. H A L S T E D S T . CHICAOO lu-j 

KAKPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

BANK 

* -
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DEMTfSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutarimą. ' 

4718 SO. ASHLAlfD AVEITUE 
arti 47-tos Gatvėa 

Uonae Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tuvių parduoda tų pači« 
kavą po SOc, 

C0FFEE 
19c 

GERIAT SIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su sulyginę su 4 1 - J M M± 
b e n t j t o k l a , 1 4 0 j 4 Q C 

D AIRY 
SVIESTAS 

1878 Milwaukeea. 
2054 l f i l w a u k e e a 
1084 Mi lwaukeea 
1819 W. Madison 
8889 W. Madison 

1844 W Chicago a. 
1889 Blue I s landą 
8812 W. Nortb a. 
1217 S. Halsted st 
1882 8. Halsted st 
1818 W. l f t h s t 

8188 W. 88nd s t MORTH 8IDE 
SOUTH U D K 488 W. Divlsion . i 

8888 W t n t w o r t h a J J * ? ; 1*2*** ^ 
2417 R w . i - * - ^ «* • • * • Lincoln av. 
I i i ] - T ^ 4 " * t l 4 4 lAnealn av. 
4789 8. Ashland a 8418 M. Clark s t 
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