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METAI VOL. III. No. 117 

GAMINASI NAUJAN UŽPUO -
LIMAN 

ITALAI NUSKANDINO DI- ARGI RUSIJA BUS PA 
DELĮ AUSTRIJOS KARĖS 

LAIVĄ.* 

Italai nuskandino didelį austrų 
laivą 

PRAMATOMA OFENSYVA 
ITALIJOS FRONTE 

Suomija prisideda prie centralių 
valstybių,? 

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
NAUJAN UŽPUOLIMAN. 

ARTILERIJA VEIKIA VA 
KARŲ FRONTE. ^ 

Tai įvyko Austrijos uoste Polą 

KEISTA VOKIETIJOS PRO 
VINCIJA? 

i 

Taip bent atrodo; to reikalau
ja Vokietija. * 

_ 

Washington, geg. 16. — 18 
Rusijos čia įgauta žinios, kad 
vokiečių ambasadorius Mask
voje, grafas Mirbacb, bolše
vikų vyriausybei indavė nau
ją Vokietijos vyriausybės ul
timatumą. Jei Leninas vokie
čių reikalavimus sutiks išpil
dyti, tuomet Rusija v tikrai 
galės palikti didelė Vokieti
jos provincija. 

Iš Stockbolmo depeša pa-
!duoda smulkmenas to nltima-

RYMAŠ, geg. 17.—Čionai 
oficijaliai paskelbta, kad pra
eito antradienio ryte italų ka
rės laivai įplaukė Austrijos 
uostan Polą ir tenai sutorpe-
davo didelį austrų karės lai
vą. 

Nuskandintas laivas buvo 
Viribus Unitis tipo (20,000 to
nų intilpimo). 

Kuomet italai pradėjo vei
kimą prieš tą uostą, italų la 
kūnai buvo susirėmę ore su 
austrų lakūnais aplink Pola.! t u r a o ' V o k i e t i J o s reikalavimai 

yra tokie: Kuoveikiaus susi-

Baigiama gabenti kariuomenė 
ir amunicija. 

Londonas, geg. 17.—Iš Ams
terdamo pranešama, kad Bel-

Atrodo, kad vokiečiai labai 
nerimauja. 

Du austrų lakstytuvu numuš
ta" gi kitiems buvo atimta kon 
trolė. Visos italų mašinos su-
gryžo savo vieton. 

VOKIEČIAI DIDŽIAI AP 
SIVYLĖ. 

Samara, Rusija, geg. 16.— 
Didesnė dalis vokiečių užim
tų Rusijos žemės plotų šįmet 
nebus apdirbta. Derlingiau
sios Rusijos dirvos šįmet tu
rės pudymauti, kadangi rusų 
valstiečiai neturi sėklų, netu
ri tam tikslui arklių, paga-
liaus ir del neaiškaus politiki-
nio stovio, kad kartais visi 
suvalyti javai netektų vokie
čiams. 

Aišku dabar, kad vokiečiai 
didžiai., apsivvlė tikėdamies 
Rusijoje gauti maisto kiek 
tinkama. * 

Vokiečiai pienavo sukelti re-
voliucija Suv. Valstijose 

JIEMS TURĖJO GELBĖTI INDUSTBIJALISTAI 
: IR SOCIJALISTAI 

New York, geg. 16.—Šian- pasisakė esąs pirklybinis tar-
die paaiškėjo^ kad vokiečiai pininkas, apie vokiečių su-

Londonas, geg. 17.—Užpra
eita nakti artilerija veikė u-

gijoje vokiečiai ruošiasi prioįphj Somme ir Ancre kloniuo-
naujos ofensyvos prieš talki- j s e , rytuose nuo Arras, ir Flan 
ninkus. j drijos musių laukuose, prane-

Į Belgiją sutraukiama vo- i ša karės ofisas, 
kiečių kariuomenė iš Rumuni
jos. Spėjama, kad vokiečiai Paryžius, geg. 17.—Karės 
vienu žygiu pulsis kaip Flan- • ofisas paskelbė, kad pietry-
drijoj, taip Pikardijoj. , tuose nuo Amiens užpraeitą 

Vokiečm lakūnai tik per j naktį smarkiai veikė artileri-
mėnesį pralavinti siunčiami Į ja. Vakaruose nuo Montdidier 
frontan. j atmuštas vokiečiti užpuoli-

Iš miesto Mons vokiečių su-; nias. 
žeisti kareiviai išgabenti to-j Šiauriuose nuo Ailette pran 
lesniai. Ten pagaminta vietos' cuaams teko nelaisvių patro-
mSsiantiems naujiems sužeis- j lių veikime, 
tiems. 

Prancūzai ir anglai karės; PRAMATOMA OFENSYVA 
nelaisviai priverčiami dirbti] ITALŲ FRONTE, 
čia pat šalę musių linijų. Jie 
išlioduoja amuniciją iŠ vago-

Austrija turėjo keturis ka
rės laivus Viribus Unitis tipo. 
Tai buvo didžiausi ir moder
niškiausi ka'rės laivai. Tie lai
vai be Viribus Unitis vadino
si: Tegethoff, Prinz Eugen ir 
Szent Istvan. Pastarasis pa
baigtas dirbdinti karės metu. 
Kol-kas nežinia, katrą iš j»j 
dabar italai nuskandino. 

mainyti karės nelaisviais; sus
toti ginkluotes; paleisti namo 
kareivius iš nesenai sudarytų, 
bolševikų pulkų; pravesti kai-
kurias finansines transakci
jas; pasitraukti iš Maskvos ir 
iš kitų kaikurių didesnių Ru
sijos miestų, kuriuos turi už
imti vokiečiai. 

Suprantama, prie tų dides
nių miestų priklauso ir Petro
gradas. Vokiečiai turėdami 
savo rankose Petrogradą ir 
Maskvą, galės pilnai kontro
liuoti visą Rusiją. Tuomet 
Rusijai prisieis taip šokti, 

— AVashington, geg. 17.— 
Miesto St. Louis, Mo., gatve-

Suv. Valstijose pienavo, su
kelti revoliuciją 1914 metais, 
jei tuomet ši šalis butų stoju
si karėn prieš Vokietiją. Suo
kalbis buvo padarytas tuo-
jaus prasidėjus karei Europo-
je. Pasakojama, kad šios ša
lies vokiečiai tam tikslui buvo 

ITALIJA PRAŠO KARIUO-1 kaip vokiečių bus grojama. 
MENĖS. 

i 

• • 

Washington, geg. 17.—For
maliu keliu Italija išreiškė 
norą, kad Suv. Valstijų ka
riuomenė Italijos fronte Imtų 
labai pageidaujama. Apie tai 
čionai paskelbta. 

# # • » -

DIDĖJA KARĖS IŠLAIDOS. 

nu. 

Londonas, geg. 17 — Kair> 
vakarų fronte, taip šiaurinėj 
Italijoj, išėmus artilerijos vęi-

AMERIKONAI DAUŽO V O - | k i m a kol-kas nepradedami di-
KIEČIUS. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, geg. 17.—Amerikoniška 
artilerija užpraeitą naktį pa
darė kelis gaisrus užpakalinė
se vokiečių linijose ties Mont
didier. Amerikonai sunkiomis 
anuotomis nuolat pakenkia 
vokiečių komunikacijai. 

Vokiečiai kas naktį pavar
toja prožektorius. 

Prancūzai lakūnai numušė 
du vokiečių lakstytuvu. Smar
kiau ima veikti amerikonai 
lakūnai. 

SUOMIAI PRISIDEDA PRIE 
CENTRALIŲ VALSTYBIŲ. 

Gelsingforsas, geg. 17.—Pas
kelbta atsiliepimas į visus 
Suomijos gyventojus. Po atsi
liepimu pasirašo visos bur
žujų partijos ir jaunasuomiai. 
Atsiliepime piliečiai kviečiami 
paremti monarchinę Suomijos 
vyriausybę. 

Atsiliepimas rekomenduoja 
atgaivinti laudtagą ir šaliai 
prisidėti prie centralių valsty
bių. 

Dalis jaunasuomių ir soci-
jalistai stovi už Suomijos res
publiką. 

— Stockholmas, geg. 17.— 
Rusų bolševikų kariuomenė 
pasitraukia nuo Suomijos pa
sienio ir atsimeta net ant 

dėsni žygiai. Bet pramatoma, 
kad Italijos fronte ar tik ne
pradės teutonai didelės ofen
syvos. (J ai imas daiktas, kad 
ofensyva vienu žygiu prasidė
sianti vienur ir kitur. Londo
ne karininkai spėja, kad aus-
trai-ungarai mėgins sulaužyti 
italų liniją ir vienu šuoliu at
sidurti į Brescla ir Milan. 

Iš Rymo pranešama, kad 
artilerijos ir patrolių susirė
mimas tęsiasi išilgai viso kal
nu fronto. Kai-kuriose vietose 
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italų armotos atmuša pakilu
sius priešininkus? 

Pikardijoj ir Flandrijoj, ty. 
vakarų fronte, tik viena arti
lerija' veikia, Smarkiai artile
rija veikia frontų Arras, šiau-
riause nuo Kemmel k/d vos, 
šiauriuose wir pietuose upės 
Somme, nuo Albert ligi upės 
Avre. 

Šitie visi frontai yra labai 
stiprus talkininkų pusėje. To
dėl manoma, kad vokiečiai 
prieš juos pirmiausia ir at
kreips savo jėgas. 

Flandrijoje prancūzai nuo 
vokiečių atsiėmė kalvą 44. Vo
kiečiai mėgino nuo prancūzų 
atsiimti. Bet prancūzai ne tik 
atmušė kontrataką, bet dar į-
silaužė vokiečių linijon. 

Ir Pikardijoje keliose vie
tose prancūzai atsiėmė pozi
cijas. Bet tenai vokiečiai už
silaiko ramiau. Nestoja jie 

Washington, geg. 17.—Suv. 
Valstijų išlaidos karės reika
lais didėja. Praeito kovo mė
nesiu išleista $1,229,000,000. 

— Atlantiko uostas, geg. 
17.—Generolo Persbingo šta
bo adjutantas, brig. gen. Al-
vord, del nesveikatos parke
liavo iš Prancūzijos. 

— Lynn, Mass., geg. 17.— 
Vietos avalinių dirbtuvėse 
suspendavo darbą kirpėjai 
kompanijoms atsisakius padi
dinti užmokesnį. 

Jei Leninas sutiks su vo
kiečių ultimatumu (o juk nuo 
bolševikų to galima ir laukti), 
tuomet vokiečiams Rusijoje 
atsidarys rojus. Tuomet jie ne 
tiktai ant rusų gyventojų už
kraus didelius mokesčius, kad 
paturėti savo pratuštėjusį ša
lies iždą, ne tiktai nuo gyven
tojų išplėš paskutinį maistą, 
bet galų-gale dar ims tuos pa
čius gyventojus rekrutuoti, 
kad naujais žmonėmis sulopy
ti savo sukiurusią kariuome
nę. 

To negana. • 
Vokiečiai nuspendė Rusiją 

atkirsti nuo visų jūrių, nes 
tuo būdu yra geriausia didelę 
šalį padaryti niekam tinkamą. 
Užėmę Petrogradą, jie Rusiją 
atkirs nuo Baltųjų jūrių. Da
bar vokiečiai briaujasi ant 
Kaukazo, kad rusų tautą at-

pasigammę ir įvairiose vietr. 
karių tarnautojams padidinta Se paslėpę daugelį visokios rų-
užmokesnis 10 nuoš. sies ginklų. 

Federalė valdžia į tardy
mus pašaukė žinomo vokiečio 
milijonieriaus bravarninko 
Bušeli iš St. Louis (lukteri, 

t. 7 

kuri ištekėjusi už vokiečių 
kariuomenės oficierio Hugo 
Reisinger. Ją išklausinėjo, a* 
jinai nedalyvavo minėtau/ 
suokalby j , atkreiptam prieš 
Suv. Valstijas, ir ką jinai žino 
apie ginklų ir amunicijos pas
lėpimą aplink New Yorką ir 
kitur. 

— Geneva, geg. 17.—Švei
carijos kariuomenė, stovinti 
pasieniu, tvirtina kad talki
ninkai ore turinti nepalyginn-
mų viršenybe už vokiečius. 

— Londonas, geg. 17.—Kuo
met rusų bolševikams prisiė
jo apleisti Suomijos vandenis, 
jie nuskandino 11 nardančių 
laivių. 

— Londpnas, geg. 17. — 
Ims paskui i UO^KB Kiel vokiečiai 

kė visą savo karės laivyną, 
išėmus lengvuosius skraiduo
lius. 

kirsti nuo pietinių jūrių. 

Wasbington, geg. 17. 

Narodny išdavė suokalbi. 

Rusų-amerikoninės Azijos 
korporacijos viec-pirmininka* 
Ivan Narodny atidengė dali 
tos vokiečių paslapties. Jis 
sako, kad suokalbį buvo da-

Iš Maskvos nuo bolševikui ręs baronas von Gersdorff, bu-
gauta pranešimas, kad vokie 
čiai pagaliau pasižadėję to-
liaus nesibriauti Rusijon. 

— Washington, geg. 17. — 
Žemesniajam kongreso bute 
pravesta bilius, kad sulauku
sieji 21 m. vyrai turi regis-
truoties. 

Vokiečiams ypač įsibriovus 
Dono apskritin, Rusija neten
ka anglies ir geležies rudos 
kasyklų. 

Taip tatai palengva Rusija 
patenka vokiečių jungan. E>? 
gi už tai kaltas, jei ne socia
listai bolševikai? 

ves Meksikoje vokiečių agen
tas, šiandie internuotas Suv. 
Valstijose. 

Revoliueijinin suokalbin 
prieš Suv. Valstijas buvo in-
traukti augščiau paminėta 
BuseTi'o duktė, garsi giesmi
ninkė Gadzka ir jos vyras ka
pitonas Tąuseher, Kruppo 
dirbtuvių agentas šioj šalyj, 
ir dar koks kitas vokietis. 

Gersdorff prisipažinęs Na-
rodny'ui, kad vokiečių šaulių 

"Scliuetzenve-

1. Olandijos karalienė Wilhelmina; jos šaliai vokiečiai ima grūmoti pastaraisiais lai
kais; 2. Indėnų-anglų kariuomenė Mesopotamijoje; paima turkų šovinius, iš Ramadie, 
kurį anglai paėmė; 3. Viena prancūzų 400 milimetrų annota, panaudojama prieš vokie-
* % « * < • m * v n I r n <•*«<• T V A V I ^ A 

organizacija 
re in" šioj šalyj turinti dauge
lį šautuvų ir parsitraukusi 
amunicijos i& Vokietijos. Pa
sakė, kad ta organizacija pa
sirengusi pakilti prieš Suv. 
Valstijas, jei šitos paskelbtų 
karę Vokietijai. . 

Šitam suokalbyj vokiečiams 
turėjo gelbėti industrijai istai 
ir socijalistai. 

Gersdorff i skalno Narodny '-
ui nupasakojo, kad Rusijoje 
pakilsianti revoliucija, kad 
caratas busiąs nuverstas, gi 
nauja rusų vyriausybė pada
rysianti taiką su Vokietija. 

krautus ginklus gavęs infor
macijų nuo kokio tai J." H. 
Crossley. Šis jam pasakęs, 
kad iš Vokietijos Ame
rikon partraukta apie milijo
nas šautuvų. Tie šautuvai šioj 
šalyj turėjo but panaudojami 
tuomet, kuomet vokiečiai butų 
dasigavę į Prancūzijos uostus. 
Tlolmes, sako, mėginęs nupirk 
ti tuos šautuvus, bet jam tas 
nepasisekę. Jam buvę pasiųly-
ta nupirkti 300,000 Mauzerio 
šautuvų ir itiilijoną patronų. 

Matė supakuotus ginklus. 

Ifolmes pasisakė, kad tų vo
kiečių ginklų ir amunicija 
nematęs. Bet jam apie tai in
žinierius Fr. Ti. Judd prisipa
žinęs, kad vokiečių laivų do
kuose Hoiboken, N. J., matęs 
didelius pakus, kuriuose buvę 

j 280,000 šautuvų. 
.Pirm poros mėnesių tie šau

tuvai nrrrfrfar nupirkti Suv. 
Valstijoms. Bet neatsiektas 
tikslas. 

Kitas liudininkas, Chas. H. 
Murray, vieno viešbučio Wa-
sliingtone savininkas, pažy
mėjo, kad apie vokiečių* gink
lus buvęs girdėjęs nuo Ivan 
Narodny. Šitas pasakęs, kad 
ginklai sukrauti už Nejv Yor-
ko, ant vienos farmots. Narod
ny iš tų ginklų net šaud< 
Narodny į tą farmą dasigav 
su kapitonu Tfans Tiauseher. 

Murray su Narodny pagel-
ba susipažino su Lussing. Ši
tas pasakė jam, kad sukrautų 
40 įvairiose vietose ginklų 
yra: 450,000 Mauzerio šautuvų 
2,500,000 patronų; be to 1,000-
000 kito tipo šautuvų ir 600 
mažų kullčasvaidžių. 

Vyriausybės agentai ir to-
lesniai uoliai veda tardymus. 
Reiškia, šioj šalyj vokiečių 
šnipų-suokalbininkų buvo 
svarbiausias lizdas. 

BOLŠEVIKAI PASIDUODA 
VOKIEČIAMS. 

Maskva, geg. 16.—Geriau
sias prirodymas, kad rusų so
cijalistai bolševikai pasiduo
da Berlyno įsakymams, yra 
tas, kad Lenino kabineto už
sienių reikalų komisaras Či-

i čerin pranešė Berlvnan, jogei 
Kaip tai visa paaiškėjo. i R l l s i ^ ; p r i t a ik indama pi 
Aną dieną čionai vyriausy- j vokiečių reikalavimų, išgin-

bės agentai išklausinėjo ko-įkluvos visą savo Juodųjų ju-
kio tai Edgar A. Holmes. Šis rių karės laivyną. 

-Ąį^^^s-—'-^a 

ŠITA SAVAITE YRA KARĖS ŽENKLELIU PARDA
VINĖJIMO SAVAITE 

- # • * -

Pirkite kares ženklelius! 
Prisidėkite prie kares laimėjimo! 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
SOCIJALISTAI — KAIZERIO 

BERNAI. 

Naujos progos gavo lietu-
• viski socijalistai piestu stoti 

** prieš "kl ier ikams". Kaipgi 
kitaip. Kaizeris paskelbė Lie
tuvai "neprigulmybę". Kasgi 
už tai bus kaltas, jei ne "klie-
rikalai". "Kl ier ikami" bai
siausi socijalistams žmonos. 
Ligšiol neteko mums tikrai 
sužinoti, kaip socijalistai tuos 
"kl ier ikalus" įsivaizdina. Gal 
kaip kokius didelius baisūnus, 
čiuožiančius " tankomis" . So
cijalistai bijosi, kad tokie 
"kl ier ikalai" nesutruškintų 
jų pozicijų ir su jais pačiais. 

Socijalistai tvirtina, kad 
«. "kl ier ikalai" yra visi tie 

žmonės, katrie neduoda gero 
žodžio socijalistams, neatkrei
pė domos j jų trukšmus. 
- Amerikos lietuvių visuome-

! nė taip ir elgiasi. Į socijalis-
tų keliamus trukšmus ir bjau-
riojiuius ^u šmeižimais tik* §4 
ranka pamoja. Kad taip, tai 
ta lietuvių visuomenė yra 
"klierikališka", šaukia soci
jalistai. 

Seniau lietuviški socijalis
tai šmeižė mūsų visuomenės 
veikėjus. Gi dabar dar dau-
giaus, kuomet kaizeris užtrau
kė ant Lietuvos baudžiavą. 
Tiesiog šėlsta socijalistai per 
savo šlamštus prieš visuome-

nai. Antai lenkų socijalistai 
to net neužsigina. Kusų soci
jalistai bolševikai iš perdide-
lio kaizerio numyĮėjimo tuo-
jaus jam paves kuone visa 
Kusi ją. Lenkai socijalistai juk 
pagelbėjo kaizeriui atstaty
dinti rusų Lenkiją. ^ 

Taip, ir lietuviški socijalis
tai yra kaizerio sėbrai. Bet jie 
ginasi. Prisidengia "klierika-
l ų " (lietuvių katalikiškos vi
suomenės) bjauriojimais. Ma
no, kad jų taip niekas nepa
matys. Tikri strausai. Tiek 
pas juos ir supratimo, kaip 
pas tuos strausus, jei jie taip 
elgiasi. 

Taigi ne "kl ier ikalai" ber
nauja kaizeriui, bet socijalis
tai. 

Amerikos Spauda apie 
Lietuvius. 

Amerikos lietuvių visuome
nė bjaurisi kaizerio paskelbta 
"neprigulmybę". Nors mūsų 
visuomenės neperstipriausios 
jėgos. Bet jinai visvien prisi
dės prie kaizerio galybės su-
truškinimo. Visomis savo jė
gomis, kaip rėmė, taip rems 
Suv. Valstijų reikalus. Stovės 
po šios šalies žvaigždėta vė
liava taip ilgai, kol iš Lietu
vos vokiečiai nebus išvyti ir 
kol Lietuva neatgaus tikros 
sau laisvės ir neprigulmybės. 

Gi socijalistai kaip buvo, 
taip ir pasiliks kaizerio ber
nai, vergijos ir baudžiavos ša-

nę. Matote, socijalistai yra l i n m k a i < 

baisiai neramus nuo mūsų tau
tos atpuolęs gaivalas. Karės 
metu negali jis šūkauti prieš 
šalies vyriausybe. Užuot to 
dabar pasitenkina lietuvių vi
suomenės bjauriojimais. 

Visas jiems didžiausias var
gas, kad jų to keliamo truk
i n o niekas neklauso. Gi prie
šingai, jie galėtų dar ka blo
gesnio atlikti. 

Daugel kartų per " Drau
gą* ' buvo aiškinta Amerikos 
lietuvių (žinoma, katalikij) 

GELTONOJI SPAUDA IR 
SOCIJALISTAI. 

Suv. Valstijose prie gelto
nosios spaudos priskaitomi ži
nomo Hearsto laikraščiai. Tie 
laikraščiai, lietuviškai tariant, 
yra i ' taradaikiniai' ', my 1 in-
tieji skelbti bjauriausias sen
sacijas ir visokius niekniekius. 
Nesąmonių juose pilna. Ka
dangi šios šalies žymi dalis 
žmonių sensacijas myli, todėl Bet pamėgink žmogus šian 
tie laikraščiai ir prasiplatinę, die užkabinti, kadir nekal-

The New Statesman nėra 
Amerikos laikraštis. J is kas 
savaitė leidžiamas iš Londo
no, bet nemažai ir Amerikoj 
skaitomas. Tas politikos ir li
teratūros peržvalgininkas ko
vo 9 d. patalpino visais at
žvilgiais indomų straipsnį: 
"The Gerraan Scheme in East-
ern Europe." Anot jo, vokie
čiai, kad Lietuvos, Lenkijos 
ir Ukrainos agresyvį tautišku
mą patenkinus, toms trims 
teikia nemažus Baltgudijos 
plotus, didžiumą Kusijai pa
liekant. Tokiu būdu Baltgudi-
ją į keturias dalis paskirsto
ma, dar ir dėlto, kad strate
ginius iš Rusijos geležinkelius 
atėmus ir Lietuvos su Ukrai
na rubežius nors vienoj vie
toj suliejus. Lenkai lieka 
" nuskriaustais," bet tylės, 
nes Vokietiją palaikys Lietu
vos ir Ukrainos lenkus dva
rininkus, kurie su vokiečiu 
pagelba liks ne juokais tų 
šalių valdovais. Ant tautinių 
ir socijalių simpatijų ir anti
patijų žaidžiant Vokietija ir 
tikisi rytuos šeimininke likti. 

Tikrajai Lietuvai "The New 
Statesman" mažoką plotą te
skiria: Kauno gub., Šiaurinę 
Suvalkų dalį ir Vilniaus šiaur
vakarius šmotus, taipgi šiaur
rytinį Prūsijos plota, kurio 
vokiečiai Lietuvai kol kas ati
duoti nenori. Vienu žodžiu, 
sulig to laikraščio, Lietuva 
turėtų būti tokia, kur didžiu
mą sudaro tautiniai atbudę 
lietuviai. Visa "žaliąją me
džiagą" baltgudžiams virš
kinti atiduodant. Sulig to 

laikraščio pieno, Lietuva ne
tektu, nė savo sostinės — Vil
niaus, nes Vilniaus gubernija 
baltgudiška skaitoma. 

Stockholmo Politiken, Vien-
nos Arbeiter Zeitung ir Berli-
no Tageblatt pabriežė, kad vo
kiečių užimtuose kraštuose, 
tarp tų ir Lietuvoje, esama 
didelio vokiečiais nepasitenki
nimo' Vokiškieji laikraščiai 
del tokio dalykų stovio nusi
skundžia ir prie progos val
džią gerokai bara. Tų laik
raščių nusiskundimas ir dejo
nes veik visi Amerikos laik
raščiai pažymėjo, komentavo. 
Kad jau vokiečiai nusiskun
džia, kągi pasakyti galėtų pa-

Hearsto laikraščiai ir šian
die tuos pačius savo žodžius 
atkartoja. 

Geltonoji spauda intariama 
provokiškoje tendencijoje. A-
pie tai nesenai buvo pakėlęs 
balsą ir pulkininkas Roose-
velt 'as. 

Buvo laikai, kuomet socija-
visuomenės pozicija Lietuvos \ Hstai kovodavo prieš tuos 

laikraščius. Retkarčiais apie 
juos su savotišku pasibjaurė
jimu atsiliepdavo ir lietuviš
kų socijalistų šlamštai. 

Bet šiandie socijalistai gel
tonosios spaudos leidėjams 
jau gali drąsiai pabučiuoti į 
alkūnę. Nes tie laikraščiai, y-
pačgi patsai ponas Hearst, ne
gali atsigerėti rusų bolševi
kais. Iškelia juos įpadanges 
ir nuolat stato reikalavimą, 
kad šios šalies vyriausybė bū
tinai pripažintų rusų bolševi
kų valdžią. 

Tie laikraščiai savo editori-
jaluose praeito kovo mėn. ra-

neprigulmybės reikalais. Lie
tuvai tikrą laisvę ir neprigul
mybę lietuvių tauta gaus nuo 
Suv. Valstijų, bet ne nuo kai
zerio ar ten kokių rusų bolše
vikų. Amerikos lietuvių vi
suomenė, kaip jau ne kartą 
buvo pažymėta, pasmerkia vi
sokį vokiečių šeimininkavimą 
Lietuvoje ir nereikalauja jo
kių kaizerio malonių ir "ne-
prigulmybių". 

Bet kasgi čia socijalistus 
ims ir privers skaityties su 
visuomenės norais. Išgamos 
eina savais keliais ir besiko-
liodami užgina visuomenei 
šventuosius jos troškimus. Jie 
gerai žino tikruosius tautos 
norus. Bet kamgi jie vadintu-
si lietuviškais socijalistais, 
jie turėtų paliauti cicilikavę. 

Tuo tarpu visiems yra žino
ma, kad lietuviški socijalistai 
yra ištikimiausi kaizerio ber-

se: 
Kas yra rusų bolševikai! 

Yra tai demokratiškiausi vi
sam pasaulyj žmonės. Suv. 
Valstijos kariauja už demo
kratijos principus. Tai kodėl 
jos nepripažįsta demokratiš
kiausių žmonių valdžios ? ' ' 

čiausiais žodžiais, tokią "Sau
lę" , arba "Laisvę" . Tie 
šlamštokai tuojaus tave iš-
durnys. 

Taip geltonoji spauda išdur-
nijo pulk. Rooseveltą. Šitas 
tiems laikraščiams užmetė 
provokiškimą. Gi laikraščiai 
jį išbįauriojo už jo nelemtą 
kandidatavimą į šalies prezi
dentus. 

Kad geltonoji spauda rei
kalauja pripažinti rusų bolše
vikų valdžią—tas taigi jau ir 
reiškia provokiškumą. Nes to 
paties pageidauja ir vokiečiai. 

Jei šiandie Suv. Valstijos 
pripažintų bolševikų valdžią, 
tai tuo patim pripažintų ir jų 
padarytą taiką su Vokietija. 
Pripažintų net ir pačios Lie
tuvos pardavimą kaizeriui. 

Pasirodo, kad šios šalies 
geltonoji spauda yra didžiau
sia socijalistų apginėja, taigi 
ir visokios betvarkės šalinin
kė. 

tys lietuviai, vokiečių malo
nes ant savo kailio išbandyda-
mifl 

Official Bulletin 303 nume-
ryj aprašė Amerikos Lietuvių 
tarybos atsilankymą pas Pre
zidentą. Ištisai patalpino pre
zidentui inteiktą adresą, taip
gi delegatų vardus. 

Apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą ir audi-
jenciją pas Prezidentą sumi
nėjo daugelis laikraščių. 

P/ovidence (R. I.) Journal, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pranešimo mintį pagriebęs, 
parašė nesenai gražų editori-
jalą. Sentimentu ir užuojauta 
straipsnis labai malonus. 

Patersono lietuviai dikčiai 
vietos angliškoj spaudoj išsi-
garsino savo vykusią parodą 
ir pasekmingu bazaru, kuris 
Tautos Fondui pelno virš 
dviejų tūkstančių atnešęs. 

Pittstono, YVilkes-Barre, 
Worcesterio lietuviai pataiko 
pasigarsinti vietos anglu 
spaudoje. Pastaraisiais laikais 
tųjų miestų laikraščiams pro
gos apie lietuvius pašnekėti 
davė daromieji draugijų pro
testai ir parašų rinkimas po 
protestu prieš vokiečius už 
Lietuvos grobimą. 

Brocktono Montello angliš
kuose laikraščiuose veik išim
tinai socijalistai garsinasi. Sa
vus koncertus, prakalbas, ba
lius, nors vieną kitą dolerį 
davusią kolektą, vietos socija
listai angliškoj spaudoj pa
skelbia. Katalikai gi labai 
mažai nesiskelbia. Taip daly
kams stovint, nenuostabu, j§i 
angliškų laikraščių skaityto
jai išsidirbs apie lietuvius 
nuomonę, kad lietuvio vardas 
socijalistui sinonimu yra. O 
juk vietos katalikai daugiau 
pajėgia gražiau pasirodyti, 
negu socijalistai. Lietuvio 
vardą gelbėjant, broktoniš-
kiems-montelliečiams subrusti 
reikia. 

Trečiojoį Laisvės Paskoloj 
lietuvių dalyvavimas duoda 
progos iki šiam laikui Ameri
kos spaudai lietuvių vardą 
skelbti. Pasirodo, kad lietu
vių pasidarbavimas tūlose ko
lonijose yra lygus, o daugelį 
tautų ir pralenkia. Lietuviai 
galės į pirmas vietas atsisto
ti, jei kaip pridera jau dabar 
organizuosis ketvirtajai pa
skolai, kuri žada rudeniop 
įvykti. Bus tai geriausia pa
sigarsinti proga. 

Greenfield (Mass.) Courier-
-Gazette surado visai naują 
Lietuvos apsklembimą. Už 
balandžio 27 d. apie Leopold 
Godowsky berašydamas, sa
ko, kad Godowsky gimęs 
"Wilna ar Vilno, Rusiškos 
Lenkijos Lietuvos provinci
j o s " mieste. Nežymus laik
raštėlis gali pagarsėti del sa
vo prašmatnios terminologi
jos. 

Šiek tiek nurodymo. 
Šiaip ar taip imsi, Lietuvos 

ir lietuvių spaudoj figuravi-
mas jau tiek žymus, kad visa 
reikia į grupes skirstyti; 
tarptautinę Lietuvos klausimo 
pusę ir lokalio veikimo atbal
sį. 

Iš tarptautinio atžvilgio A» 
merikos spauda neužtektinai 
apie Lietuvą šneka. Čia reikia 
su rimta medžiaga pasirodyti. 
Jos neperdaugiausia. Ameri
kiečiai neužtektinai Lietuvos 
klausimą pažįsta, antra ne
perdaugiausia interesuojasi, o 
patys lietuviai vos tik pasta
raisiais laikais Amerikos poli
tikos ir laikraštijos tūzus už-
interesuoti pataikė. Taigi, kol 

> > 

mus išstudijuos, ims laiko. 
Bet prietelių ieškome ir ran
dame. 

Kas kita lokalio lietuvių 
veikimo, per tai ir vardo gar
sinimas. J laikraščius priei
ti lengva, atsižvelgiant į dien
raščių didį. Rimtesniems vei
kėjams ir apsukriems čia gi
musiems ar šiaip landiems as
menims reikia padaryti po 
parapijas, kolonijas "unijas, 
ir sujungtomis spėkomis sau 
vietą laikraštyje iškovoti. Vie-
ną-kitą laikraščio korespon
dentą sužinoti, susidraugauti 
nesunku, jeigu jau patiems į 
reporterius įsisprausti nebūt 
galima. Reporteris džiaugsis 
žinių gavęs, o lietuviams bus 
pasitenkinimo apie save, savo 
veikimą išsigarsinant. 

"Advertising is living." 
Tai pas kitus į patarlę inėjo. 
Tą tiesą ir mes suprasti turi
me. Lietuvių Informacijos 

Biuras. 

ĮVAIRUMAI. 
Nors kartą ščyrai. 

Tikrą, nenuduotą ščyrumą 
įžiūrėjome vieną sykį pas 
veidmainybės mistrą p. P. G. 
Tasai vyras ščyrai nudžiugo, 
kada išskaitė, jog Vokietijoje 
rimtai pradedama kalbėti apie 
įvedimą po karės daugpatys
tės. Tą džiaugsmą parėdė ne
senai "Naujienose." Ar tekė
jo jam seilės, džiaugsmą paro
dant to tai negalime pasaky
ti. Xy. 

WE8T SIDE'S DIDŽIAUSIA 
KRAUTUVĖ 

VISOKIAS PAVASARINES 
REIKMENIS 

Vyrams, moterims ir vaikams čia rasite didžiausia
me pasirinkime. Ši yra didžiausia populiarių kainų 
krautuvė Chicagoj. Nežiūrint koks jūsų Pavasarinis 
reikalavimas butų, ar tai aprėdaluose, ar namams, ar ką 
nors iš valgių, mes galime užganėdinti Jus. 

s ' 

LIETUVIAI PARDAVĖJAL 

Maloniai patarnaus Jums: Julius Janeliunas, Wm. 
Piktorman Generaliai pardavėjai, kurie turi teisę, par-
davinėti tavorą visuose departamentuose mūsų krautu
vėje. /Taipgi Minnie Durch—Moterų aprėdalų skyriuje. 
Marijona Krikščiniutė—Mastavo tavoro skyriuje. Šie 
pardavėjai maloniai pasitiks jus ir gerai patarnaus. 

Utarninko ir Sulįstos vakarais krautuvė 
atdara iki 9:15 vai. 

I « I Teligentas." 
Vienas taunofleikietis klau

sia pas vietos " te l igenta j" 
Ponuli! girdėjau, kad jums 
Amerikos prezidentas pasky
ręs ant septynių gubernijų gu
bernatorių. 

Brolau, tiesa; jis mane "nu-
pointino" visai manęs ir nesi
klausęs. Aš republikonas, jis 
demokratas; bet vistiek jis ge
ras žmogus, nes jis parinko 
"bagočiausius žmones." Bro
lau, aš gerai pasipažįstu su 
prezidentu ir su senatoriais. 
Ar tu manai, kad tie vištukai 
— lietuvių degelacija — butu 
priėję pas prezidentą, jei aš j ' 
nebūčiau "gromatos" jam nu
rašęs. 

Parašiau: mister prezident: 
lietuviai atvažiuoja. "Ora i t , " 
prezidentas ir priėmė. Mat jis 
žino, ką aš buvau Chicagoj 
surengęs... 

Lietuvių V. Seimas pasakė, 
kad Amerike lietuvių esą J 
700,000. Netiesa, lietuvių yra 
penki milijonai (tik niekas jų 
nežino, kaip tik aš). 

i 

Brolau, lietuviai gaus lais
vę Lietuvai. Aš pats galiu 
paprašyti prezidento. 

Bravo, t eligentui! ko jam 
reikia, jei ne karūnos. S. 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
plgiauslai. tu 
rime savo K* 
rabonufl Ir au 
tomobilius. 
raipf l dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

K ™ 

3307 Aubnrn Ave., 
Telephone Drover 4139. 
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§ JOSEPH C. WOLOK I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 124 National Life Bldg. 
10 8o. LaSalle 8t., 

S Vakarai* 1668 Mllwaukee Ave. 
Central 6199 

Raaldence Humbuid 97 
CHICAGO, ILL. 
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Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10731 8 0 . MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 

UMATIZMAS užpuola 
kuris yra lauke. 

Skauduliai sustyrima jo muskului 
ir atima jo energija. 

Iš pirmo užpuolimo gauk Sloan's 
Linimenta lengvas vartojimui, j is 
įsigeria | kana be jokio trinimo ir 
palengvina kaudėjimus. 

P o i lgam važinėjimui šaltam afjba 
liet ingiam ore patepk Sloan's Lini-
mentų skaudamas randas ir so s -
tyrusias muskulas. 

Del skaudamų strenu, neuralgijas, 
ir kitu l igų! 

Sloan's 
Liniment 

/f/L L S PA //Y 
Stocka ir Banda Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrewi A Oo., 
10* So. La Salle et., a idė ta 1900 m, 
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L I E T U V I Š K A K R A U T U V E 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Iki šiam laikui gaunu laiš
kų nuo žmonių, kurie mane 
kviečia su prakalbomis. Šiuo-
mi pranešu, kad aš esu jau 
kariuomenėje ir su prakalbo
mis negaliu niekur važiuoti. 
Jei kas turėtų kokį j mane 
reikalą, prašau kreiptis se
kančiu adresu: 

Sgt. John J. Roman, 
2nd Engineer Training 

Regiment, 
Camp Humphreys, 

Virginia. 

ERNEST VVEINER Ory Goods I 
S 1800 W. 47th Gatve, Kampas Wo*d gatvė* I 
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Mes duodame dvigubas štempas 
Ketveriais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės. 
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BANK 

CMS HEAI, 

V E W> BKEAn. CB,»rVTXg, 
»WI*k & BK£AKXASX BOOOS 
CONTA1K1NG « U £ A I 

Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug kran 
tavi* parduoda tą pačią 
kavą po 8 9 c 

COFFEE 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su 4 1 
bent kokia, | Ą(J 

DAIRV 
SVIESTAS 

39c 
VTEKT S1DB 1944 W Chloago a. 

1171 Milwaukeea . ;J;}* ^ ' J S K t 
195* Mttemakeea . ! 1 * 1 7 ^ £ * » " • * «t 

i 1819 W. Madison; i8 l l S. Halsted st 

•191 W. I l n d s t sTORTH STDH 
BOUTH S t D B 491 W. Divlslon st 

t t l l Wentwortb a l i 4 # Lįj-p^^ ^ 
1417 8. Halsted st 1144 unooln av. 
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Lietu viai 
Amerikoje. 

ROCKFORD, ILL. 

Geg. 11 d. bažnytinis ^Ai
do* ' choras buvo surengęs di
delį ir puiki] koneertą. Koncer
tą vedė p. R. N. Barsis, vietos 

Westvillėj netiktai vyrų 
yra "augštai pakilusia" bet 
i r moterių *i apsišvietusių,' * 
kurias kokia tai Dundulienė 
nesenai apšvietė. "Apsišvietu
sios" moterėlės sumanė parsi
kviesti tūlą bobelką net iš 
New Yorko, kuri atvykus net 
per du vakarus "spygavo ." 
Prakalbų tema buvo "įvairi . , : 

Kai kurias kalbos dalis net 
gėda butų ir į laikraštį rašyti. 

Stebėtina labai, kad prie lietuvių vargonininkas, kurs 
padėjo daug triūso ir energi- tamsiųjų Westvillės bobą 
jos prirengdamas chorą ir at
skirus dainorius prie progra-
mo išpildymo. Koncerto prog
ramas pradėtas buvo su tau
tišku himnu. Choras sudaina
vo "Pasveikinimas svečiu." 
A. Krušaitė padeklemavo 
"Motinos kalba." Shumano 
Serenadą išpildė p. Skrabutė-
nas ant smuiko ir Barsis ant 
pijano: "Minuet" solo smui
ku atliko p. Skrabutėna*. 
"Ant marių krantelio" solo 
padainavo p. Barsis. "Ant 
baėkos" monologą atliko p 
Steponą v iėius ir paskui pa
dainavo "Pamylėjau tėvyne.' 
"Pavasaris" pad. p-lė Sau 
kauskiutė. Tris dainas sudai
navo vaiki) choras. "O Lietu
va Motinėle" sudainavo cho
ras. "Lietuva brangi" sud. 
mergaičių choras. Gražu šmo
telį ant pijano paskambino 
p-lė J. Misliunaitė ir paskui 
padainavo angliškai dainelę. 
Duetą "Lėk Sakalėli" atliko 
p. Barsis ir p. Steponavičius. 
Duetą "Eik brolyti pas mane, 
pamokinsiu šokti" išpildė 
p-lė liemenė i utė ir B. Kruša.-. 
Solo "Skubėk prie Kryžiaus,' 
pritariant pijanu Baršiui ir 
smuiką p. Skrabutėnui, atliko 
p-lė Krušaitė. "Baublis" ir 
"Užmigk saldžiai" sudainavo 
choras, "Ko vėjai pučia' so-

\f lo, pritariant pijanu, padaina
vo p-lė M. Barbaviėiutė. Kar
šis sudainavo angliškai dainą 
"Keep the home-fires burn-
ing ." P-lė Užubaliukė pa
skambino ant pijano "Vargin
ga Lietuva" padeklemavo p-lė 
Kizevičiutė. Ant galo abu 
chorai visiems sustojus sudai
navo tautišką ir amerikonišką 
himną. Koncertas publikai,1a-
bai patiko, kas liudija, kad po 
kiekvieno •padainavimo pasi
girsdavo griausmingas ranku 
plojimas. Koncerto pelnas yra 
skiriamas Šv. Petro ir Povylo 
parapijos naudai. 

Programui pasibaigus tesė
si šokiai ir lietuviški žaislai. 
Buvo taipgi ir skrajojanti 
kragą su dovanomis. Pirmą 
dovaną laimėjo p-lė O. Kru
šaitė, o paskutinę p. P. Bar
si.-. Pelno skrajojanti krasa 
davė 21 dol. 50c. 

Geistina, kad ir kitos kata
likiškos draugijos pasektų pa
vyzdį bažnytinio choro ir 
rengdamos vakarus nors dalį 
pelno skirtų parapijos naudai. 

Pereitoj nedėlioj gerb. kle
bonas iš sakyklos pranešė, 
kad nedėlioj geg. 19 d. bus 40 
valandų atlaidai ir ragino pa
rapijomis, kurie dar nėra at
likę velykinę išpažintį, kad 
atliktų. Drąsusis. 

WESTVILLE, ILL. 

Ne vienoje lietuvių koloni
joj turbūt nesilanko tiek daug 
ir taip tankiai visokių šeptu-
nų, bambizų kaip Westvillėje. 
Čia pastaruoju laiku valkata 

•Mockus net dvi savaites šven
tė. Buvo atvažiavęs ir pusdur-
nis Strazdas parodyt westvill-
ieciams mėlyną apikaklę, nes, 
mat sakoma, gavo "praloto" 
ciną. Bet Westvillės bambizas 
nepriėmė į savo kirkužę Straz
do, neatsižvelgdamas ir į mė
lyną apikaklę. Neradęs sau 
vietos . bambizėlis apleido 
VVestville. 

Dundulienės draugijos, prigu 
Ii ir nekurios katalikės. Lai
kas butų katalikėms praregėti 
ir suprasti kaip toli nuėjo nuo 
tiesaus kelio. Gėda katali
kėms, kurios duodasi save iš
naudoti visokioms bobelkoms 
ir kurios leidžia save vedžio
ti už nosės. Katalikės moterys 
turi čia katalikišką draugiją, 
kuri, kaip girdėjau, gyvuoja 
silpnokai. 4 

Ižtat AVestvillės moterėlės 
susipraskit ir laikykitės tokių 
draugijų, kurios neišnaudoja 
ir neišveda iš dorybės kelio. 

Moterys turit neužmiršti, 
kad Westvillės "laisvosijoni
nės' ' nekurios pradeda net sa-
liuno barus trinti alkūnėmis, 
o iš miesto valdžios išėjo parė
dymas, kad dėdė sučiuptą prie 
baro moterėlę be jokio pasi
teisinimo gabens į cypę. Kas 
šiandie socijalistų ir visokiu 
šarlatanų klauso, tas neriasi 
sau kilpą ant kaklo. 

Raseinių Magdė. 

WAUKEGAN, ILL. 

Geg. 5 d. Lietuvių svetainė
je Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios mergaičių 
draugija buvo surengus pasi
linksminimo vakarėlį. Vaka
rėlis buvo labai smagus. Jau
nimo atsilankė nemažas bū
rys. Buvo svečiu net iš Chica-
gos. Besilinksminant šokta 
daugiausiai lietuviški šokiai 
kaip suktinis, klumpakojis ir 
kiti. Vakarėlio vedėju buvo 
p-lė L. Župkaitė. Waukegano 
lietuvių tarpe, ypač jaunuo
menėje, yra labai pakilus lie-
Uiviška dvasia. Džiaugties tik 
i eikia, kad waukeganiečiai 
augina tikrus Lietuvos sunūs 
ir dukteris. Ten Buvęs. 

CHICAGOJE. 
NORTH SIDE. 

Pradžia Darbininkų Savaitės. 
Šiose dienose L. Darbininkų 

Sąjungos 20 kuopa surengė 
vadinamą "Darbininkų Sa
vaitę." Tas viskas daroma ne 
tam, kad suėjus pažaisti, pasi
linksminti, bet tam, kad ge
riau išaiškinti darbininkų 
reikalus. Tam tikslui yra ren
giamos vien tik prakalDos, 
kad tą viską aiškiau visi su
prastų. Pirmas vakaras pavy
ko neblogiausiai. Kalbėtojai 
gana aiškiai nurodė ko darbi
ninkams reikia, kokiu keliu 
ir prie ko turi darbininkai ei
ti. Publikos buvo pilna sve
tainė. Taipgi neiškentė neat
ėję ir "Naujienų" klapčiukai, 
kurių kišenėse kyšojo "Nau
jienos." Pradžia pavyko. 

Pabaigoje savaitės, ty. su-
batoj, geg. 18 d. tikimasi, kad 
vakaras bus užvis žymiausi s 
ir indomiausis, kadangi yra 
pasižadėjęs kalbėti visiems 
gerai žinomas netik Chicago-
je, bet visoje Amerikoje, kal
bėtojas Loyolos universiteto 
studentas p. Al. M. Račkus. 
Ta t gi ne vienas nepasilik it 
neatsilankę į tą vakarą. Visi 
northsidiečiai, o taipgi ir iš 
toliau ateikit pasiklausyti 
svarbių darbininkams prakal
bų. Prakalbos yra laikomos 
8v. Mykolo Arch. parap. sve
tainėje. P. Stasys. 

PUMAS IŠKILMINGAS APVAIKSClOJIMAS 
SU NAUDINGOMIS PRAKALBOMIS IR BALIUM 

PARENGTAS P E R 

Liberty Land & Investment Co. 
LIETUVIŲ KOLONIZACIJOS BENDROVĖS 

Kl KIS ATSIBUS 

ŠIANDIEN, GEGUŽIO-MAY 17 d., 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W. 23rd PLACE 

ĮŽANGA (TIK1ETAS) 25c' PORAI. 

Apvaikšeiojiraas prasidės 2I;Į valanda po pietų. 
Visi šėrininkai, kurie važiuoUimėt ant apvaikščiosimo, malonėkite pri

būti su savo automobiliais prie korporacijos ofiso, po num. 3301 StK'TH 
HALSTED STREET nevėliau, kaip 2-rą valanda po pietų. Turėsime puikų 
BENĄ (muzikos) su gražiai aptaisytu vežimu, lydint benui dalyvausimo po 
visas lietuvių apygardas Chicagoje iki nuvažiuosime į Mcldažio svetainę. 

PRAKALBOS PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE. 

Kalbės gabus lietuvių kalbėtojai ir keletas amerikonų kalbėtoju, iš ku
rių bus galima išgirsti daug naudingų dalykų. 

Po prakalbų bus puikus BALITS; muzikė grieš lietuviškus šokius, kur 
visi praleisite vakarą linksmai ir busite užganėdinti. 

MELDŽIAME PATIEMS ATEITI IR ATSIVESK SAVO D R A l GUS. 

PASLAPTINGA VAKARIENE 
RBNC1A-

LIETUVOS VYČIŲ 24ta KUOPA 
SEKMADIENYJE, GEGUŽIO 19, 1918 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE, 2323 W. 23rd Piace 
Vakaro tikslas pagerbti ir sušelpti narius einančius J karę, suteikda

mi dovanas atminčiai. 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. |ŽAK G A 35c YPATAI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. R. K. Pilnųjų Blaivinin
kų 4 kuopa laikys mėnesinį su
si linkima 19 d. gegužės, tuo-
jaus po sumos, Dievo Apveiz-
dos parapijos mokyklas •kam
bariuose. Taigi butų geisti?m, 
kad kuodaugiausiai narių ir 
norinčių prisirašyti prie blai
vininkų kuopos atsilankytų į 
šį susirinkimą 0. Viselgiutė. 

llllllllftliillltiuilllllllllllttlllllllltlllllllll 

PUIKŲ ROŽINĮ BALIU 
rangia 

Mirgos Svetainės Bendrovė. 

Telefonas: McKINLET 57M 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGAS 
S467 8 0 . W E 8 T E R I BLVD. 

Kampu* W. S5-to» gatvfa 

Subatoj, 

Gegužio (May) 18 d., 1918 m. 
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 South Halsted M . 

Griež puikiausia muziku 

2 puikios dovanos merginoms, 

kurios gaus daugiausiai rožių. 

Rus tai linksmybių vakaras—ATEIK! 

Pradžia 7 v. Įžanga 30c porai 

Pastaba: Pelnas eis svetainės statymui 
Draugija susitvėrė iš kreditorių pono 
A. 01szewskio ir paėmė namą prie 
3224-26 South Halsted Street viršui 
kurios statys MiKGOS SVETAINIŲ 
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Dr. A. R. Blementnel 0. D. 
Akių Specialistas 

r a t a i ima* Dykai 
Offlao Adynos: nuo 9 tš ryto lkl 9 

Tai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4649) S. Ashland Ave. K i m p . 47 SL 

Telefonas Tardą 4317. 
Telephone Boulevard 6487 

r»r?3'»£:-2ž:«3s:«« 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji noatlmtl, daryti ant už
sakymo * l u tai Ir overkotai, ver
tės nuo $30 lkl $50, dabar par-
sldtmda po {'K Ir $25. 

Nauji daryii gatavi nuo $16 
Iki $95 Bintai ir overkotai, ni/o 
$7.59 iki 18 dotanų. 

Pilnas pasirinkimas kallln 
pamuštu overkotų. 

Visai mašal vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $2B iki 
$85. Dabar $5 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.30 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $8.00 iki $7.59. Va
lizos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIENA 
VodėUomlsir vakarais. 

8. GORDOrl, 
1415 8. Halsted St n Chicago. 111. 

iifiiiHiuiiimiuicmiitiimiiiiiiiiimiiui! 
Rezid. 983 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9698. 

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

4IIIIII1II1IIIIII1IIIIIIII1IIIIIII1II1IIIIIIIIIII1III 
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PRANEŠIMAS* 
šiuoml pranešame savo kostume-

riams, kad mes jau persikraustėme j 
savo naują ir dideli namą. Mes turė
sime pilną eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. KAFLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 8404. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII 

\U 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 82 C 

Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų tr Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
plet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

B^WWWBW9^p9^9^W^WWWI 
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Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTI8TA8 

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

4711 SO. ASHLAND AVKNLE 
arti 47-toa Gatvės 

K— 

Tel. Cicero 252. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DEAUGĄ" 

4847 W. 14th St., Cicero, 
VALANDOS: nuo 9 Iki 12 >š 
ryto, nuo 3 iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją įd i r 

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyvu 
ir skaisčiu laitu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigui galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P: 0 . Boz 36, Holbrook, Mass. 

Šie Siutai ir Viršutiniai Kotai po $20 hlt i 

Atlaikys VbusBandymusPalygmimo 

M 
hhi 

'.V .V. 

z*m 

&m 
/sw 

Jei Jųs ieškote gerų vasari-
rinių drapanų už mažai pinigų, 

Jus pamatysite šiuos pirma nec? plrksite. Per palyginimą 
jųs atrasite kad jie sutaupo jums $5—priežastis ta kad 
krautuvė nesiranda augs tų rendų apielinkėj. Šie siutai ir ! 

viršutiniai kotai yra padaryti iš visų vilnų audinių, aug-
štos rųšies—pasirinkimas išsuktų vilnų, Šaržų, Cheviots 
ir maišytų. Atsargus siuvimas ir sąžiningas darbas randa
si jų stailiškoj išvaizdoj. Turime visokių d* 
madelru del visokių typij ir skonių—Milita- tp 
riški Madeliai— Formai pritinkančios Ma
dos ir Konservatyres drapanos. 

i 

S?* . 

m m 

Dideles Verte i 
Daugiausiai eko
nomiškos drapanos yra šios 
po $15 iki $40. Jos vadovau
ja* madoj, apiredamos kar
tu naujausias spalvos ir vė
liausios mados. Del jaunų 
ir senesnių vyrų. . Didelės 
vertės po 

JLT-**~ 

MCLOTHING • • 

"Out of the High Rent District" 
Van Buren and ( Q C T A D U C i Milvvaukce and 
Halsted Streets I J 3 1 V / I Y & O } Chicago Avės. 

North Ave. und Larrabee Street 
Atdara subatos vakarais iki 10 vai. Nedėliomis'iki pietų 

r^1^:' 

Vyru Marškiniai 
5u Tinkamais Kalniereis 

Didelė 
Verte 
D,de,g $J.50 

Mūsų kostumeriai pra
neša mums kad mes pasiū
lome didžiausias vertes 
ant marškinių kokios ran
dasi Chicago j . Jie žino, 
nes jie gana aštrus pir
kėjai. Marškiniai su ir be 
kalnierių — visose reika
laujamose petre- +4 C g 
nuose, po 

ftASŪUNE 
Taip kaip tavo Automobilius 

Yra Padirbtas Pagal Specifikacijas 

Ir Red Crown Specifikacijos yra iš
dirbtos per geriausius petroleum'o che-
mistus ir automobilių inžinierius. 

Red Croivn talpina savyj nuolatinį retežį virimo 
frakcijų pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 
laipsnių. Jis užlaiko tą pačią temperuturą kad 
užtikrinus gerą pradžia—tikra proporciją tarpinin-
kystes virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų 
suskubinimą—teisingą proporcija virimo kraštų 
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę 
užtikrina augsčiausią galybę mylių ir greitumo. 

Turėk S a v o Tanką Pripildytą Su R e d C r O W I l 

ir tuomet pamatysi permainą, lengvų gyvenimą 
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitUuok 
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią. 

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana) 

72 West Adams St Chicago, U. S. A. 



"D R A U G A S" Penktadienis, gegužio 17 d. 
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CHICAGOJE. ! 
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KARĖS ŽENKLELIŲ KAM-
PANIJA. 

Chicagoje tęsiasi karės 
ženklelių kampanija. Ligšiol 
tų ženklelių parduota daugiau, 
kaip už 28 milijonus dolierių. 
Bet to negana. 

Reikia žinoti štai kas: Karė 
taupymo ženklelių savaitė ry
toj baigiasi. Gi prie paminėtos 
sumos trūksta kelių milijonų, 
kad padaryti sumą, kokia bu
vo skirta surinkti Cliieagai 
per savaitės kampaniją. Reiš
kia, kad piliečiams dar stip
riai reikia pasidarbuoti, jei 
norima parodyti savo patrio
tiškumą. 

Šiandie ypač kampanija at
naujinta ir padidinta visomis 
priemonėmis. Šiandie visi tu
rėtų užsisakyti karės ženkle
lius pirkti. Kiekvienam rei-

. kia pasižadėti kas savaitė su
lig išgalės ženklelių nupirkti 
už 25c, už 50e., už $1.00, arba 
ir kelis dolierius. Ir savo pa
sižadėjimą pildyti ligi atei
nančių metų. 

Reikia atminti kad tuo bū
du vyriausybei skolinami pi
nigai. Vyriausybė tuos pasko
lintus pinigus apdraudžia, 
moka už juos gražų nuošimti, 
gi kam reikia, tuos pinigus 
sugrąžina. 

Kad pasekmingiau pavary
ti karės taupymo ženklelių 
pardavinėjimą, Chicagon at
gabenta angį iška *i tanką' \ 
Apie tai jau buvo rašyta 
"Drauge". 

Ta "tanką" yra Grant par
ke. Kas nori pamatyti tos 
"tankos" vidų, turi nupirkti 
už $5.00 karės ženklelių. Gi 
kas ženklelių nuperka už $50, 
tas leidžiamas ta karės maši
na ir pavažiuoti. 

Lietuviams, žinoma, tas gal 
perdaug. Bet lietuviai privalo 
pirkti ženklelius už mažas su
mas. Privalo pirkti visi. Tik 
tie gali but atšalę nuo šios ša
lies parėmimo, kurie prijaučiu 
vokiečių baudžiavai. Bet ar 
daug tokių rasis, katrie nori, 
kad lietuvių tauta pasiliktų, 
vokiečių vergijoje. Juk tai 
baisus daiktas. 

Kad to neįvyktų, reikia rem 
ti šios šalies vyriausybę. Te
gu amerikonai sutruškina kai
zerio militarizmą ir paliuo-
suoja Lietuvą iš vergijos. 

Kuomet parkeliavo iš atos
togų Chicagos policijos virši
ninkas Schuettler, dabar kal
bama, kad policijoje įvyks 
skaitlingi policmonų perkėli
mai iš vienų vietų į kitas. 

llllllfiiiiifliilllllliltiiiiiiiiiiliiiiiilliinilif 
"RAČIŪNO NAUJI JUDA

MIEJI PAVEIKSLAI" 

Gatvekarių konduktoriai ir 
motormanai Chicagoje reika
lauja padidinti užmokesnį — 
15c. valandoje daugiau. 

— Amsterdam, geg. 17.— 
Gegužės 14 d. paskelbta Ru
munijos kariuomenės demobi
lizacija. 

BRIGHTON PARK. 

Švento Vardo draugija lai
kys mėnesini susirinkimą pa-
nedėlio vakare, gegužės 20 d. 
tuojaus po gegužinių pamaldiv 
bažnytinėje svetainėje. 

Visi nariai kviečiami susi
rinkti ir naujų atsivesti, nes 
ko kokių mokesčių nėra. 

Valdyba. 

Iš karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų. Extra!!M Rusijos re
voliucijai! Uliustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
Šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, UI. 

Panedėlio vakare, geg. 20 
d., Bažnytinėje Salėje, West 
Pullman, 111. 

Seredos vakare, geg. 22 d., 
Meldažio Salėje, 2242 W. 23rd 
Place. 

Nedėlioj, gegužio 26 d., po 
pietų 3 vai., vakare 8 Vai., 
Bažnytinėje Salėje, 815 Park 
Ave., Racine, Wis. 

PUIKUS 

» • LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA BAŽNYTINIS CHORAS 

PUIKÎ USIS 

TEATRAS 
rengia 

Liet. R.-K. Labd. Są-gos 4 Kp. 

Nedėlioję, Gegužio ! 9 , 1918 
DIEVO APVEIZDOS PAR. SVET., 

IK-ta Gatvė ir l'nion Avo. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
širdingai kviečiamo visus lietuvius 

ir lietuvaites atsilankyti ir prisižiū
rėti indomiems paveikslams* ir tuo 
būdu prigelbėti našlaičiams. Visas 
vakaro pelnas eis našlaičių naudai. 

Kviečia, 

Vakaro Rengėjai. 

Panedėlio vakare, geg. 27 
d., Jono Bauk. Salėje, 719 lst 
Ave., Milvvaukee, Wis. 

Utarninko ir seredos vak., 
geg. 28 ir 29 d., Bažnytinėje 
Salėje, Sheboygan, Wis. 

Ketvergo vakare, birželio 6 
d., Mendelssohn Salėje, N. 
Main St , Rockford, 111. 
lllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

NED.. GEGUŽIO-MAV 19, 1918 
Hek. Pras. šv. M. P, Bažnytinei Svit. 

• 

ĮŽANGA 35C. 
ant 44th ir Fairfield Avenue 

Pradžia 6 valandą vakare • • ••' • > 
i 

GERBIAMIEJI :— 
^Lietuvos Vyčių 36 kuopos bažnytinis choras jau nuo senai rengėsi prie šio koncerto. Visas spėkas dėjo, kad pasirodyti, 

kacl choras netik bažnyčioj moka gražiai giedoti, bet ir kitus muzikos šmotelius gali gerai atlikti. Po koncerto bus pasilinksmi-
* nimas. 

gali gerai atlikti. Po koncerto bus pasilinksi 
-

Visus užkviečia atsilankyti L. Vyčių Bažnytiniu Choras. 

r Didžiausia Drapanų ir Ceverykų Krautuvo nuošalyj 
miesto. 

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais. 

RYTOJ BUS DIDELIS PA 
RODAVIMAS. 

Rytoj Chicagoje įvyks dide
lis parodavimas pradedant 
kampaniją Raudonojo Kry
žiaus reikalais. 

Sekanti savaitė bus Raudo
nojo Kryžiaus savaitė ne tik
tai Chicagoje, bet visose Su v. 
Valstijose. Norima surinkti 
tai karės organizacijai šimtą 
milijonų dol. 

A. f 
Aleksandras Petrulevičius 

Gegužio 15 d., 2 vai. po 
pietų ant l&os ir String 
gatvių, tavorinis automo
bilius užmušė velionį ant 
vietos. Af a. Aleksandras 
turėjo 5 m. amžiaus. 

Laidotuvės atsibus su-
batoj, geg. 18 d., 9 vai. iš 
ryto iš namų 1721 S. Jef 
ferson St., į Dievo Apveiz-
dos bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. 
Visi gentis ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. * 

Nuliūdime tėvai 
Petrulevičiai, 

1721 So. Jefforson St. 

PRANEŠIMAI. 
Franešu katalikiškai visuomenei, 

kad aš turiu labai gražiu geležinių 
kryžių visokios- išdirbinio. Kaina 25 
dol. ir augščiaua, augščio nuo 6 % 
pčdų ir didesnių. Rašykite arba a-
teikito patys. 

S. Dovydaitis 
3001 So. Halsted St. Chicago. 
— ^ — — ^ — — — — — • ^ • — — 

REIKALAUJA 
Reikalingas:—vaikas pad<H prie ofi

so ir tuip-pat būti pasiuntiniu. Atsi
šaukti sekančiu antrašu: 
ia*8 W. 46th St.. Chicago, 111. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau vietos mokinties už bu-

čerj. Sutikčiau dirbti iš pradžios už 
mažų užmokesnj. Geistina butų, kad 
nereikėtų rinkti orderių. Meldžiu at
sišaukti tuojaus sekančiu adresu: 

Jonas Jasiunas, 
2251 W. 23rd Place, Chicago, 111. 

A 

Kerte Milvvaukee Ave. ir Ashland Avenue 
• 

ANT 'PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—auksinių daiktų krau

tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nea šiame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 3,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad ta vietų užimtų lietuvis, o 
\\<\ svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu išeiti J Suv. Valstijų 
k t; iuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekaičiu adresu: 
F . K. Strzyneckis, O. D., Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, 111. 

SVARBUS PRANEŠIMAS APIE 
DRAPANŲ EKONOMIJĄ 

• \ 

Mes norime pasakyti jums KODĖL 'yra tikra ekonomija perkant 
drapanas pas Continental. Dideli reikšmingi žodžiai nesutaupys jums nei vieno dolierio. Čia paduodame keletą fak 
tu su kuriai* negalima apsilenkti: Continental sutaupo stebėtinas sumas pinigų ant rendos kas mėnuo—Continen
tal nepraleidžia nei vieno skatiko bereikalingai-Continental perka baisias daugybes augštos rųšies drapanų'aut 
specialiai \\go laiko kontraktų stačiai nuo didžiausių drapanų firmų Rytuose. 

DYKAI KAMBARIS 
vedusiems žmonėms, kurie norėtų 
prižiūrėti 2 vaikus, tiktai 7 valandas 
J dienų. Vaikai nemaži: vienas 6 m. 
antras 7 metų.^ O gal atsirastų sena 
moteriškė kuri neina į darbų. Atsi
šaukite ypatiškai sekančiu adresu: 

i 2806 So. Union Ave., Chicago, 111. 
Ant 2-rų lubų. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 
lietuvių apgyventoje vietoje; biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavimo 
savininkas ligonbutyj serga. .Pars i 
duoda pigiai. Atsišaukite laišku ar 
per telefonų. 

Veronika Juškėnas, 
4330 So. Wood St., Chicago, Iii. 

Telefonas: YARDS 1516 
ANT PARDAVIMO FARMA 

80 aknj , visa dirbama žemė apsėta, 
netoli nuo miestelio, parsiduos su gy
vuliais ir namais. Pro šal{ bėga. gra
žus upelis ir randasi lietuvių koloni
joj. Norint gauti pilnesnes informaci
jas, meldžiame rašyti sekančiu adresu 

A. STANIS, 
Box 19, R. 2, Scottville, Micn. 

ANT PARDAVIMO. 
Tikras bargenas, turi būti greitai 

parduotas 3 augštų ntedinis namas; 
cementinis fundamentas. Kaina $3,-
800.00 Cash. Atsišaukite pas savinin-
k i 
1313 456. 48th Court, Cicero, 111. 

I DIDELIS APVAIKSCIOJIMAS 
IR PASILINKSMINIMAI 

PARENGTAS 

:: DRAUGYSTES* ŠVENTOS PETRONĖLĖS :: 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 19, 1918 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

INŽANG4 
32ad Place ir Auburn Avenue 

2 5 c YPATAI 
Bus Karūnos Pašventinimas Šv. Jurgio Bažnyčioje 2 valandą po pietų. 

APVAIKSCIOJIMAS PRASIDĖS 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ. 
Pelnas visas eis ant įkūrimo lempos bažnyčioje. Nepraleiskite šios taip gražios 

progos, pasilinksminsite ir kartu padėsite draugijai. 
Kviečia visus^nuoširdžiai, KOMITETAS. 

Nustokite ritokėję augštaš kainas didelėms puikiai išpuoštoms krau
ti 

tuvėms. Ateįkite pas Continental ir padarykite tikrą sučėdijimą. Jus 
busite pilnai užganėdinti su puikiu pasiuvimu, naujausia mada ir ge-
ra verte kuri randasi Continental drapanose. Nėra nė vieno šimtą su 
kuriuo butų gėda pasirodyti ant Michigan gatvės. 
Jųs atrodysite taip kaip jus norite atrodyti 
Sekminių "dienoje jei pirksite siutą pas 
Continental. 

/ 

Visos tinkamos spalvos ir naujausi militariški madeliai, geriausios 
materijos, kaip jaunėms taip ir seniems. 

ut* vieno smiia su 

$20 
Hart Schaffner & Mara 

Grašiai pasiūti pavasariniai ir vasariniai siutai, padaryti per Hart, 
Schaff ner & Marx, Kuppenheimer, Society Brand ir kitų 'gerai žinomų 
firmų parsiduoda pas Continental nuo $15 iki $40. 

Vaikų Skyrius 
s 

Continental Vaikų Skyrius yra vienas iš didžįajusių šiame mieste. 
Naujos mados ir nepaprastai gerai ir ilgai nešiojančios materijos ir 

* 
augštos rųšies pasiuvimas, Visokio dydžio nuo (i iįu 18 metų. 

Palinksminkite savo vaiką šiądien pirkdami jam naują pavasarinį 
siutą pas Continental. 


