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TALKININKAI ATAKUOJA
VOKIEČIUS PRANCŪZIJOJE
Amiens apsaugotas—sako
gen. Foch

PARYŽIUJE ŽUVO 3 S. V.
MOTERYS.

OLANDIJA PROTESTUOJA
UŽ JOS LAIVŲ PAĖMIMĄ.

BULGARŲ NĖRA VAKARU
FRONTE.

No.

79

Trumpas žvilgsnis i didžiausią

Tai pasekmės vokiečių bom Pasiuntė formalę notą šios ša Apie tai praneša amerikoniš
bardavimo.
lies vyriausybei.
kas konsulis.

$\

KAUKAZO GYVENTOJAI PAKILO PRIEŠ TURKUS
AMIENS BUS IŠGELBĖTAS ANGLAI ŠTURMAVO STIP
RIĄ VOKIEČIŲ POZICIJĄ.
Taip tvirtina vyriausias talki
ninkų vadas gen. Foch.
Teutonai atsimetė su dideliais
nuostoliais.

True translation fil&d wlth the postmaster at Chicajco, m., on April S,
1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April S,
1918,
as reąuired by the act of Oc*
tober. $• 1917.

Londonas, bal. 2.—Linijoje
tarpe upių Avre ir Luoe va
Britanijos Armija Prancū
kar anglai paėmė 50 vokiečių
kareivių nelaisvui, praneša zijoje, bal. *2.—Anglai vakar
karės ofisas. Trylika kulkas- šturmavo stiprią vokiečių po
ziciją miške išilgai upes Luce.
vaidžių paimta.
Generolas Foch, naujas &L K u o m e t Po smarkaus mūšio
kininkų armijų vyriausias vaU P " * ™ * " , pasitraukė, jis
das, pažymėjo, kad Amiens paliko paskui savo krūvas sa
yra apsaugotas nuo vokiečių vo kareivių negyvėlių.
paėmimo irYjis tame apsiima
POPEŽIUS PROTESTUOJA
gvarantuoti. \
Šitas pranešimas žymiai su PRIEŠ PARYŽIAUS BOM
ramina Anglijos publiką. Ne*
BARDAVIMĄ.
.
r
jei Amiens pultų, tai iš to iš
eitį liūdnos pasekmės. Amiens Protestuoja prieš bažnyčių
yra didelė ir svarbi talkinin- griovimą ir žmonių žudymą.
kų stovykla.
PREMJERAS PATEKO VO
KIEČIŲ UGNIN.
Šoviniai sulaužė automobilių.
True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on April 3.
1918. as reąuired by the act of October 6. 1917.

Į True translation filed with the postI master at Chicago, 111., on April 3.
1918,
as reąuired by the act of Octobcr 6. 1917.

Ottawa, Ont., bal. 2.—Šven
tasis Tėvas Benediktas XV
pakėlė protestą prieš Berlyną
už Paryžiaus bombardavimą
ir specijaliai prieš bažnyčių
griovimą ii* masinį gyvento
jų žudymą", sakoma Reuterio depešoj, kuri apturėta
praeitą naktį iš Londono.

Paryžius, bal. 2.—Praneu
zijos premjeras Clemenceau,
kuomet jis vakar atlikinėk
savo kasdieninį lankymosi ka
rės frdnte, prie pirmosios mu
sių linijos jis taip arti buvo MĖGINTA UŽPULTI PARY
privažiavęs, kad jo automobi
ŽIUS IŠ ORO.
lius pakliuvo tiesiog į vokie
čių artilerijos šovinius.
Tečiau teutonams nepavyko
Visi automobiliaus stiklai
tas darbas.
išmušta. Bet premjeras nepažeistas.

Sugryžo jis Paryžiun pilnas
d ž i a u g s m o ir įsitikinirrm

apie

True translation filed ,with the postmaster at Chicago, 111., on April 3,
1918,
as reąuired by the act of Oc-

True translation "filed with the post- True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April S, master at Chicago, 111., on April 3, master at Chicago, 111., on April 3, True translation filed wlth the post1918, as reąuired by the act of Oc- 1916, as reąuired b,y the act of Oc- 1918,
as reąuired by the act of Oc- master at Chicago, 111., on April 3,
1918, as reąuired by the act of October «. 1917.
>
tober «. 1917.
tober 6. 1917.
tober 6. 1917.

, Paryžius, bal. 2.—Šiandie
10:10 ryte vokiečiai ir vėl
bombardavo miestą toli šaujama armota. Nuo pradžios ši
tos ofensyvos buvo aštuntas
iš eilės Paryžiaus bombarda
vimas,
Tolesnieji tyrinėjimai pa
rodė, kad praeitą Didįjį Penk
tadieni, kuomet vokiečiai bo'm"
barduodami apgriovė vieną
bažnyčią, tarp kitų bažnyčio
je tuomet žuvo ir trys nariai
Landon šeimynos iš New Yorko, kurie gyveno Paryžiuje.
Žuvusios yra visos trys mo
terys: Mrš. Mary G. Landon,
Edwards H. Landon iš New
Yorko žmona, jos duktė Mrs.
Lucy Landon Speed, anglų
armijos kapitono Ralph Speed
žmona, ir Miss Ruth Landon.
Keturi žmonės užmušta ir
sužeista vakar čionai nuo vokiečių bombardavimo.
SUAREŠTUOTAS BUVĘS
DIDKUN. MICHAIL
True translation filed with the poetmaater at Chicago, 111., on April 3,
1918, a s reąuired by the act of Oetober 6. I t l 7 .
ę

Washingiion, bal. 2.—Olan
dijos pasiuntinys August Phi
lips sulyg savo vyriausybės
[sakymo šios šalies vyriausy
bei šiandie indavė formali
protestą prieš Olandijos gar
laivių paėmimą. Notos-protesto turinys yra toks pat, koks
andai buvo paskelbtas olan
dų oficijaliam laikraštyj Official Gazette.

Washingtbn, bal. 2.—šian
die amerikoniškas konsulis
Murphy iš Bulgarijos sostinės
Sofijos pranešė valstybės de
partamentui, jogei bulgare
kariuomenė nedalyvauja vo
kiečių didžiulėj ofensyvoį va
karų fronte.
Kaip žinoma, aną dieną bu
vo pranešta, jogei tenai bul
garai kariauja bendrai su vo
kiečiais ir austrais^
Gal maistu bus nutildyti.
Konsulis Murphy pranešiOlandijos didis nepasiganėdinimas del jos garlaivių pa mas pažymėtas kovo 21 d. Tr
ėmimo gal bus galima nutil pasiųstas* į Washingtoną be
dyti tuo, jei Suv. Valstijos pil prašymo.
Iš diplomatinio žvilgsnio
nai išpildys savo pasiža<Įėji
mą aprūpinti Olandijos gy nėra svarbu Amerikai, ar bul
garai dalyvauja ofensyvoje ar
ventojus maistu.
Tokią savoapiniją išreiškia ne. Ir už tai Suv. Valstijos neRobert O. Havward, karė< Paskelbs karės Bulgarijai,
prekybos tarybos atstovas, "f a i P b e n t spėjama. ^
talgakurs šiandie pugryžo Washing Tai dalyvauja ofensyve, tai
tonan išbuvęs du mėnesiu O jie uz tai savo atsiims pasi
landijoje, kur buvo vedama baigus karei.
Graikija ir Serbija labai pa
tų laivų paėmimo reikale de
geidauja, kad Amerika pas
rybos.
kelbtų karę Bulgarijai. Nes
Vokietija kalta ui dabartinį pastaroji yra anųdviejų di
itovį.
džiausia priešininkė.
i
Bet kaip Prancūzijos, taip
Olandijos ( protestavimas
prieš naudojimąsi jos laivais, ir Anglijos vyriausybi pilnai
pasakė Hay\tard, tai Vokieti laikosi Suv. Valstijų pažiūrų
jos spaudimas ir grasinimai. feulgarijos žvilgsniu.
Olandijos vyriausybė visas
DIDELIS DIRBTUVĖJE
laikas sutiko patvirtinti jai
PLYŠIMAS.
perstatomus planus. Bet kuo
met vokiečiai pagrūmojo, vy
Penki darbininkai žuvo.
riausybė savo nuomonę atmai
nė.

Londonas, bal. 2.—Periųoje
suareštuotas ir kalėjiman už
darytas buvęs rusų didkunigaikštis Miehail Aleksandrovič, buvusio caro brolis.
Tai atlikta stMyg įsakymo
Permos darbininkų ir karei
vių atstovų tarybos.
S u v i r s k a i p 200,000 t o n ų OApie tai pranešta į Ex- landijos upi,., i r perkasų laivų
change Telepraph Comp. i s šiandie savo tikslams naudojPetrogrado.
,.
ja pati' Vokietija, pažymėjo
Juodųjų jūrių karė? laivyno Mr. Hayward.
komendantu išrinktas .rear—
admirolas Sablin.
SUSIRINKO MEKSIKOS
Gen. Pajo v, kurs paskirtas
KONGRESAS.
Maskvos apskričio militariniu
komendantu, sako Reuterio^ $fexico City, bal. 2.—Prezidepeša, pranešė, jogei jis į du į e ntas Carranza sušaukė ir
mėnesiu sudarysiąs milijoni- v a k a r atidarė specijale Mek
nę
sų kai uomenę.
sikos kongreso sesiją.

True translation filed with the post-

T^

Septynios dešimts septynios
vokiečių kareivių
divizijos
mušiu linijoje lankia armoių
sugabenimo prieš mėginimą
pradėti sekantį baisų užpuoli
mą, kad pasiekti Amiens.
Šiauriuose nuo Somme yra 40
divizijų vokiečių, kad tuo tar
pu 37 stovi linijoje tarpe Som
me ir Ch'aunv. Yra žinoma,
ka<T HgSioĮ. vokiečiai dar nėra
sngabenę savo didžiulių armo*
tų.
Tuo tarpu talkininkų armi
jos, kurioms vadovauja gene
rolas ,Foch, yra pasirengusios
atlaikyti, prieš sekantį vokie

tu.

:

t o b e r 6. 1917.

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April 3,
1918, as rdąuired by the act of October 6. 1917.
»

NUSKANDINTA ANGLUOS
GARLAIVIS.
,
Gabeno karės medžiagą.
True translaUori filed wtth the post
master at ChTcągo, 111., on April 8,
1918, as reąuire^Pby the act of October «. 1917.

Boston, Mass. bal. 2.—Ma
noma, jog vokiečių nardančio
ji laivė nuskandino Anglijos
garlaivį Carlisle Castfle, kuo
met tasai plaukė iš savo ša
lies į užsienių uostą. Taip pra
nešta šiandie vietos siuntimo
rateliuose.
Tečiau tikrų žinių apie tai
dar negauta, ypač gi apie lai
vo įgulos likimą.
Minėtas laivas buvo po Cunard linijos čarteriu ir gabe
no karės medžiagą.

Anot pranešimo, ^vokiečiai"
sutraukia savo kariuomenę
briauties prieš Albert, kur jų
atakas anglai atmušė praeitą
pirmadienį. Anglijos vadai
nužiūri, kad vokiečiai dės d idėles pastangas šiauriuose
nuo Somme, kur jie turi daug
savo kariuomenės ir kur jų
veikimas buvo sustojas nuo
to laiko, kuomet jie buvo at
mušti ties Arras praeitą ket
virtadienį.
Išėmus veikimą ties Albert,
dabar mūšiai apsiribavo lini
joje tarpe Somme ir Montdi
dier. Talkininkų kariuomenė
atsiėmė kiek žemės tarpe Som
me ir Denuin, kad tuo tarpu
tarpe. Hangard ir' Moreuil vo
kiečių atakos atmuštos su di
deliais priešininkui nuosto
liais.
Vokiečiai mėgino briauties
ant Grivesnes, šiaurvakaruose. nuo M ontdidier. Bet pran
cūzai juos atmušė.
Kitose fronto dalyse Pran
cūzijoje tęsiasi artilerijos vei
kimas, inėmus ir amerikoniš
ką frontą ties .Toul.
ir įkurti "karės laivams sto
vyklą. Advokatas Conoupis
buvo įmaišytas tan reikalan.
Leitenanto Calamaras sesuo

pasmerkta kalėjiman ligi gy
vos galvos. Gi valstiečiai, ku
rie nugalabintiems leitenan
tam davė prieglaudą, pas
merkti po 15" metų kalėjiman.
Karališkam karės teismui
sakyta pravesti bylą kapitono
Paparrigopoulos,
buvusio
karaliaus Konstantino paly
dovo,
kurs, sakoma bu
vo nusprendęs susinešti su pa
minėtu leitenantu.

Atėnai, bal. 2.—Dn loitenantu Caląmaras ir llodjopulos,
kuriedu Graikijon atkeliavo
vokiečių nardančia laive, kai
po buvusio karaliaus Konstantino agentu, karės teismo
pasmerktu miriop^r šiandie
nugalabintu. Jųdviejų apginėjas (advokatas), M. Conoupis, True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on April S,
taippat pasmerktas miriop.
1918, as reąuired by the act of Oc.Viršminėtu oficieriu gavo tober 6. 1917.
instrukcijas Zuriche, Berlyne
Washington, bal. 2.—Šalies
ir Viennoj, su nardančia lai-1 vyriausybė Britanijai dar 200
ve atkeliavo Graikijon iš Polą milijonų dolierių daugiau pas
ir su savimi atsivežė buvusio kolino. Dabar Britanija šioj
karaliaus Konstantino laiške šalyj kredito yra gavusi 2,720
ir pienus pravesti Graikijoje milijonų doL #Gi visi talkinin
teutonų šnipinėjimo cisterną kai—.5,160 milijonų dol.

—#-

Petrogradas, bal. 2.—Kau
kazo
apskričiuose—Batum,
Kars ir Ardaham, ištiko mušiai vietos gyventojų su tur- kais. Prieš turkus ten pakilo
armėnai ir georgėnai, suorga
nizavo skaitlinga armiją ginti
tą teritoriją nujr turkų užplū
dimo. Turkai gaminasi tą te
ritoriją užimti. Tai jiems da
ryti leidžia pastaroji taikos
sutartis vokiečių su rusais,
padaryta Brest—Litovske.
Geqrgėnai pagrobė didžiu
mą rusų karės laivų, stovėju
sių Batumo uoste ir su jais
išplaukė jurėsna. ^
Visi Georgijos gyventojai
mobilizuojami prieš turkų už^ plūdimą.

Vokiečiai naudojasi 77 divizi
jomis.

i Z ^ ^ V ^ ^ J T o t
tober 6. 1917.
Pittsburg, Pa., bal. 2.—Penki darbininkai užmušta ir 14
kitų pavojingai sužeista šian
die ištikus ekspliozijai Flannery Bolt Comp. įstaigose pa
šaliniam miestelyj Bridgevflle.
NUGALABINTA ŠNIPAI
Kompanijos valdyba sako.
GRAIKIJOJE.
jog jinai nežinanti jtos ekspliozijos priežasties.
Tai buvo du graiku leitenan

stovio pagerėjimą mūšių lau
Paryžius, bal. 2.—Sukelta
kuose.
aliarmas prieš užpuolimą iš
oro šiandie 3:15 ryte. Akimir
KAUKAZO GYVENTOJAI
koj prieš-lakstytuvmėmis arPAKILO PRIEŠ TURKUS. motomis imta šaudyti aplin
kui visą miestą. 4:25 praneš
Gyventojai mobilizuojami
ta, kad užpuolimo pavojus
prieš musulmanų įsiveržimą. prašalinta. '
True translation field with the postmaster at Chicago, IU., on April 3,
• 1918, as reąuired by the act of October C. 1917.

Londonas, bal. 2.—Apsisto
jo smarkus pėstininkų veiki
mas vakarų karės fronte. Abi
pusi ruošiasi naujan smarkian susirėmiman. Kol-kas lo
kaliai mūšiai seka tarpe Al
bert ir Montdidier. Vokiečių
visos pastangos briauties ant
Amiens sutruškintos. Prancū
zų anglų kariuomenė trupū^
pasivarė pirmyn linijoje tarpe
Somme ir Denuin.
Desperatiškųjų ir kruvinų
jų mūšių dienomis, pradėjus
huo to laiko, kuomet vokiečiai
stojo atakosna linijoje prie^
Cambrai, jgt. Quentin ir La
Fere, jų vadai įsitikino, jogei
tirštomis koliumnomis pėsti
ninkų atakos be sunkiosios ar
tilerijos primosimo yra bevai
si ngos ir perdaug lekuojan
čios. Vokiečių artilerijos vei
kimas susilpnėjo, per užim
tuosius plotus, tarpe St. Quentin ir All>ert, nesuspėjo atga
benti didžiuliu savo armotų.

čių užpuolimą, kurį priešinin
kas priverstas atlikti arba bū
ti įveiktas, bet regis taippat
stoti ir kontratakų ofensvvon.
Amerikoniška kariuomenė
turbūt dalyvaus atnaujintame
mūšyje išilgai didžiumos lini
jos, nes tuo tikslu suvirs 100,000 kareivį jau maršuoja ant
mūšių linijos. Daugelis to*<
kariuomenės bus pastatyta į
eiles bendrai su užgrūdintais
anglų ir prancūzų veteranais,
anot paskelbto nusprendimo
Londone.
Sutraukiama kariuomenė pul.ties prieš Albert.

*t

True translation filed with the post-master at Chicagro, 111., on April 3,1918, as reąuired by the act of October «. 1917.

Vaizdelis parodo dalį linijos Chemin des Dames fronte Aisne išpjovoje, kur šiandie
veikia Dėdės Šamo kareiviai vaikinai. Kairėje pusėje parodoma inėjimas į paimtą vokie
čių stiprovę Mabnaison. Gi dešinėje—prancūzų kareiviai valp apkasus, kurie buvo pa
imti nuo vokiečių; ir kuriuos šiandie turi užėmę amerikoniški kareiviai.
i
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ŠIANDIE GHICAGOJE IR APYLINKĖSE PRASIDEDA
S. L. R. K. A. APDRAUDOS SAVAITE. KVIEČIAMI
LIETUVIAI LANKYTIES | RUOŠIAMUS TUO TIK
SLU VAKARUS „RAGINAMI ĮSTOTI SUSIVIENIJIMAN IR APSIDRAUSTI.
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Sus. L. R.-K.A Apdraudos
Savaitė.

LIT H U AJTIAH DAILY FRDEVD

organizacijoje.
J o svarbiau
sias tikslas juk lĮįmhii tautos
ir Bažnyčios
naudai. Ir jei
Lietuva išgaus laisvę — gi tu
rės išgauti — tai
nemenkai
prie to bus prisidėję vyčiai.
To prakilnaus jaunimo bū
relio yra ir čionais. Jis susispietęs yra L. Vyčių 14 kuopo
je. Kuopos veikimą aprašyti,
gal butų naudinga ir gražu
pasiskaityti. Bet tai vis pra
eitis.
^

Ar važiuosi tuo keliu, kur ta
vo gyvasčiai gresia pavojus?
Jeigu jūsų kolionijoje bu
Ar dėsi savo sunkiai uždirb
tų du Banku: Vienas jų bu
tus pinigus į tokį banką, kur
tų, vedamas augštai išlavintų
tavo pinigai žus? Ar apdrausi
žmonių. Banko savininkai tu
savo gyvastį ir sveikatą tokio
ri daug nuosavių namų, žemės
se draugijose, kur kas valan
ir šiaip yra turtingi žmonės.
dą gresia subankrutijimo 7 pa
Be to jie yra sudėję grynais
vojus ir tavo sumokėtų pinigų
pinigais didelę sumą ir užsisLai šį kartą pakanka para :
žlugimas? Jeigu tu *LQJ"i, kad
4*1
tatę ją valdžiai.
Valdžia tą
tavo sunkiai uždirbti
centai syti apie kuopos susirinkime,
banką
prižiari,
kad
viskas
bu
1800 W . 4 6 t h S t .
Tel McKimley 6114
ChicagO, 111.
nežūtų, kad tavo šeimyna ir laikytą seredos vakare, kovo
tų geroje tvarkoje vedama, ir
tu pats
neinpultumei į di- 27, Šv. Antano parapijos sve
kad žmonių sudėti pinigai ne
perdžiausį vargą, tai eikie saugiu tainėje. Narių nebuvo
žūtų. Bankas moka 3 nuošim
keliu. Rašykies prie Susiv. L. daugiausiai, nes prieš šventęs
čius ant metų už padėtus? pi
kiek narių
R. I£. A., o čia tu nebusi ap kitos draugijos
nigus. Pinigus tenai
galima
patraukė į savo svarbius su
viltas.
ja**"*» —
—
—
—
—
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dėti be jokios baimės, nes val
sirinkimus. Vistiek gyvumo
Atmink,
kad
ateis
diena,
sus
daiktas
apsireiškė,
kuomet
džios yra užtikrinta, kad pa
TEORIJA IR PRAKTIKA.
nemenkai buvo.
tavo gei^
pritruko kuro-anglių, kuomet dėti pinigai nežus, juos gali kuomet dabartinė
Pirmininkas, p.
Aleks
sveikata pranyks ir tau tuo
Socijalistai ir jų kraštuti- ir už pinigus kai-kur nebuvo atsiimti, kada tik nori.
_ x>t_ * _
i _iv
•i *_ •
_ • •
•
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met reikės gauti pašelpą. Kad Krencius, sumaniai susirinki
nė atžala bolševikai
giriasi galima gauti tų juodųjų dei
Tai yra saugus Bankas.
gavus paramą reikale, dabar mą vedė. Pirmiausiai visokie
Daugeliui darbinin
reikalauja, tautų
^apsispren mantų.
rūpintis raportai buvo išdavinėti. DauKitas Bankas yra šitokis: yra laikas pradėti
dimo teisės jvykinimo. Bet kų šeimynų, grūmojo' sušalimo
apie tai. Skirk ant dienos po: giaus ko buvo svarstyti, kiti
tai tik graži jų teorija. Pra pavojus. Daug vaikų nuken 'Banko savininkas netik ką nė
centų, du, tris, o reikale tu dalykai atidėti sekančiam su
ktikoje pasirodė visai kas Įei tėjo nuo peršalimo nekūren ra toje šakoje išsilavinęs, bet
ir parašyti savo pavardę ma juos gausi su nuošimčiais. Ką si rink iraoi. P-nia K. Ižačkienė
ta. Grabai veikė Rusijoj ka tuose namuose.
la
Tokios žiemos lietuviai dar žai ką gali; jis neturi nuosa gi tai reiškia sveikam, dirban apsakė savo įspūdžius,
ires tremtinių tautinės organi
čiam žmogui
2c. per dieną? biausiai lytinčius mūsų tautą,
vių
žemių,
nė
namų.
Namų,
bininkai
ir
be
perspėjimo
ne
zacijos, tarpe tų ir Lietuvių
Kas
Washington, D. C. Užimančiai
k
u
r
j
o
"banką",
pasirendanegali,
padėti
"juodajai
turėtų
pamiršti.
Kas
gali
ži
Centralis Komitetas nukentė
dienai
2c
papasakojo,
voja,
nusiperka
ant
lengvų
iš-1
- *** dienos? £as daug naudingo
noti,
kokia
bus
ateinančioji
jusiems nuojtarės šelpti. Nei
negali apsidrausti ant $1,000? p-nas. P. Vabickas iš 22 kuo
caro valdžia, nei paskui lai žiema. Nors tasai laikas dar mokesčių geležinę* šėpą ir te
Tas, kurs
nenori! Tik tas, pos (Melrose Park, 111.), pra
kinoji vyriausybė
netrukdė toli, jo priešakyje stovi dar nai varo savo bunį. Jis netu
išreiškė
kurs savo šeimynos neapken- tarė keletą žodžių,
lietuvių veikimo. Bet štai at pavasaris, vasara ir ruduo, ri padėjęs pas valdžią nė viesavo linkėjimus kuopai.
Po
cia!
v
ėjo bolševikai ir atėmė
per tečiau iškalno reikia pagalvo no dolerio, valdžia jo 'banko*
menkesnės svarbos svarstymų
ti,
kad
ateinančioji
žiema
mū
Susiv.
L.
R.
K.
A.
yra
sau
neprižiūri.
Jis
moka
3
%
nuo
prievartų *risą tokiais vargais
sų ir vėl neužtiktų neprisi- šimčio ant metų. Pinigai tenai giausias Bankas. Tegul būna susirinkimas uždarytas. Įspū
išaugintų turtą ir sugriovė*vifuošusių p r i e š , jos šalčius, padėti, lygiai kaip ir panče- jis visos jūsų šeimynos Ban džiai susirinkimo gan augštai
sa darbą. Tai tokia pasirodė
kelia dvasią.
sniego pūgas ginties.
kas.
Dėkite
patys
ir
mokykite
koję.
Niekas
negarantuoja,
praktika.
Laimė čionykščiams vy
kad iš tenai pinigai bus gali savo vaikus dėti po kelias de
Vyriausybė
jau
senai
ragi
Kaip atsinešė patys trem
na žmones, kad šį pavasarį, ma atsiimti. Padėjęs, pinigus, šimtis centų ant mėnesio, o čiams, laimė, ir jie džiaugiasi.
tiniai į tą naujos
valdžios
pradėjus kadir šiandie, jie iš- nuošimčio gausi 50c. daugiau, jūsų sumokėti pinigai reika Susilaukė kuopa savo organi
darbą, skaitome jų laikrašty
anksto apsirūpintų pakaktinu bet gali visą sumą pražudyti. lui esant dar su nuošimčiais zacijos garbės nario. Juo yra
je "Lietuvių Balse" No. 67.
naujasis klebonas, gerb. kun.
bus sugrąžinti.
anglių ištekliumi. Tuomet ne
Tai yra pavojingas Bankas.
H. J. Vaičunas.
Jįc ištiesų,
Po revoliucijos pabėgėlių šel galėtų but vargo,' skurdo ir
Neatidėliokite.
jie turi kuomi džiaugties, nes
pimo darbas nepagerėjo. Laiki kitokių nemalonumų. Vyriau { Pirmasai Bankas moka 50c.
noji valdžia visuomet
šykštavo sybė perspėja'žmones, kacjfcat- nuo šimto mažiau ant metų,
Mes jau sakėme ir dar kar susilaukė tikriausį tėvynainį,
pabėgėliams pinigų,
bet jau einančia žiemą su anglimis ga bet pinigai
yra garantuoja tą pasakysime,
kad atidėti mūsų tautos garbės vyrą. Da
spaudimo, pasikėsinimo • tautinė li but dar aršiau, jei žmonės ma, kad nepražus. Į kokį Ban lavo gyvasties apdraudimą bar pasitikima su jo pagejna
mis organizacijomis nebebuvo.
nepaklausys patarimo.
Šį ką jus dedate savo sunkiaityra pavojingas žingsnis. Kad išauginti kuopą slvaitliųmi^ ir
Ttk štai dabar, spalių mėne met vargais-negalais dar bu uždirbtus centus?
apdraudus gyvastį, reikalinga padaryti iŠ jos vieną stipriausį, įvyksta revoliucinė pervarta. vo galima žmonėms per dide
turėti gerą sveikatą. Jeigu jųs shj tautoje tvirtovių. Tiktai
Skirtumas.
Bolševikai užgrobia valdžią ir są lius šalčius gauti nusipirkti,
šiandien neturite pinigų,
o Dieve padėk.
vara ima šeimininkauti. Ima nai anglių svarais ir parsinešti
Pr.
— Aš noriu tikieto į New mylite savo artimus ir norite
kinti visokias valdžios* įstaigas, namo. Bet gali ateiti laikas, Yorką, — sako žmogus į sto savo gyvastį
apdrausti, jus
teismus, raštines, advokatūras ir
MELROSE CARK, ILL.
galite pinigų pasiskolinti. Bet
toks sunkmetis, ypač karės ties agentą.
varyti revoliuciją, kur ji dar nemetu, kad ir parsinešti nebus
— Gerai, tamsta. Še tau rytoj, kad ir turėsite pinigų,
aubaijfta. Čia kliūva
ir tautivienas yra už $10, o kitas už o neturėsite sveikatos, žinoki . .Iš musiį jaunimo veikimo.
aėms organizacijoms. Kas ligšiol ko.
te, kad sveikatos nepasiskolin
buvo laikyta neatimama kiekvie
Todėl, lieuviai, nepamirški $20. Katro tu norėsi?
Jau # buvo rašyta " D r a u g e ' J
— Kokis
skirtumas? — site. Sveikatą reikalinga turė apie vietos vyčių choro giedo
nos, tautos teise apsispręsti ir sa te praeitos žiaurios žiemos ir
vaip savo gyvenimą
tvarkytis, šiandie, išanksto pasimpinkite apžiūrėdamas tikietus sako. ti savo, ir jeigu jus šiandien jimą italų bažnyčioje sekma
naujesios
valstybės valdžios anglių.
Nes dabar visur an
— Man rodos, kad abu t i- ją turite, tai šiandien ir laikas dieniais-sumos metu, kuomet
apsidrausti.
agentų skelbimu, tos teisės nebe glių yra užtektinai.
Jų* bus kietu vienodu.
šv. mišios laikomos lietuvio
turima. Šiandiena panaikinamos užtektinai dar per kelis mėne _— tfikietu abu vienodu, tas
S. L. R. K. A. moka: po kunigo vietos lietuviams. Kavisos mūsų organizacijos, kurios sius.
$150.00,
$250.00, dangi vyčių choras dar jaunu
Paskui tai Dievas žino, tiesa, bet kelias, kuriuo tu va mirtinės
tekino vargu buvo sukurtos. Sa kaip gali but.
$500.00, $750.00 ir
$1000.00. tis, tatai mažai dar per mi
Prisipirkite
lin dabar jos visos! Dabar jų vie dabar anglių, ateinančią žie žiuosi, yra skirtingas. Pavyz Pašelpos $3.50, $7,00, $10.50
šias ir pagiedama.' Bet yra
džiui, už $10 "tu važiuosi labai
tą paims visų Rusų' pabėgėlių
mą neprisieis vargti ir skųs- pavojingu kelru. Kelias, teisy- ir $14.00 savaitėje.
žinoma, kad. ką vyčiai yra
tautų sąjunga ir ji per Lietuvių
bę pasakius, yra antros
kle- ~ Priima vyrus ir moteris iki kartą sumanę vykdinti, jie bū
įikvidacinę ir organizacinę komi ties ant betvarkės ir kitko.
tinai )turi atsiekti savo tikslą.
sos: vagonai pasenę, ratai be 50 metų amžiaus.
siją visa valdys^ Centro Komiteto
relės labai
ir visos draugijos turtas, kuris ĮJETUVOS VĖLIAVĖLŽS. briaunų, suskilę,
S. L. R. K. A. kuopos ran Triusiasi, veikia, darbuojasi,
dalinai yra supirktas kruvinais
menkos, nutrupėję. Viską su dasi visose lietuvių kdlionijo- kol sumanymas pilnai neįkunijamas. Taip bus ir su choro
lietuvių uždirbtais skatikais, pe
Lietuvos vėliavėlės nedide dėjus į kruVą — gel^kelis tie se. Rašykitės prie jų.
reina tai tautų organizacijai.
išlavinimu.
siog pavojingas važiuoti. Ir
lės ir parankios.
Jeigu pas jųs kuopos nesi
mes
negarantuojame, kad
Reikia tikėties, kad vietos
Vis tai daroma laisvės? tautų
Kiekvienam susipratusiam
randa, siųskite Centro Raštiapsisprendimo, demokratizmo pa lietuviui pridera turėti savo sveiki pasieksite New Yorką.
nėn, p gausite visas informa vyčių choras su laiku užims'
grindais. Ne mūsų uždavinys
Kitas tikietas^yra brangesnis,
labai žymią vietą kaipmusų,
tėvynės Lietuvos vėliavą, ku
cijas.
/
pirmos
tvarkyti visą Rusiją. Tegu rusai ria galima butų papuošti savo bet užtai kelias yra
taip* ir apylinkių kolonijose.
klesos. Vagonai
visi nauji,
patys susitvarko.
Štai Velykų dienoje suma įnamus, ypač svarbiose mūsų
CICERO, ILL.
relės
tvirčiausios,
ratai
gerai
vyko, kaip paprastai, 11 vai.
Bet, kada rusų valdžia gro tautai dienose.
apžiuriami ir tuo keliu mes
bia lietuvių turtą, naikina mūsų
ryte.
Choras gražiai pagie
^ Lietuvių draugijų visokie garantuojam,
.
Jaunimas
—
Vyčiai.
kad pasieksi
tautines organizacijas, mes prieš
dojo. Visi gėrėjosi maloniais
apvaikščiojimai ir mass-mitinNew Yorką sveikas. .
tokius žingsnius protestuojame ir
Kur yra mūsų tautos atei giesmininkų balsais.
gai negali būti be
Lietuvos
1
protestuosime. Jei šiandieną Cen
Dabar jau tur but supra tis, jei ne jaunime. Nuo jo pri
Be to patsai choras savo
vėliavos.
tro Komitetas
yra nusprendęs
tai; imk katrą nori:, už $10 klauso gerovė, pakilimas, ar nariais auga.
Choran įstoja
Tautos
Fondo skyriai, ar $20?
perduoti turtą likvidacinei komi
ba nupuolimas, pranykimas mūsų jaunimas.
I r pačios
žmonės
sijai, tai tik del to, kad gauna draugijos, pavieniai
mūsų
brangios
tautos.
Bet
Tai yra skirtumas tarpe
lietuvių visuomenės jisai uo
prieš pajėgą nusilenkti ir pasi gali gauti tikrų Lietuvos vė
mumyse
yra
augšta
viltis,
kad
tikietų. Toks pat
skirtumas
liai remiamas.
Nes 'toksai
duoti prievartai. Bet ar pateisins liavų, kurias vartoja lietuvių,
nepuls,
nenyks
mūsų
garbin
yra ir tarpe visų pašelpinių
choras kiekvienai kolionijai ytokį pasielgimą Lietuva?
valdžia
Lietuvoje ir kurias
ga
tauta,
bet
kils,
stiprės
draugijų ir. Susi vienijimo Lie
ra būtinai reikalingas.
užgyrė
Am.
Liet.
Visuotinas
- Lietuviai bolševikai
gal
^vašioje,
ir
ji
išaugs
ir
nuste
tuvių Rymo Katalikų Ameri
Lai gyvuoja vyčių choras ir
Seimas.
*~
iš džiaugsmo rankas trins del
bins pasaulį ne su
ginklu,
koje.
tegu jam Dievas padeda kuoVėliavos yra 12 colių ilgu
tokio karžygiško saviškių žin
kitų, bet savo
S. L. R. K. A. yra tai mil prispaudimu
geriausiai prasilavinti -giedo
gsnio, bet padorus lietuviai, mo ir 8 colių platumo, žalios, žiniška organizacija, valdžios ypatinga kultūra, savo gra
jime !
*
žinoma, niekuomet
nepatei- baltos ir raudonos spalvų su prižiūrima, ir kiekvienam sa žia kalba, savo prakilnia, au
P. M. V.
žįrgvaikiu viduryje.
* vo nariui garantuoja išmokėti gšta dvasia, kurių pasekmė
^•iiis tokio pasielgimo.
•
bei pašelpą mis yra malonus būdas, gra
Parsidavinėja ,po 25/2. ir pilną pomirtinę
Geriaus nukentėti už tiesų,
žus
papročiai,
gražios,
žadi
ligoje.
NEPANHRŠKITE PRAEITOS' pelnas nuo jų eina Tautos
negu praturtėti iš melagys
nančios,
jausmingos
dainelės
Fondan.
/
ŽIEMOS.
Kuriuo Keliu?
Ir kodėl taip negali but,
jei tės.
Reikalaudami rašvkite šiuo
tieky dešimčių
Dabar, Lietuvi
Katalike, mes turim©
Praeita žieSna buvo nepa adresu:
> ,
ir Boads Perkami Ir Prnrduotu stovi ant kryžkelio ir iš tūkstančių prakilnaus jauni- Stocks
prastai žiauri ir ne vienam ji
108
6o.
La Salle a t , aidėta ĮOOO ra.
Tautos Fondas,
v
^ino,
susispietusio
L.
Vyčių
tų
kelių,
pasirink
sau
vieną:
darni
veiklus
darbas. Andrews A Oo„
buvo vos pakeučiania.
Bai- 456 Grand s t , Brooklyn, N. Y..
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RAŠYKITĖS į "DRAUGO
BENDROVĘ.'

99

) KopitaUt padidinti nuo ptSflOO M $50/)00.
NUTARTA: ^ ^ ,umaiinti
nuo $35.00 iki $10.00.
šv.

šiandien musg laikraččfu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sekhjsu
Vienatinis lietuviu kataiiky dienraštis "Draugas"
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime, kuusKaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
- "Draugas" nori pasistatyti lietuviu 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 MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
ir mylėsime.
.
J j
~ Indėli pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelnsšėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
4€th Street, Chicago, IH.).
L1
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Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves šėru.
DRAUGAS PtJBOSHTNG OOMPANY,
1800 Wcst 40th Street,
CHICAGO, ILLINOIS.
Prisiunčiu $
man paeiųjtl

.

Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu
"Draugo" Bendrovės Serų.
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Klėstas

Valstija

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

KABĖS ŽENKLELIUS
v.
GALIMA GAUTI "DRAU
GO" ADMINISTRA
P. Suvaizdis, Lincoln, III.—
CIJOJE.
Yra geriausia ar pinigai Tam
stos siųsti pasiekė tikslų ar ne
paklausti ten, jber kur tie pi
Karės ženklelius, taip v<v ^
nigai buvo siunčiami.
dinamus
"tbrift-stamps"
Mameris, JVestvūlc. — J a u galima gauti pirkti "Drau
apie tai buvo rašyta. Nedėsi go" administracijos olise.
me. Perdažnai tokius minėti Kiekvienas ženklelis šitą
laikraštyje — tai pigus niek
kovo mėnesį kainuoja $4.14.
šams pasiskelbimas.
Gi jie
to labjausia ir pageidauja. Perkant pirmutinį karės
ženMelįjpirkėjui duodami
Nedėsime.
*
RUOŠIAMAS DIDELIS PA
RODAVIMAS CHICAGOJE.
Bus laikomi mass—mitingai
ateinantį šeštadieni..
Ateinantį šeštadienį Cfricagoje įvyks didelis vidumiestyj
parodavimas, bus mass-mitingai i r ' kitokie patrijotiški
susirinkimai.
Šeštadienį balandžio 6 jA.,
sukaks vieneri: metai, kaip ša
lis stojo karėri. Be to tų pačia
dienų bus pradėta smarki
kampanija už trečiųjų laisvės
paskolų.
Parodavime dalyvaus ka
reiviai ir jurininkai. Bus dau
gelis benų. Žodžiu tariant, ateinantį šeštadienį Chieagoje
įvyks didelė patriotiška šven
tė.
Visokios
organizacijos,
draugijos ir net parapijos at
laiko susirinkimus, organizuo
ja komitetus ir stropiai ruo
šiasi prie trečiosios laisvės
paskolos bondsų pardavinėji
mo. Visos tautos gaminasi da
lyvauti toje kampanijoje.
Be kitko tuo tikslu darbuo
jasi ir lietuviai. Lietuviai/Uo
liai remia šitų trečiųjų laisVės
paskolų. Nęs jie žino^ kad šio,^
šalies vyriausybė stovi už pa
vergtųjų tautų laisvęS Todėl
jie pirks bohdsus ir rems vy
riausybę.

Po tį

voltui cėrttfikatas, ant ku
rio reikia lipinti nupirktus
karės ženklelius. 1
Tai labai'puikus taupys
mo būdas. Patartina lietu
viams karės ženklelius pir
kti. Tuo būdu vyriausybei
paskolinti pinigai neša 4
nuošimtį. Vadinasi, yra ge
riau ir saugiau pinigus pa- skolinti vyriausybei, ne
kaip juos laikyti kur paslė
ptus.
Kuodaugiausia lietuviu
tegu taupia pinigus pirkda
mi karės ženklelius.
S
\

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA,
Waukegan, UI.
.
Aleks Jankauskas — pirm.
919 — 8th S t ,
Ant. Semaška — raštin.
1408 Lincoln S t ,
Ant. Bakšys — iždininkas,
1327 So. Victoria St.,
L. Bakšis, Fin. rast.,
1331 So. P a r k Ave.,
Iždo globėjai:
1. Makuševiče.
2. P. Kazdeleviče,
3. L. Šimulynas.

Maršalkos:
Pr. Dapkus,
M. Galinis.
*
Pr. Kapturauskas, Knygius.
Sakyk tiesų, o sugėdinsi ir Pranas Bujanauskas, — or
patį kipšų.
gano priž., 1112 — 10 S t

<L

niju. PI
mų, pi
berneli*
joms.
'Paski
tuviam.^
Čia subj
kelius
tainėn,
ti į sk1
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surašyti
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si rinki ii
skaitlini
butų
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reikalu.*!
rapija
Tą pati
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Pran<
maldos
kaip ir
nedėl«U<
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Nuo
vas sai
laimina
rapijon;
su kleb<
jo dar)]
taip liet
Mes
bianias
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sų pan
pasižad|
žinoma*
kas Baj
voje.
tautos
Kuonl
gaus g\
njnj*a,
syfe ir
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rečiadieais, balandžio 3 d.
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BEETHOVENO
WEST PULLMAN, ILL.
Šv. Velykų

apvaikščiojimas.

Vietos Šv. Petro ir Povylo
Apašt lietuviškoje parapijoje
ilgesnį laiką klebonavo a. a.
kun. Norbertas Lukošius. Jani
susirgus, vietos parapiją dva
siškais reikalais kaikurį laiką
aprūpindavo gerb. kun. Urba.
Bet prįeš Velykas mūsų parapijon klebonu J o Augštoji Ma
lonybė Arkivyskupas paskyrė
gerb. kun. J . Paškauską.
Naujai nuskirtas mūsų pa
rapijai klebonas čionai atva
žiavo Didžiojoj Subatoj. Va
kare jis t v a i k e mišparus, pa
sakė gražų pamokslą ir pabai
goje paragino parapi jonus,
kad kam yra galima, ta^ kad
per visą naktį budėtų prie Išganitojo grabo
bažnyčioje.
Taippat jeį katrie gali giedo
ti giesmes,~tai gali tai daryt :
bažnyčioje- per naktį ir Vely
kų rytmetį per prisikėlimo
ceremonijas. _,

v

choras, tuomet parapija kaipii? atnaujės ir prasidės čia tik
rasis tikėjimo ir tautos dirvo
je darbas.
Gi to darbo rei
kia daug.
J a m bus tečiaus
spėkų ir stiprumo, nes čia ge
ros valios lietuvių netrūksta.
Tik Dieve duok mūsų nau
jam gerb. klebonui sveikatos,
parapijonams sutikimo ir graž a u s sn say
o Ųebonu sugyvemmo.
Ign. Aukštuolis.

CHICAGOJL
BRIDGEPORTAS.

Ateinančiam ketverge va
kare Bridgeporto lietuvių kolionija turės nepaprastą vaka
rą Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Bus gražus
programėlis, kokio dar šios kolionijos lietuviai nėra matę. Bus
lošta drama "Kontribucija".
''Kontribucijos" gal dar ne
Todėl Didžios Subatos va- vienas nėra matęs. Graudus
užkare susirinko būrelis giesmi-t roąmys, kada vokiečiai
ninku ir-per naktį giedojo. A p puola^vieną iš Belgijos mies
ėjo gražiai stacijas.
Ryte tų, apiplėšia viską, viską/ati
dailiai pagiedojo " P e r Tavo ma ir galų gale reikalauja dar
šventą Prisikėlimą...,'' paskui išsipirkimo arba kontribuci
jos šimto — tūkstančių fran
"Linksmą dieną.''
kų. Ypatingas pasišventimas
Prisikėlimo procesija buvo
aukštesniojo
luomo žmonių
labai skaitlinga.
Dalyvavo
kelios draugijos.
Mergelės gelbėti vargšus ir nešti jiems
ir berneliai p/tes Onos Karen- pagelbą. Iš kitos pusės, vokie
dzevičiukės ir p-lės A. Škigai- čių žiaurumas plėšia paskuti
t( s priežiūroje barstė gėles-žo- ni turt.j iš žmonių. Ant galo
daktaro Varne pavojingas, bet
lynus po nešamąja Ostija.
gelbėjimui
Po precesijos gerb. klebo t v i r t u s ž i n g s n i s
nelaimingųjų
nas pasakė gražų pamokslą ir savo vargšų
stebėtinas,
paskui paskaitė Arkivyskupo tautiečių, tiesiog
raštą, kuriuomi jis čia paskir Prof. Varne, nepaisant visko,
Pasveikino j kas gali su juomi atsitikti, patas klebonauti.
jis parapijoms Dievo žodžiais reikalauja iš teutonų (vokie
Tegu bus pagarbintas Jėzus čių) už savo patarnavimą prie
šimto
Kristus! Į tai visa bažnyčia sužeistojo vyresniojo
frankų ir visų
vienbalsiai atsakė: Per amžių tūkstančių
valgomųjų
daiktų užgrob
amžius. Amen,
Po to padėkojo už ceremo tų sugrąžinimo. Ypatingą do
nijų pagražinimą, padailini mų atkreipia prof. duktės Alimą, padėkojo mergelėms ir šes pasišventimas artimui.
Taigi visi, kurie norite tą
berneliams ir jų prižiūrėto
joms.
graudų reginį pamatyti, atei
Paskui pranešė visiems lie kite rytoj vakare į Šv. Jurgio
tuviams tėvams, kad ateinan par. svetainę
ir pamatysite
čią subatą jie visus savo vai savo akimis tą viską. Visas
kelius atvestų bažnytinėn sve vakaro pelnas eis Naujai, sta
tainėn, kur bus jie paskirsty tomos našlaičių
prieglaudos
ti i skyrius, katrie eina išpa naudai.
žinties ir katrie dar neina, ir
surašyti.
Pranešė, kad ateinantį neNORTH SIDE.
dėldienį įvyksta parapijos su
sirinkimas.
Paragino kuoPranešimas.
skaitlingiausiai susirinkti, kad
Pranešame gerb. draugijų
butų geriau ir pasekmingiau
sutvarkyti
visus parapijos atstovams, jog reikale rengia
reikalus.
Pažymėjo, kad pa mojo koncerto ir baliaus 28 d.
rapija su Dievo padėjimu kils. balandžio — bus 3 d. balan
Tą patį velijimą išreiškė ir džio parapijos svetainėje susi
rinkimas.
Nebedaug
laiko
draugijoms.
liko, taigi laikas pradėti ruPranešė, kad bažnytinės papinties pnrengimu viso daly
maldos įvyks tuo pačiu laiku, \
. . .
.... . ,
ko: apgarsinimais,
apgarsinimais, tikietais
kaip ir visuomet būdavo. Kas
neaėldienis bus nfišparai 3- va ir tt. Vakaras bus nukentė
landą po pietų, tik nuo 1 ba jusių nuo Išarės naudai. Lai
visi pasirūpina iš anksto nu
landžio 1 vai.
Nuo savęs velijo, kad Die sipirkti tikietus pas draugijų
vas saugotų parapiją*nuo ne atstovu^
Susirinkimo pradžia 7:30
laimingi) nesutikimų, kad parapijonys sugyventų gražiai vai. vakare. .
Kviečia
su klebonu. Ant galo pasižadė
Kormtetas.
jo darbuoties kaip parapijos,
taip lietuvių katalikų naudai.
NAUDINGA MOKYKLA.
Mes turime žinoti, kad ger
biamas klebonas k.unigas J .
Gal dar ne visiems yra ži
Pąškauskas daug daugiau mū
sų parapijoje darbuosis, negu noma, jog Chicagoje yra su
pasižadėjo.
Nes jisai yra augusiems žmonėms valdiška
žinomas kaipo uolus darbinin mokykla: James Adult School,
kas Bažnyčioje ir tautos dir ant Harrison ir Plymouth gat
vių.
Mokinama veltui nuo
voje.
J i s yra didis mustį
pat pradinio mokslo ir augštautos veikėjas.
I
čiau.
Toki mokykla yra tik
Kuomet
mūsų
parapija
tai viena Suvienyt. Valstijo
gaus gerą nuolatinį vargoni
se, tai čia ir yra proga kiek
ninką, kuomet išnaujo susitai
vienam pasimokyti.
J a u )iesys ir susitvarkys bažnytinis

Yra tai vienintele lietuviška muziko* mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija ir muslkoa istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. U i maža užmokėsnj, turėsite
didelę nauda. U«*tra8ykite tuoj. — Kainos mušu prieinamos. Del
platesnių ttnįų uteikite ypatiškai arba rašykite:

čiu Ltbų

tuviai v sukruto: joje lietuviu
ir lietuvaičių y ra, daugiau, ne
gu kitu. tautų, bet geistina,
kad dar daugiau butų.
Mokinis.
L. V. APSKRIČIO CHORO
NARIAMS PRANEŠIMAS.
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VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji
sakyruo
tės nuo
siduoda
Nauji

daryti

yatavi

nuo

pasirinkimas

S. OORDON,
Clticago. III.

r

" Sloan's
/V9A

Jau

DR. A. P. GUESKIS

No.

No.

No.

No.

Direktorius

3343 South Union Avenue

DENTISTAS
4847 W. 14 St., Karap. 49 Av.
CICERO, ILL.
Valandos: 9 A. M. lkl • P. U.
Apart nedėlios

No.

UilIUIIIIIIIUIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
V

DR. J. J0NIKAITIS
GYDAU
VYRU, MOTHERTJ
I R VAIKŲ LIGAS.

3315 S. HALSTED ST.,
CUIOAGO, ILL.

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

DR, P, ŽILVITIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
1

*
*
s
O

W VA.L.: 4—8 vakare, nedėilo- %
jj mis I O - T - 1 2 ryte.
Tel. Canal 4944, Chicago, 111. •

No.

NUSIPIRK MOSTĖS
Tai BUSI GRAŽUS I Ją išdirba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus^ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo^veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir štampomis.

Telefonas: TAHDS 2721

No.
No.
\

No.
No.
,

1

No.

Amerikos Lietuv, Mokykla

No.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos; typewriting, pirklybos teisių, Smv. Valst. istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos, pilietystės, dailiarašystėa
\
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 9:30
3106 So. Halsted St.,

No.
No.

Chicago, TU.

No.

"T1
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ERNEST WEINEft

-

DRY GOODS
1800 W. 47th
K a m p a s VVoed G a t v e s
Mes Duodame Dubeitatus štampus Ketverge ir Subatoje

No.

. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke%ųt Sveterių, Apatinių Marškinių.

Plunksnos

Plunksnos

Svaras 49c.

49c. Svaras
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, LIETUVIŠKA KRAUTUVE
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No.

.16

.10
.10
.10

JJUS1.

.26
.80

.15

No.

.10

No.

.15
.16

No.
No,

.10
No.
.SO

No.
.lt

No.
No.

.45

326
.46

No.
.75
.25

.91
.21

.11
No. 265. JKjikščJonisko Mokslo Ka^ktamas,
dalis II. Surengtas Ir uigirtas trečio
jo Baltimores
Koncilijaus,
P&sal
angliška, sutaisė kun, F. B. Serafi
nas. Šitame katekizmą
sutalpinti
klausimai,
pritaikyti
augštesniems
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
No. 270. Gyvenimo pamatei, Sutaisė K. J.
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-jos
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 ra..
No.

.20
pusi. 56
106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Patašė
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėle.
Chicago,
111. 1916,
.10
«>usl. 28
110. Oliveris T v i s t a s . Tai viena Iš g e 
riausiai nusisekusių
vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaka,
kurių myli senas Ir
jaunas, blednas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs Šią ^kąygą.
Vertė Jonas
Kmltas, 620 pusi
$1.00
115. Patarlės ir išminties
grūdeliai.
Surinko
ir išleido P.
Mulevičius,
1917 m. Tra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
.25
ISO. Trfs Keleiviai. Krikščionis, šydas
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži
moralė pasaka. Pusi. 95
.25
Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m.
.30
ISO. Lietuvių Tautos Memorijalas. P a 
rašė i r / j n d s > ė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
gresui Londone atsivuvusiam liepos
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
.10
162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kas mažiems ir suaugusiems, 112 p.
,25
164. Lletuvlų-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos
(1415—
191 S) Gražus istoriškas
veikalėlis,
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . .
.20
169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
žmonijos. PusL 168
s .76
173. Pažinkime sodjalizma. Parašė P.
G. Yra tai rinkinys faktų apie socljalistų mokslų ir jų melagystės. PusL
16
.10
176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150
.75
183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
190
.56
190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo
^erezija ir mirtis. Parašė F. V. ir
Tošis Didžios vertės knygutė
.65
194. Tiesos žodis S o c i a l i s t a m s . Parašė
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia
knygelė
pažinimui kas tai yra t i i
musų lietuviškieji
socijalistal bei
"cicilistai". Bu • paveikslais
.10
199. Lietuvių Katalikų Metraštis. R e 
dagavo kun. P. Lapelis. Tra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, č i a rasi daugel} paveikslų musų
veikėjų: aprašymų lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio" grjčioj e privalo rastis ši knyga. 448 pusi.
.50
popero apd.
Drūtais drobės apdarais
$1.00
910. Blogi Kudikų Papročiai, gu pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graičunas; kiekvienai motinai ši knygelė
patartina perskaityti
.30
222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojirao
Budai Ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr.
Graičunas . . . .
.16

44

AV
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• • • t

.25

10

•#

274. Išpažinties istorija. PraneiįsUlfcnl
; parašė kun. A. Gulllols, vertė kun.
A Milukas. Yra tai pulkus |rank]s
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
m e dalyke. PusL 164
279 Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
prisiruošiantiems į pirmąja išpažinti
Ir šv. Komunijų. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115
290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina
•-.
992. šv. Kazimieras Lietuvos K a r s l s i t K
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
skaityti ir platinti šių knygele . . . .
305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs
mokyklose Ir patiems
per save mokinties, poperos apd. . .
307. Trumpa Šv. Istorija Seno ir Nau>»
. {statymo. Parašė
kun. L
Suster.
Kieto popero apdarais . . . 1
815. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaus,
dalis I, kieto poperos apd.
816. Valkų žvaigždutė dalis II, kietais
apd.
••
880. Trumpas alSkinhnaa Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu
gi*. 1916 m. Knygutė pasimokinimui tikybos dalykų. PusL 68 . . .
Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kum. F.
Saurusaitis. Pusi. 195
• • • ••
800. Lietuvių Darbininkų
1918 m. Išleido L. D. Jį. Yra tai pul
kus leidinys Ir patariame kiekvienam
tų kalendorių įsigyti. Boston. Pusi.

*i
.40

.20
08

.30

.85
.35

.36
.Si

.38

.36

*•
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ft

.25

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
a ) Marksas II. Pusi. 24
b)

c)

Kopernikas

ir

Galilėjus,

pus.

SZ

Žmoniškumas ir vergija, pusL 18

d) Į Socijalistų ROJŲ, pul II . . . .
e)

Giordano Bruno, pusi. 16 . J . . ; !

t) Ar yra Dievas? Pusi. 11

.08
.08

.05

.05

MALDŲ KNYGOS.
No.

B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
sia knygutė del visų, graži popera ir
aiškios raidės. PusL 304. Poperos apd.
68
Baltais kauliniai apdarais
$1.88
No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
ypatingai
jaunuomenei.
Pusi. 240.
Kaina* poperos apdarais
.45
• • •
« t e
.76
Skuros minkštuose apdaruose
B a l t o s skurelės apdaruose
.66
# • • * • • • •
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir p a 
ranki knygutė. PusL 200. Ks-lna a u 
40
deklo apdarais
60
Skuros minkštais apdarais
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gvarantuotų nuo 15c. iki
. 1 . . 31.66
ftkaplcrių karmelitanskų Iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po
.16
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jesaus Marijos
Ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
.18
nų nuo 2 c iki
Didelių paveikslų (abrosų) visokių Šventųjų
(didumas 14X20). Kaina už vienų . .
.36

:-:

!!

.05

.05
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18
.05
1) Revoliucionierių tarpe, pnsl. 10 . .
05
m ) Mandagus valkelis, pusi. 28 . . . ,
.05
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. I tįsi. I i . e o
186, Su ^ v e ^ f ą l a i s , audimo apd- • ,
Lithuania and the Autonomy o f Poland w i t s
.10
a map., by J. Gabrys. Paris . . . '
.10
N
rys* x iii is. • • • • • • • •
••••«••••*••
A Sketch of the Lithuanian Natlon, by J.
.10
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
.60
tas 10 knygučių 64.06. Vieha knygelė
Septynios giesmės, (mišios lietu'
balsam prie vargonų. Parašė\ S. Šimkus 1.00
Oželis. Mišriam chorui prie fortepfans. P a 
.60
rašė St. Šimkus
No. 873 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A.
.25
Staniukynas. PusL 70 . . . . . . K L .
No. 875. Ypatingas sąžinės
perkratlnėjt.15
m o būdas. PusL 68 audeklo viršel.
No. 858 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėlis.
PusL 409. Audeklo apdarais . L . . . . .
$1.00
Popiero viršeliais
k» . • «
.76
No. Apmastymai, visiems metams ir > Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi.
Audeklo apdarais . . . . . . . . . j , . . . . 3 3 0 0
3.00
Poperos viršeliais
i....
No. B Į . Maldų knygelė. P. 336. Juodos skn.75
relės apdarais ... . . . .
L'« , ,
Juodais audeklo apdarais . . - . [ . . . . . "
.40
No. SS? >fHj<a»f? **>'*»? n t1tVjlm<i kate-.
ku.uu.>>. Pm»l. 44 audeklo apdarais
.36
No. 888 Didesnysis Kataliku tikėjimo ka
tekizmas. PusL 190 audeklo apdraral
.40
No. 393. Trečioji skaitymui
knyga. PusL
170 su paveikslais, audimo apdr. . . %.T8
Meilė, žodžiai gilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus
į* • •
.48
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni
«...
.16
Mažesni po
.10
fiv.)Tėvo Benedikto XV. paveikslai su tnaf- N
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.15
lerų laiškams rašyti, pas Tėvius, bro
lius, sesutės, pačių Ir kitus, paauk
suotos — 3 už . . . . . . T
.36
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholiai, B)
Prancuzičko " vertė J. P. Kastais,
girtuoklių nuodo. PusL 32
. . . . . .
.16

DRAUGAS" PUBLISHING CO.

1800 VV. 46th Street,
:i

No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų p a 
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
No. 954, A. B . C. PradaamoksMs. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . .
No. Krikščioniško Mokslo fiatektessas, da
lis 1. Surengtas ir uigirtas trečiojo
Baltimoros Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpus klausimus ir atsakimus pritaikytus pradedamlemsiems

musų broliams. 1916 m. "Draugas".

"

Frank Bagdžiunas,

Phone Cicero 252

j

Rumatizmas, strėnų skaudėjimas,
neuralgijos yra greitai prašalinamas.
Geresnis del vartojimo ncgų pleis
trai ir mostis nenudažo skuros.
Šeimynos vaistų kabinete tūkstan
čiuose
namu randasi
vieta del
Sloan's Linimeuto.
^

Užtikrinu kad smui
ką grajisi j 4-rias lek
cijas per
pusbalsio
systemą kad ir nežinai
nei vienos notos. P u s 
balsio systemą yra a l i
ki ir lengva kad net
yra dyvai, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo
jąja
ank
ščiau.
PrlvatiSkos lekcijos
ant smuikos mandolino gitaros ir harmoni
ja.
Naujagadyniška
Kon
servatorija.

Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $25 lkl
$35. Dabar $6 ir augščlau. Kel
nės nuo $1.50 lkl $4 60. Valku
•lutai nuo $2.00 lai $7.50. Valiros Ir Kuperal.
ATDARA KASDIENA
MedėUoenlslr

Im

••

PUSBALSIO SYSTEMAS

kaili e

Gyvenimą vieta
SO. HALSTED STREET
TeL Drover 7179 •
OFISAS:
2859 So. Leavitt St.
,

D

iiiiiiiiimflNirtf*!!iifHimnHiHiiiiiiiiiiiiir

SI B

paraustu overkotų.

1416 & Halsted St.,

EL sustingusių skaudamų
muskulų imkite Sloan's
Liniment del skaudulių
greitai paleiigvina be jokio
trinimo.

/f/LL*S

lkl $35 siutai Ir overkotai, nuo
$7.50 lkl 18 doleriu.
Pilnas

Nėra Baikalo Trinti

Liniment

neatimti, daryti antvpžsiutai ir overkotai, ver
$30 lkl $50, dabar par
po $15 Ir $25.

i

Ko. 5. Auykičin SUelia. A. JL Vyskupo A n t
Baranauskio amžina atmintis, yra tai
perlas lietuvių poasijos. PusL l t . . .
No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. 9v. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis,
1>14 m.
Gražios dainelės. P u l l . 24 "Draujaa"
No, l a . Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. ParaSė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82 . . . . . .
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams.
Parašė D>. Vincas
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis
II dalis
..'
No. 30. Meflė Poema, Parašė X . Gustaitis.
Yra tai labai gi Mos minties dainelės.
1914 m. Pusi. 24
......... .......
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goralczyk, vertė Adolfas Vėgėle. Tinkas
scenai veikalėlis
No. 48. Katriutė. Triveiksmls dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo S-Juose aktuose, užimantis ir
tinkantis scenai
No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas,
Dvi kūmutės. Dvi sesutės Ir Girtuoklė
su Blaivininku. Parašė U. Gurkiiute,
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . .
Ko. Tarp dilgelių Rožės. Mellodrama dviejo
se dalyse, 4 aktuose. Parašė J. J—is.
Gražus veikalėlis lošimui. PusL 64. . .
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. P a
sakaitė Ii lietuvių gyvenimo
......
No. 87. Braižineliai. Tat labai Jdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chicago, 111. 1916 m.
No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
Parašė F . V. Perspausdinta, U "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. PusL 82
No. 95. Huckieberry Flnnas. Mielam laiko
praleidimui
patartina šią apysaka,
kalba lengva ir kningos intalpa Inte
resuojanti, vertė Jonas Kmltas . . . .
No, 98. I š daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
Gražios pasakaitės. Pusi. 76 . . . . . .
No, 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. P a r a 
šė Juozas Kudirka.. Knygrelė apra
šanti karės baisumą Ir jos Siaurumą

St. Tel, Canal 2122

Liet. Vyčių Chieagos Aps
kričio Choras turės svarbų su
sirinkimų balandžio (Aprįl) S
d. vakare. Visi giesmininkai
yra kviečiami būtina^ susi
rinkti. Rus tartasi apie dau
gelį naujų reikalų.
Taipgi priseis pasikalbėti ir
apie
rengiamąjį
koncertą,
kurs įvyks North Sidėje ba
la ndiio 21 d.
Susirinkiman be kitų kvie
čiami ir norintieji prisidėti
prie šito choro.
J, V.

• i

Visiems savo prtetellams patariame skaityti
Ir platinti mūsų Išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. PJnigus reikia siusti iškakio
išperkant money ©rder arba registruotame laiške
Mažiaus dolerio galima siusti krasos ženkleliais.

OCIUS
Ant

i

"Draugo" Bendroves Knygynas.

Muzikos Konservatorija

3259 S.

•

Chicago, IHinois

m

S

Trečiadienis, balandžio 3 d.

DRAUGAS*

-f

LIETUVIŲ KUNIGŲ PER
MAINOS.

CHICAGOJE
.»

^ * * »

\

Trečiadienis, bal. 3 d. S. Ni cetas Burgund.
Ketvirtadienis, bal. 4 d.t Sv. Izidorius.

Socijalistai i skutus sumalti
rinkimuose.
•

••
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Kun. J. Paškauskas, buvęs
Apveizdos liievo
parapijos
vikaras paskirtas klebonu į
Šy. Petro ir Povilo parapiją
West Pullman, 111.
Kun. B. Urba iš šv. Kry
žiaus parapijos perkeltas
į
Apveizdos Dievo parapiją.
Abu minėtu kunigu
jau
apėmf savo
naujas vietas
prieš pat velykas.

PRAKALBOS ir PAVEIKSLAI

TAI MŪSŲ DARBAI

Rengia

Suiiv. Liet. R.-K. Amer. 101 Kuopa
• » • • •»'»»•>«»» i

,

, Atsibus

*

Seredoj, balandžio 3 d. 1918

Spausdiname Plakatui,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spauv
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame graliai,
f
=====
greitai te pigiai. Mnstj
Pavedos
m o m s
savo
bOe
kokj
spaustuvė pripildyta nau
•pandos
darką
jausiomis mašinomis ir naume •igallėslt
*
jausio styliaus^ raidėn

Dievo Apveizdos Parap. Svet., 18tos ir Union gatv.
- PRADŽIA 8 VAL. VAKAEE.
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Gerbiamieji:—
Lietuviai ir lietuvaitės: Tai pirmu kartu mūsų koloniMįGINO IŠSISUKTI NUO
i joj įvyks tokis vakaras, t. y. apvaikščiojimo SLRKA. ApKAREIVIAVIMO.
draudos Savaitės. Turėjome progos įvairių vakarų pamatyti
Robert J. King, vežėjas, ir garsių kalbėtojų išgirsti, bet neturėjome progos" užgirsti
6241 So. Wood gat., 29 metų apie andraudą ir kokią naudų apdrauda kiekvienam duoda.
amžiaus, kad išsisukti nuo ka Taigi dabar visi nepraleiskite puikios progos, bet eikim vaka
reiviavimo, nusprendė ver ran. Ten sužinosite viską. Bus: prakalbos, deklemacijos ir ju
PO SOCUALISTŲ!
MILIJONINIS FONDAS.
čiau papulti kalėjiman. ^
dami paveikslą}. Mes užtikriname, kad busite užganėdinti visi.
Tuo
tikslu
jis
apylinkėje
Vakar Chicagoje aldermanu
. Visus kviečia atsilankyti,
"Association Catholic Cha- gatvių 63-čios, So. Paulina ir
rinkimuose
visi socijalistii rities of Chicago", kaip pra
SLRKA. 101 Kp. KOMITETAS.
So.
Wobd
keliolikoj
namų
su
,
%
kandidatai kaip su šluota nu nešė Jo Augštoji Malonybė
plytgaliais išpyškino langų
I!
šluoti iš publikos tarpo. Pilie
Chicagos Arkivyskupas Mun- stiklus ir be jokio pasipriešičiai savo balsais parodė, kad delem, nusprendziusi paga . .
, . .
,.
v,
t. .
KREDITORIAI PONO
socijalistai, kaipo neištikimie
.
' ....
, , <. i mmo davėsi areštuoti polici
JŪSŲ
A. 0LSZEV7SKI0 .
ji gaivalai, kaip vyriausybei, minti milnono dol. fondą., . .
Gauti gtrani darbą ir
Regis trokitės!
taip šaliai, negali turėti vi Fondan
jau suaukota
suvirs, „ ,. ..
daog-taa
pinigų.
100 tūkstančiu
dol.
^
Visur
reikalinga
daug
suomenėje jokio balso. Reiš
Policijos nuovadoj pasisa VjMdžiausis ir svarbiausia susi
Tuo fondu visupirmu bus
kirpėjų, trimerrų, ranko
1
kia, socijalistii pasigyrimai su šelpiamos našiės ir našlaičiai, kė, kokiuo tikslu jis tai yra rinkimas suorganizuotų kcedito-,
vių, - kišenių ir skylučių
" VAR SAVINOS STAMPS
dirbėjų.
Taipgi
preserių
rių
įvyks
Mildos
svetainėj,
nedėlio
' ISSUED BY.TKR
savo "stiprėjimu" taip nustip | likusieji po žuvusiųjų karei- padaręs.
tr
siuvėjų
elektros
maši
UNITED> STATES
nomis. Dabai lankia. At
Bet vargšas apsiriko. Poli j e , b a l a n d ž i o ( A p r i l ) 2 1 , 1 9 1 8 , 1
rėjo, kad goriau jau nei nerei- j yii>» karėje.
GOVERNMENT
tikite dienomis arba va
cija sumaniusi nestatyti jo vai. po pietų. Tame susirinkime
kia. Miesto taryboje socijalis
karais Lengvi mokesčiai.
Užvakar vakare "Chicago prieš rūstų teisėjo veidą, bet turės teisę dalyvauti tiktai tie Specialiai kursai
••i
m
merT
tai nuo seniau buvo turėję po
kreditoriai kurie iki tam laikui ginoms formų kirpimą Bj^
fH JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS
Athletic Ass'n" kliube tuo tiesiog atiduoti kareiviauti.
pritaikinimą ir siuvimą b~*
rą vietų. Tos dar ir palieka.
bus užsirašę ir sudėję savo Trust — 918.94.
REIKALINGAS PO KAREI.
tikslu buvo surengta vakarie
GATVĖS
BUS
ŽAISMĄVIE
Duodama diplomai.
Certifikatus pas Organizatorių.
Pralošė skaudžiai svetim nė. Buvo ten ir Jo Augšt.
• Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
Patrenos daromos pa
ras.
taučiai socijalistai) Su jais, Mal. Arkivyskupas. Jis kal
Kas nori tame susirinkime da gal Jųsų mlerą — bllą
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
arba dydžio,
Ii
lyvauti ir turėti teisę spręsti vi stailės
žinoma, nupuškojo į dausa* bėjo apie tokio fondo reika
bile madų knygos.
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
Svetimtaučių
jaunimo
orga
suose
kreditorius
apeinančiuose
ir lietuviškieji socijalistai. Tr lingumą. Taigi ir pranešė, kao
MA8TKR D E S I O V 1 I O 8CHOOL
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
jie buvo pastatę savo* kandi jam jau padaryta graži pra nizacijos Chicagoje rūpinasi, dalykuose, tas turi tuojaus užsireS. V. Kasnicka, Perdetliils
Valstijų Taupymo Markes.
jkad tinkamos ir švaresnės \ gistruoti.
118 V . L a Baile gatve, Kambarys
datus į aldermanus. Tegu da džia.
€18-417. Prie* City Hali.
gatvės kur rezidencijų blo
. Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, - .
Užsireąistravimui
kreipkitės
bar pasidžiaugia. Ne jiems
Be kitko Arkivyskupas nu kuose vasaros metu paskirto šiuo adresu:
——
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus- Wi
vadovauti darbininkų luomui, rodė į katalikų ištikimybę
~ »
!*•••—•
kitėjų.
'
~
ne jiems darbininkų reįkalais šiai šaliai. Pažymėjo, kad ka mis dienomis butų uždarytos
J. J. HERTMANOWICZ, Krupinties, kad tų pačių darbi talikai Chicagoj ir visoj šalyj nuo važinėjimo ir tenai butų
3133 Emerald Ave., * j F. B. BRADCHULttf
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
leista
vaikams
žaisti.
C.hinncrn U I ,
ninkų lengvatikyste stiprinti priklauso prie ištikimiausio
LIETUVIS ADVOKATAS
Tas padės laimėti šitą karę!
Ypač
parenkama
tokios
ATTOItNEY AT LAW
savo partijos pozicijas.
gaivalo. Priminė, kad pirm gatvės tokiose vietose, kurios
105 W. Moaroe, Oor. Clark 84.
Taippat skaudžiai rinki šitos karės šioj šalyj katali
toli nuo parkų, kur vaikams
f Room 1207
Tol. Randolpb 669S
muose pralošė ir sočijai istas kai buvo užpuldinėjami, kai
nėra kur pažaisti ir gražiai,
advokatas Gugis, kurs per po pavojingieji amerikoniškai
Gyv.: t i l t SouttuHaleted Street
padoriai pasilinksminti.
Telefonas: TARDS 8898
Paieškau
savo
brolių
Roko
Ir
kiekvienus rinkimus mėgina demokratijai. Bažnyčios prie
Tuo tikslu, žinoma, prisieis Viktoraus Petrauskų jie paeina iš • » • • • m mm • • • BJI1 »»» m • » • • » • • •
vis augščiau pasilipėti, bet šininkai skelbė, jogei katali
Kauno gub., šlaiihų pavieto, Mekų
dar gauti miesto tarybos lei kaimo. Jie pirmhti gyveno Chicagoj _ _ _ — — —
.
piliečių malonės neįgįja. Šiuo kai tarnaują svetimam valdo
po
numerių
8586
S.
Morgan
st.
Da
dimas.
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
bar nežinau kur jie gyvena. Tūrių la
kartu advokatas Gugis "ru- vui.
bai svarbų reikalą, malonėkite atsi
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
nijo^ į kongresmanus iš 4-tošaukti sekančių adresų: '
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taipGi šiandie pasirodo, kad tie PASIBAIGĖ MOKESČIŲ
J.
PETRAĮ'SKAS,
jo distrikto, prie kurio prigu taigi patys katalikų Bažny
Praktikuoja 28 metai
,gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
2405 Jane St., S. s. Pirtsbnrgii, Pa.
SURAŠINĖJIMAS.
Gyvenimas ir Ofisas
li 8-nios wardos. Gavo vos 2 čios priešininkai
1148 S. Morgan S t., kertė 82 t.
priklauso
No. 1437. Karoliai Jvai
^
^_,
PajleŠkau savo tnoterės, kuri pali
Chicago,
111.
tūkstančiu su viršum balsi). prie tų, katrie yra kaltinam'
riy
spalvų.
Reikalau^
įMB¥£**%.
mane su dviem kūdikiais. Pabėgo
Praeitą pirmadienį Chica- ko
SPECIJALISTAS
n ant paminėkite k o - ^ ^
• ^ • i ^ 9 » M.
su
vaikinu. Jos vardas yra Uršule
Kad tuo tarpu jo oponentas, už neištikimybę šiai šaliai.
Moteriško,
Vyriškų ir Vaikų
klos Bpalvos pageidau
<?o,'? pasibaigė nustatytas lai- Andrijauskaitienė. Paeina iŠ Kauno
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
demokratas, net 12 su viršum
jate.
Lenciūgėlis ir
gub., Šiaulių pav. Apie 5 pėdų augOFISO VALANDOS:
) as surašinėjimo mokesčių ščio. Vaikino vardas Juozas Pareigis.
kryželis storai auk
tūkstančių balsų.
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
suoti. Kaina su priKalba žemaitiškai. Apie 5 pėdų ir 9
1,200 AVIŲ NUGAIŠO.
i o pelno. Kam reikia mokė colių
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
aiuntimu
75c
augščio.
Jeigu
kuris
patėmytų
Chicagos piliečiai, vadina
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
No. 1488^ Balto ak
ti tas mokestis, tasai turėjo tokias ypatas ir duos man žinoti,
Telephone Yards 887.
menėlio karoliai. Sto
si, savo balsais prirodė, kad
Vakar į gyvulių skerdyklas gra.aus laiko išpildyti tam gaus 10 dolierių atlyginimo.
rai auksuotas lenciū
Bet jeigu ji pati norėtų sugrjžti ir
šis miestas turi but ir vra iŠ- geležinkeliu atgabenta 1,200 tikras blankas, reiškia užsi gyventi
gėlis
ir kryželis. Gvakaip gyvenome, tai viskas
rantuoti ant 6 metų.
bus užmiršta ir dovanota; bet jefgu
tikimas šaliai ir vyriausybei, avių vertės 20 tūkstančių dol. registruoti.
Kaina su prisiuntimu
nesugrįž, tai reikės kūdikius atiduoti
» . . » ! » . . » — » » .«»»}{
tik
#1.76
čia bolševiklzmas nepakenčia Atidaryta vagonai ir atrasta
namus.
Kas to neatliko, gi bus su \ prieglaudos
l
No. 1439.
Galima
ALEX.
MASALSKIS
Taigi jeigu kas patėmys tas ypatas
mas;
i I
gauti Įvairių spalvų
daugelis tų avių nugaišusių, sektas, be jokio pasiteisinimo meldžiu pranešti ant šio antrašo:
Oraborius.
karoliais.
Kryželiai
Vincentas Andrikaitls,
Beveik tas pat su soči jai i s- gi kitos pusgyvės.
Lietuvis
gra"Roman Gold." Gvabus baudžiamas, kaipo norė 1511 So. 49th Ct.,
Cicero, 111.
rantuoti ant 5 metų.
boriuft.
Atlietais kandidatais išėjo ir mies
Spėjama, kad kas-nors bu jęs pasislėpti nuo mokesčių.
Kiekvienas
atskirai
! f kame visokias
te Milwaukee, kur socijalistai vo užnuodijęs joms duodamą
Jdėtas
gražioje
dėžu
į { » • » » • » » » • • mm i
laidotuvės kotėje. Puikiausi dova
jau nuo seniau įsigalėję.*
Tel Drovąr 7042
pašarą. O gal jas palietusi ko iiiiit tnifiiiiff iiiiiififiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiifi
na dėlei giminių. Su
pigiauslai. tu
prisiuntimu
. . . $2.00
/
rime savo Ka
Chicagoje vakar alderma- kia nors epidemija.
DIDELIS BARGENAS.
rabonus ir au
nais išrinkta didžiuma demo
LIETUVIS DEHTTSTA8
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Kol-kas nieko tokio ypatin
tomobilius.
Valandos:
nuo
9
ryto
iki
9
vak.
kratų ir keli republikonai.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
Taipgi dides
go nesužinota šitam nepap Namuose ir Lotuose, kurie turi lAiti
Nedėllomis pagal sutarimą.
greitu laiku parduoti. Turiu namų
nė dal| grabų
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
4713 SO. ASHLAND A V E N C E
rastam atsitikime.
nuo $1000.00 Ir augščiaus. Lotu kai
patjs dirbame.
arti 47-tos Gatvės
REIKALAUJA $50,000 AT
Adresuokite:
*
nos nuo $100.00 ir augščiau. Kuriuos
galit' pirkti ant labai lengvų mėne « . * . .
.-K
3307 Auburn Ave.,
LYGINIMO.
JAPONAI PAMINI TAUTOS sinių išmokėjimų.
Telephone Drover 4139.

Netenka taryboje ir to, ką turėjo.

Lietuviški "aldermanai" ir "kongresmanas" lamenfuoja.

•

DRAUGAS PUB. CO.

I 1800 W. 46th St, Chicago, Illinois

•

Čia yra

Proga!

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINĮ.

f

]•

m

•

PAIEŠKOJIMAI

\

Pr. G. M. GLASER

,.

•,

.

.

—

Dr. C. Z. Vezelis

Mrs.
Mary Washington,
3022 Warren ave., patraukė
teisman W. J. Walker, reika
laudama 50,000 dol. už jos įžeidimą ir užpuolimą.
Mary tvirtina, kad jos vy
ras James Fletzer Washington paeinąs iš George Washington šeimynos.
Jiedu gyveno Walkerio na
muose. Jos vyras yra tapyto
jas ir dekoratorius. Walker
nusamdė jį savo namus pa
tapyti.
Kuomet prisiėjo jam su
Walkeriu pasitarti apie atly
ginimą už tą darbą, pakilo
* ginčai. Į ginčus įsimaišė ir ta
pytojo žmona, Mary Washington.
Ginčų metu Walker buk ją
paspyręs ir su koja pataikęs
jai į kelį. Iš to dabar byla ir
atlyginimo reikalavimas.

ŠVENTĘ.
Chicagoje gyvenantieji ja
ponai šiandie pamini svarbias
savo tautoje sukaktuves—2,496 metų nuo pirmojo Japo
nijos imperatoriaus Jim Mu
valdovavimo.
Šiandie vakare Drexel hall
įvyks tas apvaikščiojimas.
Dalyvausianti visa Chicagos
japonų kolionija.
Vakar vidumiestyj įvyko
augštesniųjų mokyklos vaikų
parodavimas. Dalyvavo apie
vienuolika tūkstančių vaikų,
lydimų muzika.
Parodavimas surengta su
tikslu paukvatinti jaunimą
stoti į darbus fanuose ir pri
sidėti prie maisto gaminimo.
Šitą pavasarį keli tūkstan
čiai vaikų liuosanoriai parsisamdys farmose.

Taipgi turiu daugybės namų ku
riuos galiu išmainyti už biznj: kaip
tai saliunų arba bučernių ir kitokių
biznių ir turiu daugybės pasiulijimų
mainyti, 2 šeimynų namų ir vienos
šeimynos namų. taipo mes mainome
namus ir lotus arba farmas.
Mes skolinant pinigus ant pirmo
ir antro morglčio. ir priėmame pini
gus ant pirmo morgičio ir kuriuos
mokame 6 nuošimčius ir gvarantuojame.
Taipgi jeigu kas turite namą ir
norite jį greit parduoti, malonėkite
paduoti m u m s pardavimui

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3854 S. Halstcd St., Chicago
Telephone Drover 9693.
VALANDOS: 10—11 ryto
2—S po
piety; 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d.
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Telefonaa: McKINLET 67f 4

GYDO VISOKIAS LIGAS'
8487 HO. WK8TKRIf BliVD.
Kampas W. J 5-tos gatvės.

P . M. JOGMHf AS.
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Akių Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos: nuo 9 iŠ ryto Iki 9
vai. vakare. Nedolioms 9 iki 12.
4649 8. Ashland Ave. Kamp. 47 Bt.
Telefonas Yards 4917.

i

MENINE
Marinė
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I JOSEPH G. WOLON

Paned. Sered., nuo 7 iki 9 v. vak.
Telefonas ofiso Pullman 489.
S
Gyvenimo vieta:

5432.

Dr. A. R. BlBinentlial 0 . D.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

11212 Miohigan ave., Roseland, 111.

Telephone Pullman

CHICAGO, ILLINOIS

DR. A. A. ROTH

Mes j u m s Ji parduosime greitai
Ir teisingai, norėdami apdrausti sa
vo rakandus nuo gaisro, tai yra geriausis laikas taip padaryti.
Jeigu kas norėtumėte
dažinoti
daugiaus Informacijų,
malonėkite
kreiptis laišku arba per telefonų.
Mūsų ofisas randasi
po numerių

10640 Michigan Ave.

1800 WEST 46th STREET,

itczid. 983 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

»

Ofiso Valandos: nuo 8 išryto iki
12 pietų ir nuo 1 po pietų iki 5 vai.
vakare.

DRAUGAS P U B L I S H I N G CO..
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LIETUTIS ADVOKATAS
E
Kamb. S24 National Lifs Bldg. g
28 So. LaSaUe S t ,
S
Vakarais 1686 MilwaukM a v s
Central I S 9 t
Rasidence Humbuld 91
CHICAXK). ILL.
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MOKYKI

Jei nori ereitai Ir pasekmingai išmokti Angį
_ kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mos
[mokyklą. Apart Aa;lų kalbos, čia mokinama:
cų Rašymo
Lietuvių kalbos S.V.Is.jrljos Laiški
u
cybos Teisiu
sakų
'»
S.V.Vaklybos Priekyl
)tynų '*
S. V.Pilietybes Gramatikos
ritmetikos
Geografijos
Retorikos, ir
GRAMMARir HIGH SCH00L Kursų. Gyve
ius toliau mokiname per laiškus. V i '
ima lietuviškai

American Coilege Preparatory School
13103

S. H A L S T E D S T .

CHICAGO 1LU.|

JCAKPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

BANK
C0FFEE
Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
tuvią parduoda tų pafta
kavą p o 90e.

19c

GERIA USI8
SVIESTAS

niešučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c

W E 8 T 8LDK
1879 Milwaukeea.
S954 Milvraukeea.
1064 Milwaukeea.
1514 W. Madison
S 899 W. Madison

^44
1886
8618
1817
1888
1818

W Chicago a.
Blue I s l a n d ą
W. North a.
S. Halsted st
8. Halsted st
W. 12tU s t

COCOA
Geriausia

Bankes

DAIRY
SV1ESTAH

{9*!^"^ 14į 40c
VORCH SIDE
8191 W. I8nd s t
SOUTH SEDB 499 W. Dlvisionst
8488 W e n t w o r t n a 789 W. Nortb a.
8844 Lincoln av.
8487 8. Halsted st 8844 Linooln a v.
4799 8. Aanlanda. 8418 N. Clark s t

