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METAI-VOL. III. No. 87 

BAISUS MUŠIS UŽ YPRES 
Vokiečiams teko Armentieres. 

ANGLAI VISUR STIPRIAI 
LAIKOSI 

SEKA BAISUS MUŠIS Už 
YPRES. 

True translation flled wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918. aa reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Londonas, bal. 11.—Vokie
čiai Flandrijoje šiandie atli
ko pašėlusį užpuolimą prieš 
anglų pozicijas ties Hollebe-
ke, svarbiausią vietą, kuri gi
na priėjimą prie Ypres mies
to, kurs randasi tolėliau už 4 
mylių. 

Šitas vokiečių užpuolimas 
buvo atliktas su didžiausiu 
pašėlimu, s k i e č i ų batalijo-
nai paskui batalijonus ėjo tie
siog į anglų armotų gerkles. 
Gi anglai armotomis vokie
čius kaip žolę vertė. 

Anot pranešimo iš vyriau
sios anglų stovyklos, vokiečiai 
užpuolimą pradėjo 10 vai. ry
te. Kuomet anglai juos atmu
šė, tai jie vėl puolėsi. Atmuš
ti ir vėl išnaujo ėjo. Ir taip 
be paliovos. 

Pagaliaus anglai vokie
čiams taip uždavė smūgi, kad 
tie didžiausioj bttvarfeėj atsi
metė. 

VOKIEČIAMS TEKO AR-
MENTIERES. 

Nepaliauja baisus mušis. 

True translation fleld wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, ba l VL—Anglai 
pasitraukė iš Armentieres. 
paskelbė karės ofisas. 

Baisus mušis tęsiasi išilgai 
viso fronto nuo La Bassee li
gi .Ypres Comines perkaso. 

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMĄ. 

STOVIS VAKARŲ KARĖS 
FRONTE. 

True translation flled wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 11—Ameri
konai kanonieriai ir pėsti
ninkai užėmė vieną fronto 
dalį Prancūzijoje ir vakar at
mušė smarkų vokiečių už
puolimą. Paskui priešininkas 
išnaujo mėgino pulties prieš 
amerikonų pozicijas. Dėjo di
džiausias tuo tikslu pastan
gas. Bet jam nepasisekė per-
sibriauti per dygliuotas vie
lų tvoras. Susipainiojo vo
kietukai tvorose ir daugelis 
jų žuvo. 

Po pašėlusiojo artilerijos 
bombardavimo per 72 valan-
di, kuriuo metu paleista daug 
šovinių su nuodingomis du
jomis, vokiečiai tirštomis ei
lėmis puolėsi prieš ameri
koniškas pozicijas per armo
tų ugnį. Amerikoniška arti
lerija juos sulaikė dygliuotu 
vie lų a p t a i s y m u o s e , į kur bu-
vo atkreipti kulkasvaidžiai 
ir šautuvai. Priešininkas sus
tojo ir atsimetė atgal. Paliko 
daugel saviškių negyvėlių, 
kabančių ant vielų. 

VOKIEČIAI MAŽAI LAIVŲ 
NUSKANDINA. 

Nardančias laives jie kitkam 
gamina. 

nas. 

Amerikonai susijungė su an
glais. 

Šiauriniam mušiu fronte 
stiprios amerikoniškos armi
jos priešakinės sargybos su
sijungė su anglų kariuomene. 
Pirmiausia atvyko tik vienas 
batalijonas. Kita amerikoniš
ka kariuomenė su paskuba 
maršuoja paskirton * vieton, 
(lenerolo Persbingo vyrus an
glai su didžiausiu krikštavi-
mu sutiko ir pasveikino. 

Desperatinis mušis seka 25 
mvlių ilgio frontu tarpe Gi-

Nežuvo nei vienas ameriko- ' v e n c h y i r Wytschaete. Vieto
mis vokiečiai truputį pasiva
ro pirmyn. Bet paneša dide
lius nuostolius prieš stipru 
anglų apsiginimą. Per dvi 
dieni nepaliaujamojo smar
kaus mūšio vokiečiai neatsie
kė svarbesnių strateginių vie
tų. Anglai visam mūšių lau
ke dominuoja nuo -Messines 
augštumų, šiauriuose, ligi Gi-
vencby, į pietus. 

Žemiau Armentieres, kur 
atakos buvo pradėtos antra
dienį, vokiečiai mažai pasiva
rė priešakin, išėmus tai, kad 
jie perėjo į kairįjį upės Lys 
krantą, tarp Estaires ir Bac 
St. Miur. Vokiečių atakos 
prieš anglus linijoje tarp Es
taires ir Givencby sulaikytos 
su didžiausiu kraujo pralieji
mu. Berlvnas skelbia, kad vo-
kiečiai paėmę 6,000 nelaisvių 
IT 100 armotų antradienį toj 
linijos dalyj. 
Vokiečiai neįstengia prieiti 

prie viršūnės. 

Šiauriuose nuo Armentie
res vokiečiai, po atmušimo 
anglų iš jų pirmosios apsigi-
nimo* linijos į žemumą, visgi 
neįstengė prieiti prie Messi-

True translation flled with the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 11.—Oficija-
liai paskelbta, kad ir vėl su
mažėjo garlaivių skandinimas 
vokiečių nardančiomis laivė
mis. Savaitėje Anglija neteko 
šešių laivų, kurių tarpe yra 
keturi viršaus 1,600 tonų in-
tilpimo. Tai antra savaitė pra 
dėjus vasariu, 1917 m., buvo 
su tiek mažai laivų nuskan-
dinimu. Mažiausia laivų bu
vo nuskandinta perniai lap
kričio 11 d. pasibaigusioj sa
vaitėj, kuomet nuskandinta 
vienas didesnis ir penki ma
žesni garlaiviai. Praeitą sa
vaitę išviso Anglija neteko 
13 laivų, kurių tarpe 6 buvo 
didesni. 

Be to nuskandinta vienas 
italų laivas, didesnis 1,500 to
nų intilpimo ir du prancūzų 
garlaiviu. 

AVasbingtone spėjama, kad 
tasai laivų skandinimo suma
žėjimas yra vokiečių išroka-
vimas. Ar tik kartais vokie
čiai savo nardančių laivių ne
bus labjaus nukreipę nuo pre
kinių garlaivių į transportus. 
Sakoma, kad dabar Amerikos 
kariuomenės gabenimas į Ęu-
ropę, tris kartas daugiau pa
didintas, kairi kad būdavo 
pirmiau. Tatai galimas daik-
tas, kad nardančios laivės da
bar pagamintos užpuolimui 
prieš transportus su kariuo
mene. 

True tranalation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, bal. 11.—Vakar ryte 
prieš saulėtekį vokiečiai buvo 
pakilę atakon prieš ameriko
niškas pozicijas šiaurvaka-
ruose nuo Toul. Tečiau pilnai 
atmušti. 

Paimti nelaisvėn vokiečiai 
pasakoja, kad priešininkas 
pienavo su 800 kareivių stoti 
atakon prieš amerikonus. Bet 
vos suspėjo susitvarkyti, juos, 
vokiečius, išblaškė ameriko
nišką artilerija. 

Amerikonai nei vieno žmo
gaus neprarado. Vienas iš vo
kiečių nelaisvių paskiau mirė 
nu 0 žaizdų. 

BESSARABIJA ATSIMES 
NUO RUSIJOS. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober C. 1917. 

Basei, Šveicarija, bal. 11.— 
Besarabijos seimas, anot de-
pešos is Bucbaresto, nuspren
dė, kad Bessarabija prisi
jungtų prie Rumunijos. 

BOLŠEVIKAI GINKLUOJA- NORI UŽGINTI DARBININ-
SI SIBBRIJOJE. KAMS STREIKUOTI. 

Vladivoftoką. laukia krizis. Senator ia i ?įįg^ b m ų 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 12 \TTU* translation filed with the post-
1918, aa reąuired by the act of O c - | m a * t e r a t Chicago, 111., on April 12, 
tober «. 1917. 

Pekinas, bal. 11.—Iš Sibe-
rijos apturima žinios, kad Jr-
kucke bolševikai kraują san
delius ginklų, amunicijos ir 
visokios medžiagos. Sakoma, 
jie ruošiasi, nes nujaučia, kad 
prieš juos prasidės priešinin
kų veikimas iš Mancliurijos. 

Iš centralės Siberijos dis-
triktų didelis skaitlius vokie
čių ir austrų nelaisvių trans
portuojama, į rytus. Tai pa
sekmės paskalų, kad buk tal
kininkai nusprendę duoti sa 
vo paramą gener. Semiono-
vui. Tas bolševikus stumia 
tiesiog desperacijon. 

Kadangi Vladivostoke tele
grafų operatoriai atsisako pri
pažinti ant savęs bolševikų 
vyresnybę" ir kadangi dar be 
to ten bolševikams neperge-
riausiai sekasi, tatai Vladi
vostoke stovis yra kritiškas. 
Kas valanda ten laukiama su-
sirėmo bolševikų su nebolše-
vikais. 

Militarinė taryba Harbine 
su paskuba rekrutuoja karei
vius generolui' Semionovui. 
Bet rekrutavimą ir visą vei
kimą trukdo stoka rūbų, 
g ink lų amunįcjos , kulkasva i -
džių, artilerijos ir kitokios 
reikalingos karės medžiagos. 

' 'PAKILO" SVETIMŽE 
MIAI KANADOJE. 

APKALTINTAS SOCIJA 
LISTAS. 

True tranalation flled wlth the poet-
master at Chicago, 111., on April 12. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Minneapolis, Minn., bal. 11. 
—Federaliam distrikto teis-J 
me prisiekasieji teisėjai atra
do kaltu dviejuose prasižen
gimuose prieš "espionage" 
įstatymą socijalistų kandida
tą į gubernatorius J. O. 
Bentall. 

nes viršūnės, nežiūrint pašė-
lįausio veikimo. Armentieres 
dar anglų rankose. Bet ka
dangi per dvi musių dieni vo
kiečiai tą miestą apgaubė, 
anglams prisieis iš ten atsi
mesti ir pasitraukti į vaka
rus nuo upės Lys. 

Kaizeris Williamas ir vo
kiečių militariniai vadai< kat
rie veda šitą ofensyvą, anot 
gautų depešų iš mūšių lauko, 
pienuoja ten pamušti anglų 
armiją. Manoma, kad vokie
čiai dabar ten deda visas sa
vo pastangas sukoneveikti 
anglų pasipriešinimą ir išlai- Tru9 ^ „ , ^ 0 * „,«* mth t n e poJrt 
komybę. Tatai to pasekmėje master at chicago, m., on APHI 12 

Pabėgo salon ir ten apsikasė. 
True tranalation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 191T. • 

Ottawa, Ontario, bal. 11.—-
Du dezerteriu iš Kanados ka
riuomenės su keliais drafto 
slakeriais ir keliolika svetim-
žemių, katrie, kaip sakoma, 
yra vokiečiai, nudūmė upės 
Ottawa salon, priešais milita-
rinę Patawana stovyklą, ir 
tenai apsikasė. Nusprendė 
nepasiduoti vyriausybei. » 

Visa toji partija, kurios 
priešakyj stovi dezerteriu 
James ir Caliill Cougby, salo
je iškleidė raudoną vėliavą. 
Sakoma, jie visi stipriai ap
siginklavę ir apsirūpinę mais 
tu. 

Vyresnybė prieš sukilėlius 
dar nieko nenusprendžiusi 
veikti, kadangi ledas upėje 
yra pavojingas plaukiojimui. 

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

Washington, bal. 11.—Šian
die senatas 'U balsais prieš 
25 atmetė bilių, sulyg kurio 
turi but aštriai baudžiami vi-
si tie, katrie naikina karės 
medžiagą arba kokiuo nors 
būdu kenkia tos medžiagos 
produkcijai. Senatas atmetė 
bilių todėl, kad jame buvo 
paminėta, jogei darbininkatus 
prie karės medžiagos išdirbi
nio del geresnės algos ar ge
resnių darbo sąlygų leidžia
ma streikuoti. 

Senatas ėmėsi prie balsavi
mo tuojaus, kaip tik susirin-

|ko. Vakar tuo tikslu buvo ve
damos labai karčios diskusi
jos. Demuncijuota darbininkų 
nerimavimai karės metu, visa 
eilė buvusių streikų prie ka
rės darbų. Taippat atkreipta 
doma, kad žemesnysis kon
greso butas to biliaus giliau 
neperkratinėjo. Senato pasi
priešinimas ypatingai atkreip
tas į pažymėjimą b i Ii u j e, kad 
darbininkams leidžiama strei
kuoti. \ 

Kuomet senatas atmetė lą 
svarbią biliuje pastabą, Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas Gompers, kalbėda
mas į susirinkusius konferen-
cijon amerikoniškus prelekei-
jininkus, denuncijavo suma
nymą uždrausti streikus dar
bininkams. 

" Kaipo .patri jotini s Ameri
kos pilietis", pasakė Gom-
pers, " a š induodu kongresui 
perspėjimą jokiuo būdu ne
praleisti tokio negudraus į-
statymo. Nes toks įstatymas 
iš streikininkų pagamintų tik 
įstatymų perdengėjus. Joks 
daiktas labjaus nepagamintų 
pagiežos, kaip kad uždraudi-. 
mas darbininkams mesti dar
bą". 

Darbininkų konskripcijos 
sumanymą paniekima Frank 
Morrison, Amerikos Darbo 
Federacijos sekretorius. Jis 
pažymi, kad demokratinėj 
tautoj konskripcija gali but 
tiktai militarinė. 

Amerikonai laimėjo mūšį. 
TRIJŲ DIENŲ VOKIEČIŲ PRISIRENGIMAS SUKO-

NEVEIKTA 
True translation filed wlth the post-
master at Chicago, Ui., on April 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. • 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, bal. U.—Amerikoniška 
kariuomenė vienoj mūšių 
/ronto vietoj atmušė didelį 
vokiečių užpuolimą prieš a-
merikoniškas pozicijas. Bri-
lijantinis amerikonų kanonie-
rių veikimas sukoneveikė vo
kiečių pėstininkų* žygius dar 
jiems pilnai nepriėjus prie 
dygliuotų vielų tvorų. Gi kat
rie inėjo tvorų tarpan, tie 
pribaigti kulkasvaidžiais ir 
šautuvais. Tš ten jiems gryžti 
daugiau nereikėjo. 

Vokiečiai savo ataką pra
dėjo po pašėlusio per tris die
nas bombardavimo. Didelis 
priešininkų skaitlius turėjo 
but užmušta arba sužeista a-
takos metu, kuri tęsėsi apie 
porą valandų. 

Amerikonai mušasi su kau
kėmis. 

Prieš užpuolimą p c r ^ ^ v a -
landi vokiečiai bombard 
amerikoniškas pozicijas. Be 
paprastų bombų, jie buvo pa
leidę daugelį ir su nuodurigo 

dvi ir po tris valandas bo 
pertraukos. . 

Apie 5:00 vakar ryte vokie
čių pėstininkai padavė savo 
batarejomfy signalus ir pa 
leido prieš amerikonų liniją. 
Tečiau jiems pūškuojant prie 
vielų tvorų, juos čia netikėtai 
ir pagavo amerikoniškos ar
tilerijos ugnis. Atsivėrė tik
ras pragaras. 

Atakininkai, kurie speci-
jaliai tam tikslui išlavinti, 
buvo parinkti atsakančiausie-
ji vyrai iš trijų pulkų. 

Dideli vokiečių nuostoliai. 

Prieš atakuojantį priešinin
ką amerikonai paleido pašė
lusią armotų ugnį. Spėjama, 
kad priešininkas turėjo labai 
nukentėti. Nes kuomet ata
kuojantieji atmušta, matėsi 
ant vielų daugelis lavonų pa
sikabinusių. Vokiečiai ata
kon stojo labai anksti, many
dami, kad jie užtiks ameri
konus * neprisirengusius. Bet 
jie apsiriko. Amerikoniški 

anonieriai puikiai atsilaikė 
>avo vietose. 

Knomet vokiečių ataka ha-

miMuj*tt&. 1 ^ v a j ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ * ^ į l aužy ta , tuomet 
dieniu pr ieš in inkas j v ieną 
amerikonų stiprią .vfrtą lab
jaus i a atkreipė armotų ug
nį. Pašėlęs šaudymas tęsėsi 
ištisią naktį. Paleista šimtai 
visokiausio kalibro šovinių. 
Vieni iš jų krito j pozicijas, 
kiti—į užpakalines vietai 
Amerikoniška artilerija visa-
laikas smarkiai, atsakinėjo. 
Kaikurių batarejų vyrai dir-

amerikonai iššoko iš savo ap
kasų ir atsimetantį priešinin
ką pagavo kulkasvaidzių ir 
šautuvų ugnin. Dabar teko 
tiems, kurių nebuvo įveikusi 
artilerija. 

Po nepasi sekusi o užpuoli
mo vokiečiai išnaujo ėmė pa
šėlusiai bombarduoti ameri
konišką liniją. Bombardavi
mas nebuvo dar pertrauktas 

bo su gazinėmis kaukėmis po lig vakar vėlybaus vakaro. 

NAUJI AMERIKONŲ 
NUOSTOLIAI IŠ KARĖS 

LAUKO. 

} 
ANGLAI PAŽANGHJOJA 

PALESTINOJE. 
True translation filed with the post-
master at Chicago, TU., on April 12, 
1918, ac required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. U.—Balan
džio 9 d. anglų kariuomenė 

BRANGIAI ATSIĖJO RU- i pastūmėjo pirmyn savo liniją 
SIJAI TAIKA. 

Neteko 56 milijonų gyventojų. 

ten reikia laukti baisiausių 
ir kruviniausių susirėmimų. 

Pikardijos fronte pėstinin
kų veikimas laikinai apsisto
jo. Šiaurėje nuo Montdidier 
pašėlusiai veikia prancūzų ir 
vokiečių artilerija. Toji arti
lerijos dvikova tęsiasi išilgai 
kanalo Oise, šiaurvakaruose 
nuo Soissons. Tenai vietomis 
ir anglų fronte susimainoma 
artilerijos šaudymais. Bet nė
ra pėstininkų veikimo. Loos-
Lens-Vimy išpjovoje taippat 
tik vokiečių artilerija smar
kiai veikia. 

1918, a s reąuired by the act of Oc-
tober • . 1817. • 

Petrogradas, bal. 11.—Pa
siremiant taikos sutarties są
lygomis, bolševikų prekybos 
komisaras paskelbė, jogei Ru-
sįja neteko 780,000 ketvirtai
nių kilometrų (apie 201,158 
ketvirtainės mylios) teritori
jų su 56 milijonais gyvento
jų, arba 32 nuošimčių visų 
šalies gyventojų. 

Be teritorijų Rusija dar 
neteko ten: 

13,350 mylių geležinkelių, 
ty. kuone vienos trečdalies vi
sos šalies geležinkelių. 

šiauriuose nuo Jeruzalės, Pa
lestinoje, per pusantros my
lios pločio penkių mylhj ilgio 
frontu, paskelbė šiandie ka
rės ofisas. 

Anglai ten paėmė sodžių 
Pafąt ir EI Kefr. , 

73 nuošimčių geležies pro
dukcijos. 

89 nuoš. anglių produkci
jos. 

268 cukraus refinerijų. 
918 skurinių daiktų dirbtu

vių. 
574 bravarų. 
133 tabako dirbtuvių. 
•1,685 degtinės varyklų. 
244 chemikalijų dirbtuvių. 
615 poperos mainų. 
1,073 mašinų dirbtuvių. 

Truo translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on April 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 11.— 
Šiandie nuostolių listas (su
rašąs) nuo gen. Persi i ingo 
paduoda 124 pavardes. Karės 
departamentas skelbia, kati 
tame liste vienas kareivis už
muštas susirėmime, 2 mirę 
nuo žaizdų, 5 nuo nelaimingų 
atsitikimų ir 13 nuo ligų. Be 
to 69 kareiviai pavojingai su
žeisti, 4 nežinia kur pražuvę 
ir 30 lengviau sužeistų. 

ANGLIJA NETEKO DIDE
LIO LAIVO. 

Nuskandinta Tarpžemių jū
rėse. 

True translation filed w!th the post-
master at Chicagro, UI., on April 12, 
1918 as reąuired by the aet of Oc-
tober 6. 1917. 

New York, bal. 11.—Dide
lis Anglijos garlaivis Minne-
tonka, 13,328 tonų intilpimo, 
ir buvęs pasažierinis laivas 
tarpe New Yorko ir Londono, 
vokiečių nardančios laivės 
nuskandintas Tarpžemių ju-
resė dar vasaryj. Anglija tą 
laivą naudojo karės tarnybai. 

PENKI SUIMTA UŽ PRA 
GĖRIO NULINČIAVIMĄ. 

AREŠTUOJA AUTOMOBI 
LISTUS. 

True translation filed with the popt-
master at Chicago, Iii., on April 12. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Collinsville, 111., bal. 11.-
Šiandie koronerio prisieku 
šieji teisėjai apkaltino penki> 
žmones už Pragerio nulinčia-
vimą. Apkaltinta Josepli Rio-
gel, Wesley Beaver, Ricbard 
Dukes, jr., William Bockmier 
ir Enid Elmore. Jie kaltinami 
už žmogžudystę. 

Policija šiandie yra atkrei
pusi domą į pergreitai va
žiuojančius automobilistus ir 
spjaudančius ant šaligatvių. 

Vienus ir kitus be atodai
ros areštuoja. Užvakar su
areštuota apie 300 spjaudyto-
jų ant šaligatvių ir suvirs 200 
automobilistų. 

Koronero teismas įsakė su 
imti našlę Rose Hoffman, 
kurios vyras andai mirė nuo 
nuodų. Jinai intariama vyro 
nunuodijime. 

4 tūkstančiai mašinistų, 
dirbančių 200 firmose Cook 
paviete, pareikalavo užmok' 
nio padidinimo 10c. valando
je. Dabar jiems mokama 
centai ir daugiau valandoj-

Chicagoje atrasta nužudy
tas Joseph Seminaro. Intaria-
mi italai juodrankiai. 

. 



" D R A U G A S 
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Penktadienis, balandžio 12 d. 
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* * DRAUGAS 99 

LIETU Vi i ; KATALIKE DIENRAŠTIS 
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOJ KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei metų / $3.00 
ii Perkant atskirais numeriais po 2c. 

Prenumerata mpkasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
na nuo Naujų .Mėty . Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
i t senas adresas. Pinigai geriausia 
slysti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
i registruotą laišką. 
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[REDAKCIJOS PASTABOS.] 
LEISKITE JIEMS PAKLAI

DŽIOTI. 

Jau kelis kartus "Drauge ' ' 
buvo. padėta žinios iš Rock-
ford, 111., kad tenai tarp ne
susipratėlių lietuvių apsireiš
kia noras įsisteigti nezalež-
ninkų neva kokią tai parapiją 
ir gauti "krajavą, kunigą." 
Kai-kuriems lietuviams nusi
bodo tikrųjų tiesų klausyti, 
tikrojoj bažnyčioj melsties, 
turėt i g r y n a s sąž ines . J u o s 
ima noras persikraustyti ko-
kion nors saliuno salėn ir te
nai neva atnašauti Dievui sa
vo maldas. Matote, su tik
ruoju mūsų tautos kunigu ne
galima jiems perdaug susi-
sėbrauti. Su nezaležninku 
bambi za v ra kas kita. Su 
juo kiekvienas nezaležninkas 
gali ne tik varyti tikėjimiškas 
disputas, bet dar kur prie ba
to gerai išsimaukti. Nezalež
ninkas bambiza gali bile kur 
ant muilo dėžės "miš ias ' ' lai
dyti. Tai juk nepaprastas 
palankumas. Nezaležninko 
sąžinė gali but , juodžiausia, 
bambiza į tai neatkreipia do
tuos. Nes kuo purvinesnė 
nesusipratėlių lietuvių sąžinė, 
tuo geriau tas patinka apgau
dinėtojams. 
jį Amerikos lietuviai įvairiose 
kolonijose pragyveno daugelį 
visokių nezaležninkų "parapi
jų . " Tečiau tos " parapi
j o s , " kaipo tautos šašas, nie-
i u r pilnai neprigijo. Jei to 
iašo nenugydė susipratusieji 
lietuviai, tai atliko laikas. Tik 
yoroj vietų tos "parap i jos" 
•kiek ilgiau užsiliko. Bet ir 
•ten katalikai ima nerimauti 
•S 

prieš nezaležninkus, prieš 
Juos tautos išmatas. Su jais 
Ttiieko bendra nerfo/i turėti. 
~ Pastaraisiais laikais kąiku-
Tie bambizos, pamėgdžiodami 
katalikus, pasiskelbė vieni 
"vyskupais," luti net augš-
tesntais . "pra lo ta is ." Kol-
kas tečiau dar nei vienas iš 
jų nemėgino pasivadinti 
"kardinolu." Bet gal dąr 
ir tokiais pasivadins. Nes 
kad jau mulkinti nesusipratė
lius, tai reik imties kvailiau

s ių priemonių. 
Rockfordo keli šiaudiniai 

katalikai užsigeidė "krajavo 
kunigo." Pagavo ir juos 
liga, kuriąja kitų kolonijų 
nesusipratėliai lietuviai jau 
senai persirgo, kiti baigia 
sirgti, jau sveiksta. Tegu jie 
suserga ir perserga. Po tos 
ligos jie bus kiek daugiau 
žmoniškesni. Jų protas pa
sidarys daug skaistesnis, kuo
met supras savo paklydimus 

pasidžiaugia, kol beeidami ne
susidurs su paklydimų bjau
ria šmėkla. Šita paniužgins 
juos, iščiulps viltį ir paleis ei
ti legendiško amžino žydo ke
liais. Kur gi jie tuomet eis 
ir prie ko glausis ir šauksis, 
jei ne prie Motinos Bažny
čios, kurią paniekino. 

Tegu Rockfordo nesusipra
tėliai paragauja nezaležninki-
jos vaisių. Paskui įie, paži
nę klaidas, turės stipresnį ti
kėjimą. 

SOCIJALISTAI IR 
LIETUVYSTĖ. 

»T1 

^ ^ ^ ^ ^ ^ dėjo pastangas Lietuvą pa-
.įr sugryž tikrosios Dievo Baž- j,vesti N rusam* i soeajalistams. 
pyčios globom 

Lietuvių visuomenė baisiai 
piktinasi nezaležninkijos apsi
reiškimu. ¥ r a kuo piktin-
ties. Bet leiskite nesusipra
tėliams paklaidžioti rožėmis 
Ymklotais keliais. Tegu jie 

Chicagos lietuviškų socija-
listų organas labai piktinasi, 
kodėl "klierikalai" (taip ^ie 
pravardžiuoja lietuvius kata
likus) praeitais rinkimais ne
rėmė lietuviškų socijalistų 
kandidatų, kurie Chicagoje 
buvę net du. Girdi, tai bu
vę kandidatu ne kokiuo indi-
jonu, bet lietuviu, o juk "klie
rikalai' ' už lietuvystę galvas 
guldą, daug kalbą apie lietu
vių vienybę ir tt. 

Jei socijalistų organas taip 
rustinasi, kad katalikai nerė
mė socijalistų kandidatų, tai 
jis nežino ką daro. Jei jis 
savo tuos kandidatus pastav 
to lietuvystės eilėn, tai, ma
tyt, kaip kam ima jau pri
trukti reikalingo šulo makau
lėje. 

Svarbiau to butų buvę, jei 
socijalistų organas užuot 
šmeižus katalikus pirmiau bu
tų įsigilinęs klausiman, ką 
socijalistai bendra turi su 
lietuvyste arba patrijotizmu? 

Visiems juk ir be aiškinimų 
yra žinoma, kad socijalistai, 
ypač lietuviškieji socijalistai, 
absoliutiškai nieko bendra ne
turi su ta tauta, iš kurios jie 
yra kilę. Nes jie prieš savo 
tautą kovoja, kiekvienam žin
gsnyj pašiepia patrijotizmą. x 

Lietuviškieji socijalistai tik 
tiek bendra turi su lietuvyste 
ir lietuviškuoju patrijotizmu, 
kad su savo lietuvių kalboje, 
leidžiamų laikraščių pagelba 
išnaudoti lietuvius darbinin
kus, gauti nuo darbininkų už
laikymą ir žadėti jiems kokį 
tai bolševikišką " ro jų ," koks 
nekuomet negali but įvyk
domas. -

Socijalistai visuomet sako
si, kad jie yra internaciona
listai, kad jų tėvynė -Jen, kur 
jiems gera gyventi. Pasta
rųjų laikų atsitikimai juk ge
riausia paliudija, kad soeija-
iistams nerupi laimingoji Lie
tuvos ateitis. Pirmiausia jie 

Tautos Fondo Aplinkraštis. 
Balandis, 1918 m. 

Skaudi mūsų tautos dalelė, 
bet neverta mums del jos la
bai nusiminti. Juk buvo ka-
daisia labai didžių, turtingų 
ir galingų tautų. Dabar jų 
nebėra. Assirijos, Babiloni
jos, Egipto, Graikijos ir Ro
mos valstybių didybę, turtus 
ir galybę senai jau apdengė 
sieroji žemelė. AugšČiausiojo 
Viešpaties ranka nubraukė 
tas tautas nuo žemės veido. 
Nubraukė ir į dulkes jas pa
vertė dėlto, kad jos sumin
džiojo savo Sutvertojo di
džiausios šventenybės įstaty
mus. 

Lengva mums paklysti, bet 
sunku vaikščioti išminties ir 
dorybės takais. Gana tik už
miršti Tėvynės vargus, negel
bėti jo$ nuo pražūties ir ver
gijos, o didysis Viešpaties 
prisakymas jau bus po kojų 
pami»t§s, 

Skaudus likimas tos tautos, 
kuri nepildo savo tautinių 
priedermių ir tuomi peržen
gia šventą ir didį prisakymą; 
"Mylėsi savo artimą kaipo 
patsai save." Tokiai tautai 
netolimas net mirties dekre
tas. 

Dievo prisakymas "Mylėsi 
savo artimą kaipo patsai sa
v e " talpina savyje ir šį pri
sakymą: "Lietuvi, mylėsi sa
vo vientautį lietuvį, o visi lie
tuviai mylėsite savo Tėvynę, 
Šventąją Lietuvą." Prasižen
gimas prieš šį pastarąjį pri
sakymą — mūsų mirtis, o jo 
pildymas — mūsų gyvybė ir 
palaima. Tad ir svarbu 
mums lietuviams protingai 
mylėti savo Tėvynę ir jos lai
svę. 

Gal dar niekad Lietuva taip 
nereikalavo) uRisų, ištikimybėsJ 

ir prisirišimo, kaip dabar rei-J 
kalauja. I r daug jau kartų 
mes važiavome į įvairius sei
mus, kad pasitarti ,apio mūsų 
tautinės priedermes:* kaip 
Lietuvą gelbėti ir iš vergijos 
liuosuoti. Tokiam didžiam 
darbui reikia tvirtos organi
zacijos. I r organizavomės. 
Jau 1914 m. (rugsėjo 21—22) 
Amerikos Lietuvių Politiškas 
Seimas Chicagoje įsteigė Tau
tos Fondą, kuris išlengvo, bet 
nuolat augo ir stiprėjo; Lie
tuvai gelbėti ir liuosuoti surin 
ko apie $130,000.00, per tris ir 
pusę metų š rėmė didžiausius 
tautos reikalus: gyvybę ir lai
svę. Tautos Fondą užyrė ir 
Amerikos hietuvių Visuotina
sis Seimas New Yorke (kovo 
13 ir 14), o 600 katalikų dele
gatų posėdyje koyo 14 d. nuo
dugniai- apsvarstė Tautos 
Fondo nuveiktus, darbus iruš-
reiškė jam (T. F.) didelę už
uojautą ir pažadėjo tvirta pa
ramą. 

Dabar reikia, kad prakil
nesnieji tautos darbininkai ei
tų į minias žmonių, skleistų 

ten tautinės ištvermės idealus 
ir uždegtų pasišventimo ugnį. 

Dabar Tautos Fondas turi 
107 skyrius, o galėtų tur/ėti 
daug daugiau, j<*t vįsų kolio-

Į'nijų lietuviai suskubtų naujus 
skyrius- steigti. 

1) Tad reikia daug naujų 
skyrių. Skyrius gi nesunku 
įsteigti. Reikia nors 5 žmo
nių, kurie įmekėtų T. Fondan 
nors po $1.&6 ir savo valdy
bos adresus priduotų T. Fon
do sekretoriui (4566 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.). Pas sek 
retorių reikia reikalauti T. E>.' 
konstitucijų, mėnesinėms duo
klėms blankų ir tt. 

2) Skyriuose reikia dau
giau narių, mokančių mėnesi
nes duokles. Dabar iš arti 
vienuolikos tūkstančių narių, 
kasmet Tautos Fondan duo
dančių ne mažiaus, kaip $1.00, 
vos apie 3,000 moka mėnesi
nes duokles po 25c. ir dau
giau. O tokias duokles kiek
vienam lietuviui pridera mo
kėti. 

3) Ir vasarą reikia rankų 
nenuleisti ir rengti T. Fondui 
t v. "Lietuviškas Dienas," iš-

} važiavimus. Pernai per to
kias "Lietuviškas Dienas" 
Wilkes-Barre apielinkės lie
tuviai pelnė Tautos Fondui 
virš $1,707.00, o Mahanojaus 
lietuviai — $900.00. I r kitų 
kolonijų'lietuviai privalo tokį 
patrijotišką darbą vasaros 
metu varyti. 

Greitu laiku Tautos Fon
das inves keletą pagerinimų 
aukoms rinkti: markes mėne
sinėms duoklėms, kišenines 
dėžutes ir tt. 

Svarbiausia* kad visi Ame
rikos lietuviai intemptų savo 
pajėgas Tėvynės darban. Juk 
dabar Lietuva bjaurioje teu
tonų vergijoje, priešais apsu
pta iš visų pusių įaukia mūsų 
pagelbos. Todėl nelaikąs 
išsikalbinėti ir atsisakinėti., 
Vieni rinkime, ojkite renkan
tiems duokime aukas. Tik 
pasišvęsdami ir turto nesigai
lėdami parodvsime, jog su
prantame savo priedermes ir 

" 

Federacijos sekretarijatas 
gauna laiškų iš mūsų centra-
lių organizacijų valdybų, kadH 
ikj 15 d, bajamlžip jos nega-

Įliniios suspėti surinkti žinių 
iš savo kuopų, ar laikys sei
mą kartu su Federacija, ar 
skyrium — kitoj vietoj, ar ki
tu laiku. 

Taigi pranešame, kad Fe-
j deracijos sekretarijatas atidė
jo terminą susiuntimui žinių 
— visam mėnesiui. Sekre
tarijatas nori tų žinių gauti 
ne vėliau, kap iki 15 d. ge
gužio. Ilgiau atidėlioti nebe-
galima, nes to klausimo pa-
aiškėjimas gyvai apeina visą 
mūsų viešuomenę, ypač gi tas 
kolonijas, kur buvo žadama 
laikvti seimai 

Prie tos progos turime pa
aiškinti, : kad pamatu apskai
tymui balsų, bus imama ne 
skaičius kuopų, balsuojančių 
už ar prieš dalyvavimą ben
drame kongrese, bet skaičius 
tų kuopų narių, Reketų su
skaityti, kiek išviso narių tu
ri tos kuopos; kurios baldavo 
už bendrą. Kongresą ir kiek 
narių turi tos kuopos, kurios 
balsavo prieš tą bendrą Kon
gresą. Kiekvienos kuopos 
mažuma balsų skaitosi pasi
duodanti savo kuopos balsų 
didžiumai ir todėl tų mažu
mų balsai neturės skaityties. 
Tokiu būdu daromas apskai
tymas bus daug lengvesnis ir 
.iuažiau bus įvairių keblumų. 

Fed. Sekr. 

ĮVAIRUMAI 
*' Nau j ienų'' redaktorius 

gardžiai atsiduso ir nusišluos
tė prakaitą nuo kaktos, kada 
užbaigė savo straipsnį (viso 
puslapio didumo) apie Chica
gos aldermanų ir kongresma-
nų rinjdmus. I r buvo gi dar
bo. Reikėjo išrodyti "Nau
jienų" skaitytojams, kad 54 
yra daugiau, negu 60. Dar
bas puikiai pasisekė. 

Bet, sakysite, kam taip sun
kiai dirbti! O kaip tu čia 
žniogus nedirbsi, kad reikia. 
Visa "Naujienų" išmintis juk 
tame, kad kunigus šmeižti ir 
visokius rinkimus organizuoti. 

Kunigus ir jų gaspadines 
tapnoti atsibosta ir redakto
riams ir skaitytojams. Visa 
svurba lieka politiškoje agita 
cijoje,' 

Pernai metais socijalistai 
gavo Chicagoje 60,000 balsų, 
šįmet tiktai 54,000. Būtinai 
reikia išrodyti, kad šįmet ga
vo daugiau. Neišrodysi; tai 

Naujienas" uždaryk. nors ir 

DIDELIS ALLIANTŲ 
BAZARAS. 

Paskui atsisakė dalyvauti- vi 
suotiname lietuvių seime. Pa
sakė, kad jie nieko bendra 
neturi nei su ^katalikais, nei 
su kitais, kurie' darbuojasi už 

Gi dabar jie piktinasi, kad 
jų kandidatų katalikai savo 
balsais neparėmė ir už tai 
prikaišioja lietuvystę. 

Yra tautlj, kur socijalistai 
tautinius reikalus pažįsta, 
nuo^ tautos nesišaliną ir jos la 
Imi bendrai darbuojasi su sau 
priešingomis partijomis. Be
pig tokius socijalistus pa
remti prisiėjus reikalui. 

Bet su mūsiškiais socijali-
stais kas kita. J ie ne tik vie
šai užsigina savo tautos, at
siskiria nuo tautos kamieno, 
bet dar yra nepaprasti akiplė
šos. 

Tai bmtų tikra svieto pa-
Lietuvos laisvę, lietuvystės j-baiga, kad lietuviai piliečiai 
reikalai*. {remtų tokius "kaa&feti*;1* 

šventai jas pildomi> 
Todėl rinkime ir aukokime 

Tautos Fondan, o niusų aukos 
gaivins Lietuvos jėgas ir pra
skins jai liuosybės kelią. 

Kazys Pakštas, 
. < T. F. Sekret. 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Tautos F. sekretoriaus trum
pa atskaita už kovą, 1918. 

Plati mėnesinė atskaita iš 
Tautos Fondo inplaukų telpa 
tiktai dienraštyje "Drauge ." 
Čia paduodame tik trumputę 
atskaitą. 

Iki balandžio 1 d., 1918 m., 
T. Fondan inplartkė $127,649,-
45, o išleista $104,090.96, tad 
lieka $23,558.49. 

Balandžio 1 d., 1918 m., vi
suose keturįuose Tautos Fon
do skyriuose po tiek buvo pi
nigų : 

Šelpimo fonde $ 1,753.09 
Laisvės fonde 12,626.96 
Lėšų fonde 865.39 
Geležiniame kapit. 8,313.05 

Kazys Pakštas, 
T. Fondo Sekrt. 
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Marijampolės mokytoji^ 
kursai. 1 

b u r s a i atidaryti lapkr. 15 
d. senosios gimnazijos bute. 
Prašymų paduota arti 100, 

| priimta tik 60 mokinių. Kur
sų vedėjas — apygardos mo
kyklų inspektorius Kairys. 
Mokytojai — trys vokiečių 
kareiviai,- moką kalbėti lietu
viškai ir kunigas lietuvis. 

Bazaras atsibus Armory 
Hali, Paterson'e, N. J., nuo 
balandžio 20-to, iki 29-to, prie 
kurio ir vietiniai lietuviai 
prisideda ir kviečia dar kartą 
visus aplinkinius lietuvius, 
kurie tik gyvi ir prijaučia 
Lietuvos vargus ir reikalus, 
prie bazaro prisidelir Ypatin
gai kviečiame kuoskaitlin-
giausia atsilankyti 27-to ba
landžio vakare, nes tada bus 
"Lietuvių Vakaras". Ant to 
vakaro pasižadėjo 'dalyvauti 
lietuvių milžiniškas Ichoras. 
Tikimės, kad gerb. choristai 
•kuoskaitlingiausiai atsilankys 
neužmiršdami, kad ir paterso-
niečiai nebuvo kurti del jų 
prašymų. Taipgi prie to bus 
ir kitokį pamarginimai ant td 
vakaro. Norėtumėm priminti, 
kad tie, kurie atvažiuotų ant 
bazaro, remtų lietuvių skyrių, 
nes visas pelnas ten surinktas 
bus atiduotas lietuviams. 

Laikas jau trumpas link 
bazaro, dėlto dar kartą pra
šome visus lietuvius ir lietu
vaites, kurie dar nepaauka
vo, o mano paaukauti, kad 
nelauktų paskutinės dienos ir 
kuogreičiausia prisiųstų au
kas -sekančiu adresu: 

P-iė F. Venskaičiutė, 
74 Laįayette St., Paterson, 

N. J . 

Važiuojant iš Newark'o, 
Harrison'o, Passaic'o, Cliff-
side, Elizabeth, mokėdami 
paskutinį karta gaukite tran-
sfer. Išlipę ir paėmę Park 
A ve. karą važiuokite link 
Grahąm Ave., išlipus tik vie
nas bliokas paeiti link vietos. 
Važiuojant iš Brooklyn 'o, 
New York'o traukiniu taipgi 
galima tuo pačių karu va
žiuoti, kuris eina pagal pačią 
stotį. Norintiems ' pasivaik
ščioti, neikJA eiti po tiesiai 
Market street apie 10 mįnn-
v • 

cių. 
Kviečia Bazaro Komitetas^ 

Pasisegė. Darbas puikiai 
atliktas, nors ir užėmė visą 
lapą. Mat, laimingai pasitai
kė, kad vienoje kitoje vrard'o-
je socijalistai šįmet daugiau 
balsų gavo, negu pernai. 

O kad "Naujienų" skaityto
jai patikės didžiojo matemati
ko išvadžiojimams — apie tai 
ir kalbos negali būti. 
Juk "Naujienos" viską "tei

singai r a š o " ir yra tai " a p -
švietos laikraštis." Neišdrįs 
netikėti, nes kitaip kaip be
matant atsidurs tamsuolių 
skaičiuje. O kas gi to nori? 

Sparnaitis. 

Lietuviams ne bile kvailys 
į valdovus tinka. 

Del Sustyrusio Kaklo 
Uždėk Sloan's Linimentą nerei

kia trinti ant skaudamos vietos tuo-
jaus. 

Del nunat izmo, neuralgijos, su
mušimų, sustjrrusių muskulų, žais-
dų ir kitų skaudėjimų turėkite bu-
teU po ranka. 

Tuojau palengvina skaudėjimus, 
geriau negu kokie pleistrai arba 
mostis, ir nenudažo skuros. 

Sloan's 
Liniment 

K/LLS PA/n^ 

Kaizeris kaip tik sumanė 
kaizeriuką duot Lietuvai už 
karaliuką, tai tuojaus jam ir 
paskyrė specijalistą žinovą ad 
ministravimo taisyklių profe
sorių. 

— O kodėl jis tai padarė ? 
— Delt(5, kad lietuviai už 

vokiečius gudresni, tai jiems 
ir karaliukas tur but mokites-
nis. jCazeriukui vokiečių 
valdovui mokslo buvo jau ga
na, o prie Lietuvos valdymo 
turi dar gerai pasimokyti, ir... 
Lietuvos valdyt vargu dar 
begu gaus. 

F. V. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotal, ver- & 
tės nuo $80 iki $60, dabar par
siduoda po $15 ir M B. S 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
Iki $85 siutai ir overkotal, nuo 
$7,50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 Iki 
$35. Dabar $5 ir augdeiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $S.#0 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai. ' 

ATDARA KASDIENA 
/ Hedėliomis ir vakarais. 

8. GORDON, 
1415 S. HaLstod St* Chicago, 111. 

OTWMtiffflfffr'^'?¥P,3ffi''flK''iM$ĮWWffWIXMVr8ff 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GBA2USJ Ją išdir

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

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

DR, P, ŽILVITIS 
ĮiELT U VIS, GYDYTOJAS 

DR CHIRURGAS 

1 
o I 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Vargdieniui, Ęo^elande. — 
Apie u Živilės" sulosimą ga
vome anksčiau nuo kito ko
respondento. Labai aeių, bet 
tas pat negalima atkartoti. 

Gyvenimą vieta 
8208 BO. HALSTED STREET 

Tel. Drovcr 7179 
OFISAS: 

SS59 So. Deavitt St. 

~iį VAJU: 4—8 vakare* aedėUOr 
2jj mis 10—12 ryte. ^ _ 
% Tel. Ganai 4»4«, Chicago, DL *J 
* m) 

K. J. Vaičunui, Bingliam-
ton. — Sveikojo dvi kores-
pondenciji turime. Bet nei 
viena anų dienraščiui netinka. 
Apie $500 dovanas — atrodo 
kaipir paskelbimas. Oi apie 
kokios ten laisvamanių kuo
pos veikimą — tegu jų pačių 
laikraščiai pasidžiaugia. 

Dr. A. R. Blimentiial 0 . D. 
v Akiu* Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 ii ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4*4» S. Ashland Ave. fiaunp. 47 St. 

Telefonas Varos 4317. 

Ruta, Chicagoje. — Velykų 
šventės apvaikšeiojimas^ su
vėlinta žinia. Nedėsime. 

B. Sluzo depozitoriui. 
Jau ^pie tai buvo^, minėta 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S, Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS t 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nc-

f? dėlios yakarais ofisas uždarytas. 
Teiephone Yards 6S7. 

t . r Drauge.' ' Nedėsime. 

Dobilėlis, Cicero. — Keli« 
kartus jau apie tai buvo mi
nėta "Draugo." 

Stocks ir Be«d« Pt rkan.l ir |*ardu</ 
108 So. La Saile #t„ nfertėtf !#(*(> iD 
danai veiklus darbas. Andrews A Co., 

Tel. Cicero 252. 

08. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS rf 

4817 W. 14th St., Cicero, 111. 

VALANDOS: nuo 9 iki 11 -š 
ryto, nuo 3 iki 6 |»o pietų, 
nuo 7 iki 'J vak. Ntdi ljoias: 
nuo 9—12. 
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Tiek nutarta padaryti pelno Visų Šventą Parapijai, jRose-
land, III. per šių metų kermošių arba. Jomarką, kuris atsibus 

Brolių Strumilų svetainėj, 
107-ta Gatve ir Indiana Avenue 

13,14,18,20.21.25,27 »r 28 
Nedeliomis biznis uratffe Ina i , po pint, Ketveriais ir Subatomis 7 vai, vakare, 

Tame di(lži#|jg£§pe jomavica i* grasiau siąme pasilinksminime dalyvaus apie 16 ka
talikiškų cfcąjįgijų Visų Šventų Parapijos ir ąpįe 3,000 parapijonų. 

Per visus vakarus grajins Roselaudo- Kensingtono Lietuvių Benas (apie 20 muzi
kantų) ir Visų šventų Parapijos Benas (apie 15 muzikantų). 

Įžanga dovanai tiems, kurie turės šeri jų tikietą. Širdingai kviečia visus 
CJįEfOHAg, TBUST»AI, KOMITETAS ir DRAUGUOS ATSTOVAI. 

• . » '.TC-' 

' 

Lietuviai Amerikoje 
ROSELAND, ILL. 

r 
Praeita nedėldienį, • ha-

landžio 7 d., Lietuvos Vyrių 
8 kp. turėjo labai gražų va
kare. Buvo lošta istoriška 
tragedija "Živ i lė" 5 aktuose. 

Vyriausią • 'Živi lės" rolę 
turėjo p-lė Ona Janušauskiu-
tė. "Živi lės" mylimuoju — eijalistiškos dienos." 
(Parajus) buvo patsai veika-' ( ; i socijalistai myli dažnai 

panaikinimą. Lietuviški so-
,| cijalistai, kurie čia daugiau

sia užsiima kaziriavimais, to
dėl baisiai susirūpino. Tą 
dieną jie po kelis gatvių ker
tėse atsistoję prašė praeivių, 
kad tik jie neitų balsuoti ir 
nebalsuotų už u d r y " , nes ki
taip jiems gali pasibaigti so

lo režisierius p. J . Pivoriū
nas. Kitose rolėse buvo se
kantieji: 

Karijotas, Živflės tėvas — 
i 

p. A. Stankevičius, Aldutė, 
Živilės draugė — p-lė P. Ži
liūtė, Rigimontas, Parajaus 
bičiulis — p. J. Kačinskis. 
Vaidyla — p. A. Likša. 

Boleslovas, lenkų raitomis 
— p. St. Piktužis. Zbignievas, 
jo draugas — p. P. Pavilio
nis. Ivanas, gudų karvedis — 
p. Br. Liutkevičia. Dimitras, 
jo draugas — p. N. Urbonas. 
Terla, gudų šalininkas — p. 
J . Podžiunas. Senis, tarnas 
— p. K. Račkauskis.. 

Toliau ėjo kareiviai, vai
dely tės ir liaudis. Veikalas 
pilnas tėvynainiškos dvasios, 
ilgas ir rimtas. Pasirodo, kad 
mūsų jaunimas turi nemaža 
inteligentijos, jeigu sugebė
jo atlošti tokį dideli veikalą. 
Kaip kurie pirmą sykį daly
vavo ant scenos; tiems, žino
ma, netaip drąsiai ėjĮOsi loši
mas... 

Kiek pastebėjan, didelę pa
žangą lošime pastaruoju lai
ku darė p. J . Podžiunas. p. A. 
Stankevičius ir p. A. Likša. 
Tikru gudų karvedžiu atsa
kančiai nudavė p. Br. Liutke
vičia. Gerai taipgi lošė p-lė 
P. Žiliūtė, p. S. Piktužis, p. 
J . Kačinskis ir p. N". Urbo
nas. Sunku kitų roles ir be-
atsiminti, nes veikalas labai 
didelis,, o svarbesniųjų pat*-
mijimų ant rašto nedariau. 

Didelį talentą prie loši
mo turi ypatingai p. J . Pi
voriūnas, šio veikalo režisie
rius, taipgi p-lė O. Janušaus
kaitė ir p. Br. Liutkevičių. 

Pasibaigus lošimui gyvų 
gėlių bukietai tapo inteikti 
p-lėms: O. Janušauskaitei ir 
P. Žiliūtei. 

Žmonių buvo pilnutėlė 
Bro. Strumilų didelė svetainė 
— net prasigrusti buvo sunku 
per minią. Už vienius tikietus 
gauta apie 200 dol. 

Bravo Roselando vyčiams 
ir tiems, kurie parėmė jų gra
žų vakarą! 

Ten buvęs. 

pajuokti katalikus, buk šitie 
perdaug įsimylėję į svaigalus. 
Katalikai tais balsavimais 
neikiek nesusirupino. Nes jie 
žino, kad su smuklių panaiki-
mu išnyks ir darbininkų var
gas. Tuo tarpu socijalistai ei-! 
giasi priešingai. 

Binghamtonietis. 

RACINE, WIS. 

BINGHAJttTON, N. Y. 

Ateinančioje subatoje, 13 
d. balandžio, šių metų, 2 
vai. po pietų, šiame mieste 
įvyks didelis vietos gyvento
jų parodavimas išreiškimui 
ištikimybės šiai šaliai ir 
pradedant pardavinėti trečio
sios laisvės paskolos bond-
sus. 

Dalyvauti minėtame paru
davime esame pakviesti ir 
mes, lietuviai, visos vietos 
penkios katalikiškos, kaip id
ėjinės, taip ir pašelpinės 
draugijos ir kuopos savo ex-
tra susirinkime nutarė daly
vauti. Bet tautiškosios orga
nizacijos, (nekalbant apie 
socijalistiškąsias), kuriomis 
vadovauja socijalistai, atsis'a-
kė dalyvauti. 

Todėl, kurie esate kiek 
tautiškai susipratę ir tam da
lykui pritariate, nors kad ir 
prigulite prie priešingų or
ganizacijų, ateikite subatoje, 
13 d. bal., 1 vai. po pietų, į 
bažnytinę svetainę, 815 Park 
a ve., kur busite priimti kaipo 
pavieniai asmenys ir gausite 
tam tikslui priruoštus paro-
dayirno ženklelius. Ateikite 
ir tie vfsi, kurie prie jokių 
organizacijų neprigulite. 

Ęengimo Kom. Narys. 

Muilo klausimas. 

a- L. Aido'į pranešimu Lie
tuvoje vokiečių valdžios už
drausta muilas dirbti — tiek 
sau, tiek kitiems. Neleidžia
ma taippat, vartoti muilas 
skalbiniams skalbti ir troboms 
plauti. Prasižengusius baus 
5 metais kalėjimo ar 20 tūks
tančių markių pabaudos. — 

Karininku suvažiavimas. 

Socijalistai ir blaivybė. 
Balandžio 5 d. šitam mies

te buvo balsavimai m saliunų 

E.usų lietuviai karininkai 
sausio 15 d. šaukia antrą su
važiavimo, Be savo profesi
nių reikalų svarstys ir Lietu
vos reikalus'. 

Išdirbėjai Augšei«u»ios Rųšies Turkiš
kų ir Egypttškiį, Gigvretų viaam pa
saulyj. f f i l i& 
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GASOLINE 
™ 

vežs Jūsų Automobilių pigiau 
r 

per mylią negu kitas koks gaso-
linas kurį Jus galite pirkti. • 
Neklausykite ką mes sakome— 
patįs patirkite ir persitikrinkite. 
Eikite į arčiausią pripildymo 
Staciją—pripildyk savo tanką 
su Red Crown Gasoline—nu
statykite savo "carburetor'--vė
liau temykite veikmę savo rtio-

» • 

ATLIKIT TAI ŠIANDIE 

(Indiana) 

72 West Adams St. 

COMPANY 
Chicago, U. S. A 

^3T „ . . . , ,« ^ » 

Cia yra Justi Proga! 
Gauti geresnį darbą, ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėįų. TaiPK* preserių 
ir aiuvėįų elektros maši
nomis. Darbai Laukia. A* 
eikite d|enpmų» arba va
karais. Lengvi mokesčiai 
kursai m.er- ^k 

kirpime 
aiiiv4iuo 

Specia: 
ginoms formų 
pritaikinime ir 
— 15.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos i ^ -

gal Jų«ų miera — bi-
le stailės arba djdžiof 
iŠ utie inadų knygos. 

1,18. 

Telefonas: McKINLET S?C 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 6 0 . WBSTERW BLVU. 

Kampas W. SE-toa gatve* 

R 
PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

ID1EIHNE 
IK 

dtoriM 

• ^ t 3pcsį5£2K-*~—^L; 

norVfreifti?rol««kiniacal fttkfctl Angį: 

tAR Ir ) !GB SC300Į ,&tf$ų., 

tioamsHchreaala^ 

AisariCM GoHegs ftepartfwj$ch«oi 
Į3103 S. HAU5TI:9-$T. CHICAGO lu..| 

KAKPAS S ! - * * S^ĄLStSp GATVIŲ 

ANT PARDAVIMO. 
Par4uod.a dviejų pagyvenimų su 

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

Atsišaukite greitai. 

J. G. 
3446 W. 45 EI., CUicago, 111. 

i u.-,.1; 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigdausial. tu 
rime savo K* 
rabonųs ir ąp 
tomobiliųa. 
Taipgi dides
nė *&U ia*abu 
patįs dirbame., 

3307 Aubųm 4v£., 
Teleppon* Drover 41S9. 

•aHP 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augstai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

N Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47tb S t . « GhioajEp. I1L 

J 

uiimiiiiiimiiHii;iimiiHHJummuHtttti 
Rezid. 933 S. Ashland Bivd. Oiieago 

Telephone Haymarket 2544' 

PR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CCIRURGA^ 

Specialistas -Moteriškų, VyrlSkų, 
Vaikų ir visų cliroiuikų Ucų 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t., t?hicajjo 
Telephone Drover 9W 

VALANDOJ 10—11 ry ĵp 
pietų; 7—8 vak. Nedeliomis 10-
UlllIIIIIIIilIIHlllllIlIllUlllllIIlIlIŲIUIlitd! 
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H EXTRA - T E A T R A S - EXTRA 
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramos Skyrius 

Stato scenoje antrą kartą publikai reikalaujant 

Nedėlioję, Balandžio-April 14, 1918 
SCHOOL HALL SVET., 48tlt ir donore salvės 

Pradžia 4 valandą po pietų 

XJ 

Žemaitijos Mergele 
5kių veiksmų 7nių atidengimų istorijos tragediją 

Kurie mate "Butvi le" scenoje pirmu kartu tiems nereik nieko sakyti jie ateis. Mes norime 
atkreipti atyda tų, kurie neturėjo progos pamatyti to milžiniško ir gražus teatro. Atsilankę 
galės pamatyti kaip veidrodį savo tautos prakilnia ir garbingą praeitį. Todėl kviečiame visus, 
ypač tuos kurie nematė "Rutvilės", nes tai gali būti paskutinė proga. Po teatrui pasilinksmi

nimas. § <c ĮŽANGA 35 c. ir augščiau. u, 
PASARGA: — Nepamirškite kad pradžia lygiai 4-tą valandą po pietų. ^ 

[3* 39; m 
— 
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ROSELAND, ILL. TOWN OF LAKE. 

Staiga mirtis. 

10 balandžio, 4:50 vai. po 
pietų po numeriu 4522 So. 
Honore st. Petronėlė Grene-
veskienė nuo staigios mirties 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Velionė iš ryto dalyvavo sa
vo giminės laidotuvėse, nuva
žiavus i kapines jos galvą su
ėmė, parvesta namon daugiau 
jau nebekėlė. 

Kaimynas. 

Roselandie&ai lietuviai 
rengiasi prie didžiausio baza-
ro —jomarko arba kermo 
siaus. Nutarta padaryti tris 
tūkstančius dolerių gryno pel
no Visų šventų parapijai. 

Tasai šumniausias pasi
linksminimas atsibus Broliu 
Strumilų svetainėje: 107-ta 
st., ir Indiana ave., balandžio 
13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 ir 2S 
dd. Nedėliomis biznis prasi
dės — 5 tą vai. po pietų, ket-
vergais ir subatomis — 7-tą 
vai. vakare. , 

Tame didžiausiame jomar- 40 valandų atlaidai. 
ke ir gražiausiame pasilink- Aušros Vartų Šv. M. P. 
sminime dalyvaus apie 16 ka-t parapijos bažnyčioje ateinan

čią nodoldienį, bal. 14 d., pra
sidės 40 valandų atlaidai. Al
toriaus Puošimo draugija tuo 
tikslu uoliai darbuojasi, kad 
atlaidų dienomis kuopuokiau-
siai papuošti ne tik altorius, 
bet ir visą bažnyėią. 

Alyvos Darželis. 

ėiami tan susirinkiman, nes 
tai bus vienas iš svarbiausių 
susirinkimas. 

susirinkime bus paskelbta 
aukų sąskaita iš Lietuvių 
Dienos ir Laisvės Savaitės. 
Be to mūsų delegatas papa
sakos apie buvusį visuotiną 
seimą. 

Visi nariai, katrie užsilikę 
su mokestimis, labai prašomi 
šitame susirinkime atsilygin
ti. 

Valdyba. 

IŠ WEST SIDE. 

IŠ WEST SIDE. 

Sven-talikiskų draugijų Visų 
tų parapijos ir apie 3,000 pa-
rapijonių. Per visus vakarus 
gros Roselando — Kensing-
tono Lietuvių Benas (apie 20 
muzikantų) ir Visų Šventų 
par. Benas (apie 15 muzikan
tų). 

Įžanga dovanai tiems, ku
rie turės serijų tikietus; ki
tiems gi 25c. porai — vienai 
ypatai 15c. 

Komiteto narys. 

L. D. >'. 38 kp. Susirinkimas. 
Nedėlioj, 14 d. balandžio, 

4 vai. po pietų, Aušros Vartų 
parap. svet. įvyks susirinki
mas L. D. S. 28 kuopos. 

Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti šin susirinkiman, 
nes turime nemažai svarbių 
reikalų aptarimui. 

Geistina, kad kiekvienas 
narys atsivestų savo draugus 
bei drauges prisirašyti prie 
kuopos. 

Kp. Koresp. 

PATAISYMAS. 

Cbicagoje ligi šios dienos 
trečiosios laisvės paskolo< 
bondsų parduota daugiau 
kaip už 40 milijonų. Čia ma
žiausiai turi but surinkta 12(5 
milijonai. 

Cliieagos majoras Thomp
son nupirko laisvės bondsn 
už 2,500 dolierių. 

Anam "Draugo' ' numeryj 
Tautos Fondo 31 skyriaus 
pranešime apie surinktas au
kas ta>p aukotojų paminėtas 
ii' gerb. kun. M. Krušas, kurs 
kovo 3 d. Lietuvos laisvės rei
kalams aukojęs $80.80. Vie
toje to turi but — aukojo ligi 
$80. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda, arkite, vežimas ir bu-

po su keririo. ' Visi daiktai yra geri 
ir pigus. Atsišaukite sekančiu ant-
dašu: 

1418 — 4t Ave., Cicero, m. . 

Reikalingas zeceris prie 
jobsų. Atsišaukite: 

Draugas Publishing Co., 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

T. F. 

Cbicagos gatvekarių kom
panija miestui užmokėjo $2,-
035,352, kaipo 55 nuoš. savo 
ineigų per 1917 m. 

31 SKYRIAUS SUSI 
RINKIMAS. 

Federalė valdžia 
ima tvirtinti, kad atrandamas į Lietuvos 
kai-kur duonoje stiklas tai! 
nesąs koks priešininkų suo-1 
kalbis. Maistan stiklo šmo-' 
čiukai kartais patenka del 
neapsižiūrėjimo. 

Tautos Fondo 31 skvnus 
(\Vest Side, 18 ir Union gat.) 
laikvs susirinkimą balandžio 
14 d., tuojaus po pietų Dievo 
A])veizdos parapijos mokyk-

pagaliau!]0s kambariuose. Visi nariai 
;elbėtojai yra kvies i 

Rytoj Cbicagon atkeliauja 
žinomas didžiausias pasaulyj 
cirkus "Ringling Brotbers! 
Circuas". Apsistos, kaip ir Į 
kas metai Coliseume. 

Cbicagoje gyvena daugelis 
jaunų nigerių, tinkamų karei
viauti. Jš jų žymi dalis nepris 
tatė rekrutavimo blankų. Fe-
deraliai agentai jų ieško. 

DĖLEI BAZARO NORTH 
SIDĖJE. 

Šiuomi prašome labai, kad 
visi, kurie ėmė serijas del au 
tomobiliaus, sugražintų ne
parduotas serijas, o taip pat 
ir pinigus už parduotąsias — 
vėliausiai 13 d. balandžio su 
batos vakare į kleboniją, 1644 
Wabansia ave., arba Bazaro 
Komitetui, svetainėje, 1315 — 
1309 N. Ashland ave. 

Bazaro Komitetas. 

REIKALINGA. 
Reikalinga Lietuvė mergina, prie 

mastiniu krautuvėje pardavimų. Bu
tu sorai, kad butų patyrusi tame 
darbo. Atsišaukite: 

IZ. NAUSIEDAS. 
4005 So. Ashland Ave. 

JONAS GUDŽIŪNAS 
47 metų, mirė balan

džio 11 dieną, 1918 m., 
5 vai. ryte. Paėgo iš Kau
no gubernijos, šidlavos 
parapijos, Liepkalnio so 
dos. Paliko nuliūdime 
moterį ir brolį Dominiką 
Gudžiūną. Velionis Ame
rikoj išgyveno 27 metus. 
Laidotuvės bus subatoj, 
balandžio 13 d. Velionio 
kūnas iš namų 9 vai. ry
te bus nulydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos baž
nyčią (Town of Lake), 
gi iš ten po gedulingų 
pamaldų — į šv. Kazi
miero kapines. 

Visi giminės ir pažįs
tami prašomi dalyvauti 
laidotuvėse. šermenys 
yra po . num. 5355 So. 
Shields ave. 

Reikalingas vyras prie batlavo-
Jlmo ant mašinos sodes, mokantis 
arba norintis mokintis atsišaukti. 

841 W. SSrd St. 
Yards 2512. 

REIKALINGAS. 
Geras vargonininkas kuris su

pranta gerai chorą vesti. Gera vieta 
geram žmogui, apie išlygas kreipki
tės laiškais sekančiu adresu: 

"DRAUGO" ADM. 
1800 W. 48th St., Chicago, m. 

Reikalingi: Vyrai su šeimynomis, 
kurie norėtų apsigyventi mažesniam 
miestelyj, kuriems atsibodo gyventi 
dideliam mieste. Darbas užtikrintas 
per visus metus ir oras sveikas. At
sišaukite telefonų: Pullman 508. 

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

Taip pat paieškau švogerių Pra
no ir Onos Bendaraičių, jie pirmiau 
gyveno Detroit, Mich., ir Juozo 
Starkevičiaus, tos pačios gubernijos, 
Šunskų * parap. Pančekų kaimo. Tu
rtų svarbų reikalą meldžiu atsi šau
kti sekančių adresu: , 

ANTANAS PAŽĖRA. 
1936 W. 15th Ave., Gary, Ind. 

I — — — Į 

NAUDOKITĖS PROGA. 
1 Iš priežasties partnerių persisky

rimo esu priverstas išparduoti sa
vo grosernės tavorą Ir visus įran
kius, kaip tai vogas, barus, kalades, 
"ice box", lentynas ir tt., už nepa
prastai žemą kaina. Taipgi parduo
siu naminius rakandus: mašiną, pe
čių, šėpas del indų, Ir tt. 

Viršminėtus daiktus parduosiu 
tiktai atskirai. Lietuviai ir lietuvai
tės, tai yra progą kurią negalima 
praleisti, nes čia pirksite tavorą pi
giau negu už "wholesale" kalnas. 
Viskas turi būti išparduota per 2 
dienas. , 
1809 W. North Ave,, Chicago, III. 

\ 

tikras kad gautum teisinga. 

ug imitacijų. BEVO nebūtų 

taip pasekmingas kaip jis yra. Bet 

BEVO skanumas turi Saazer Apy-

bet skanumas ir gerumas ir 
grynumas randasi BEVO tiktai. 

Reikalauk teisingo — užeigose, 

restauranose, krautuvėse arba vais 
ose pikninkuose, baseball dar 

tuose, soda fountains, ir kitose vie-
tose kur blaivius gėrimai yra par
davinėjami. Tegul tau matant aty-

buteli ir persitikrink kad vir
ius turi lape. Tavo groserninkas 
tau pristatys. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS. 

c I 
1 

Didelis Pavasarinis Balius 
/ parengiąs 

LEB. GVARDIJOS D1DŽ. L. K. 

VYTAUTO 
1-na Dlrlzlji Rtitellu anf Bridgeporto 

kuris atsibus 

N e i , Balandžio 14,1918 
L I B E R T Y SVETAINĖJ . 

KAMPAS 30-tos GAT. Ir UNION AVE 

šis balius vienas iš gražiau
sių todelgi kviečiame visus se
nus ir jaunus atsilankyti ant 
šio taip puikaus vakaro. 

Taippat turime už garbę pra
nešti visuomenei, kad miiuta 
draugija rengia puikų vakarą 

Sub., Balandžio 13,1918 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ, 

32-ro PI. ir Auburn Ave. 
Muzika po vadovystė K. Globio. 

. Kviečia visus REXGfcJAI. 

PUIKUS TE A TRAS ir BALIUS 
parengtas 

Gvardijos Šv, Kazimiero Karai. 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

. 

HALSTED a I4T?STS. 

PIRMOS DIVIZIJOS 

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO-APRIL 14, 1918 
Elijošiaus Svetainėj, 4600 S. VVood St. 

Vakaras prasidės 6 vai . Įžanga 35c Ypatai 
— " • ' ' • * • — • • " — • • - • - - Į - , | [ | [ [ M 

Kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus kuoskaltlingiau-
siai atsilankyti, nes bus labai puikus vakaras ir juokinga kome
dija. Atsilankę nesigailėsite. Taipgi prie puikios muzikos galėsite 
ir smagiai pasišokti ir kitokių Įvairių bus dalykų. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

ATEINA!— 

Ja ir 10 
yetuvišku Rekordu 

E 

S 
3 

. 

• 

Mūsų Didelio Pavasarinio Atida-
rymo Išpardavimas prasidės 

Paned., balandžio 15d. 
• 

Dideli Pigumai — Dovanos—Ha-
waiian groįininkai ir dainininkai; 
taipgi daug kitų palinksminimą. 
Skaityk Subatos laikraštį. : : : 

' 
• A TEIK!-

} }»» — • m — > N » > 

• 

KLEIN BROS. 
HALSTtD 4 201h STS. 

• • • • » » » m m m K 
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Ant Lengvų Išmokėscių 

Galima išsirinkti ąžuolo ar 
mahogany medžio,* su kabine
tu del rekordų. Padirbtas taip 
kaip ir augštesnės kainos ma- t j 
šinos. t 

Kitos Mašinos lemos 1 
iki*2000 * 

EXTRA PIGIAI! 
Parsiduoda fotograftškojl galeri

ją, ant žemutinio ploro, trįs apara
tai. Oro šiaurines, dvi Šviesos, biz
nis nuo seniai išdirbtas, ant viešos 
gatvės, kaimyniška fotografu nėra, 
miesto gyventoju 26,000, ir U. 6. 
N. T. S. su 20,0000 kareivių. Turi 
būti parduota kaip gročiau. 

Lietuviai pardavėjai visuo
se skyriuose Jums patarnaus 
prielankiai. 

IIIIIIIIIIII 

DIDELIS RINKINYS 
REKORDŲ. 

Didelis rinkinys rekordų 
beno, dainų ir kitokių instru^-
mentų. Rekordus grojam vel
tui. 

! 
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L. JUCIUS, 
760 Marion St , Waukegan, 111. 
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I JOSEPH 0. WOLON 1 
f LIETU VD3 ADVOKATAS | 
S Kamb. 824 National Lite Bldg. 
1 St 80. LaSalle 8t.. 
2 Vakarais 1689 MUwauk*e Ave. 

Central 6896 
= Raaldenca HumbuJd 17 
| CHICAGO, ILL. 
»iiiiiiiiiiiiiiiifiiiifHiHiMftaiHHttnniii 

* - * » 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvėj 

i ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

| 1800 W. 47th Kampas VVood Gatvės 
| Mes Duodame Dnbeltavus Štampus Ketverge ir Subatoje 

Pilna Linija Vaikučiu Apredaln, Firanka, Blanko-
s tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

S 

I Plunksnos 
1 Svaras 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras I 

| LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 
nnilllllllllllllllHllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIII||||HHIIUNINIUIItlNIIIUIIICIHIIIUIUIIinŠ 

• 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug km u 
tuvių parduodu u§ \v.\*\t\ 
kava po 20c, 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

4 3 c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
GOCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę ra 4 i 
bent kokia. (LR 

D AIRY 
SVIESTAS 

4 0 c 

, - - • - - „ a-rr-rr-rmmmm mfį 

WEST SIDE 
1979 Miiwaukeea. 
9064 Milvraukeea. 
1954 Milwaukeea. 
1619 W. Madison 
9899 W. Madison 

1644 W Chicago a. 
1886 Blue Islandą 
2612 W. North a. 
1217 8. Halsted si 
1899 S. Halsted st 
1818 W. lZth st. 

81M W. 12nd i t 
SOUTH SJTDB 

9989 W«ntworth a 
949T 8. Halsted et 
4799 a Ashland a. 

9TORTH SIDE 
494 W. Dlvislonst 
796 W. North a, 
9646 Lincoln av. 
9944 Lincoln av. 
1419 N. Clark «L 
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