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METAI-VOL. III. No. 97 

ANGLAI UŽDARE VOKIEČIŲ 
NARDANČIAS LAIVES 

Talkininkai atakuoja vokiečius 
vakarq fronte 

STOS KAREN URAGUAY IR 
ARGENTINA 

POPEŽIUS IR VĖL PAKEL-
SIĄS BALSĄ APIE TAIKĄ. 

Atsiliepsiąs į pasaulio sąžinę. 

NARDANČIOS LAIVĖS PA 
# GAUTOS Į SLASTUS. 

Užkorkavo Ostend ir Zeebrug-
ge uostus. 

NAUJOS TAUTOS ĮSTOS 
KARĖN. 

Londonas, Anglija, bal. 24. 
—Anglijos kares laivai vakar 
užpuolė vokiečių nardančiu 
laivių uostus Ostende ir Zee-
brugge, Belgijos pakraščiuose, 
paskelbi admiralitetas. 

Penki seni skraiduoliai, pri-
liuoduoti konkreto, kurs var
tojamas kanalų užblokavimui, 
visu smarkumu paleista ant 
seklumos ir susprogdinta, ap
laidžius juos įguloms. 

Anot admiraliteto paskelbi
mo, tokiuo būdu anglams pa
sisekė nardančių laivių išėji
mui ir inėjimui j uostus už
tverti kelią. 

šiuo kartu prieš vokiečius pa 
kykla pietinė Amerika. 

Londonas, bal. 24.—Tš Am
sterdamo apturėta žinių, ku
rios gauta . iš Berlyno, kad 
trumpoj ateityj Vokietijai ka
rę paskelbs Uruguay ir Argen
tina, pietinės Amerikos res
publikos. 

Vokietijos laikraščiai, sako
ma, tai visa nujaučia ir todo] 
iškalno paruošia publiką su
tikti tą Faktą su atsidėjimu. 

Kaip matosi, prieš Vokieti-
ją veikiai pakils visas pasau
lis. J i tai pilnai yra užsipel
nius. 

Londonas, bal. 24. — Popc-
žius Benediktas x XV išnaujo 
mėgins pakelti balsą taikos 
reikale, kaip veik prasidėsian
ti nauja ofensyvos atmaina 
(fazė) vakarų fronte, rašo 
Municho Xeueste Nacbricbten. 

Exehange Telegrapb kores
pondentas iš zVmsterdamo pra
neša, kad Bavarijos laikraščiai 
rašo, jogei tasai popežiaus 
naujas veikimas taikos reika
le busiąs atsiliepimas ir per
spėjimas visuotino pasaulio 
sąžinės. ' 

DUBLINE PAKELIAMA 
BEDARBĖ. 

Tai protestas prieš priversti
ną kareiviavimą. 

VOKIEČIAI PLENUOJA 
UŽPULTI NEW YORKĄ. 

Tai busią atlikta dideliais 
lakstytuvais. 

MEKSIKA SUGABENA KA
RIUOMENĘ Į PASIENĮ. 

Tai yra vokiečių intrigų dar
bas. 

Washington, bal. 24.—Per 
Haagą ir Paryžių čionai ap
turėta žinios, kad vokiečiai iš-
teisybės pienuoja iš oro užpul
ti New Yorką ir kitus Suv. 
Valstijų pajūrinius miestus. 

Apie tai plačiai rašo. "Vos-
sisebe Zeitung". Sulyg majo
ro Haverso, toksai užpuolimas, | ] ) l lS( ij s t i p r i n t a patroliai. 
esą, nesunku atlikti. Amerika, 
girdi, apie tai gerai numa
nanti ir todėl dienomis ir nak
timis patroliuojanti pakraš
čius, ypač New Yorko pa
kraščius. 

Šiandie Vokietijoje ^lirbdi-
namos didelės nardančios lai
vės, kurios galės su savimi 

EI Paso, Tex., bal. 24.—Ju-
arez apylinkėsna Meksikos vy
riausybė sutraukia skaitlingą 
kariuomene. 

Anot gautų žinių, tos ka
riuomenės jėgų užtenka, kad 
prasimušti per amerikonišką 
rubežiu. Todėl amerikoniškoj 

Kaikuriose vietose pasieniu 
meksikonų kariuomenė gami
na apkasus. Be to pranešama, 
kad Meksikos civiliai gyven
tojai apginkluojami. Tai daro
ma buk tai prieš amerikonų 
įsiveržimą. 

Gauta patvirtintos žinios, 

Vokiečiai gali užpulti 
Olandiją 

u- c 

VOKIETIJOS MILITAR1STAI DAR NEATSILAKĘ 
ŽMONIŲ KRAUJO 

j 
VOKIETIJA GRŪMOJA ;gav0 ją desperacija. Tatai ka-

OLANDIJAI. 

Vokiečių atkaklumui nesima
to galo. 

Londonas, bal. 24.—Vietos 
laikraščiai praneša, kad An
glijos užsienių reikalų minis
terija gavo žinių apie didelį 
santikių intempimą tarpe Vo-

pasumti suardytus lakstvtu- i • , ,. \ . 
. . ,. : ., : jKo.F platina bjauriausius me 

vus ir plaukti i Amerikos pa- \ • ', . . 
, vv. * * ilus apie amerikonu įsiverži 
kraščius. 

GUATEMALA KARĖJE 
PRIEŠ VOKIETIJA. 

Nėra dar žinių, ar nuo šito 
drąsios operacijos anglai kiek Šita respublika ištikimai stovi 
nukentėjo, ar gal nieko. 

ANGLAI TRUŠKINA VO 
KIEČIŲ LINIJĄ. 

Sustojo vokiečių užpuolimas. 

Londonas, bal. 24.—Šiau
riuose nuo Albert praeitą nak
tį apie 1,000 jardų ilgio fron
tu anglai užatakavo vokiečius 
ir sutruškino jų liniją per 250 
jardų pločio. 

Somme fronte anglai žymiai 
pagerino savo mušiu liniją 
pasekmingais veikimais prieš 
vokiečius. Apie tai pranešta 
oficijaliai. Dar pridurta, kad 
anglai paėmę nelaisvėn 6'0 vo-
1 . v • <ieeių. 

Be to anglams teko paimti 
nelaisvėn kiek vokiečių ir 
Flandrijoj. 

S. V. pusėje. 

Washington, bal. 24.—Oua-
temala respublikos pasiunti
nys, Senor Don Joaquin Men-
doz pranešė, kad (iuatemala 
seimas nusprendė užimti tokią 
pat poziciją prieš Vokietiją, 
kokią poziciją yra užėmusios 
Suv. Valstijos. 

Reiškia, kad Ouatemala yra 
karėje prieš Vokietiją. 

Dublinas, Airija, bal. 24.— 
Vakar šitam mieste pravesta 
visose įstaigose darbininkų 
bedarbė, kaipo protestas prieš 
priverstiną kareiviavimą. 

Kaip žinoma, Britanijos 
parlamentas, pareikalavus vy
riausybei, pravedė įstatymą, 
sulig kurio ir airiai butų ima
mi kareiviauti, kadangi lig-
šiol priverstimas kareiviavi
mas buvo palietes tik Angliją. 

Ariai tokiam parėdymui la
bai priešinasi. To pasekmėj.* 
daromi visokie protestai. 

ims apie amerikonų } 
mą. Meksikonai vra bailus. Atsiradusios netohes Ame- u , n i 1 „ n 4 , . . * , . ?. n i Xv j y. Klauso tų bjauriu vokiečiu 

KALBAMA APIE KARĖS 
PASKELBIMĄ BULGARI 
JAI IR TURKIJAI. 

AUSTRAI GABENAMI VA 
KARŲ FRONTAN. 

Washington, bal. 24.—Di
plomatinėse depešose iš Ber
no pasakyta, kad Belgijon 
atkeliavo vengrų kariuomenė. 

Per l.iege daug traukinių 
su kariuomenė praėio. 

Iš Antverpeno ir Gbento 
Anglų linijoje aną dieną o pranešama, kad tenai randasi 

ro mūšyje žuvo garsus vokie-
ėių lakūnas kapitonas baro-j 
nas von Ricbtbofen. 

Anglai šiandie jį iškilmin
gai palaidojo. Pagerbė žuvu
sį, kaipo narsų priešininką. 

ir daugelis austrų. 

Washington, bal. 24.—Va 
kar senate karštai buvo svar
stomas klausimas sulig paduo
tų rezoliucijų, kad Suv. Val
stijos paskelbtų kare Turkijai 
ir Bulgarijai. Galutinas klau
simo išrišima* atidėtas nnt 
šiandie. 

rikos pakraščių nardančios 
laivės, iš savęs paleisiančios 
lakstytuvus, turinčius po 200 
svarų sprogstamosios medžia
gos. Tie lakstytuvai galėsią 
įsileisti 450 kilometrų šalies 
gilumon. 

Bet tai tik vis sumanvmai. 
Kartais vokiečiai ir gali pa
mėginti tai įvykdinti. Nes juk 
skęstantis ir skustuvo griebia
si. 

melu ir ginkluojasi. 

ATSIKARTOJA ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

San Jacinto, Cal., bal. 24.— 
Praeitą sekmadienį čionai ir 
apylinkėse įvyko žemės dre
bėjimas. Maži nuostoliai pada
ryta. Su žmonėmis nelaimių 
nebuvo. 

Po to vakar ir vėl atsikarto
jo drebėjimas. 

Žemės drebėjimas atjaučia
mas ne tik pietinėj Californi-
joj, bet vakarinėj Arizonoj ir 
Ptali. 

VOKIEČIAI NUGALABINO 
14 BELGŲ. 

Tame skaitliuje buvo du kuni 
gu. 

Amsterdam, bal, 24. — Ts 
Belgijos pasienio ėia gauta 
žinia, kad vokiečiai Antver
pene nugalabino 14 behru, ta
me skaitliuje Ą\\ kunfgu. .Tie 
buvę (atariami šnipinėjime. 

Vokiečiai tečiau apie tai ne
paskelbė viešumon. Pasaulis 
nežino daugelio vokiečių pik
tadarybių, kokias jie išdaro 
užimtose šalyse. Tečiau paskui 
visa tai paaiškės. TV vokiečiai 
turės skaudžiai atsakyti už 
tai. 

VOKIEČIAI ATMAINO 
TAKTrKA. 

AMERIKONAI PRARADO 
200, VOKIEČIAI LIGI 400 

KAREIVIŲ. 

Tai pasekmės žinomojo mūšio 
ties Seicheprey. 

Washington, bal. 24—Kares 
departamentas gavo žinių nuo 
gen. Persbingo, kad žinomam 
amerikonų su vokiečiais mu-
šyj ties Seicbeprey, šiaurva-
karuose nuo Toul, amerikonai 
prarado apie 200 karei vi u. 
Vokiečių nuostoliai siekia ligi 
400 kareivių. 

Meta šalin atakas tirštomis 
koliumnomis. 

Londonas, bal. 24.—Vokie
čiai nežmoniškai nukentėję 
nuo anglų pagal i aus susipra
to. CJen Ludendorff paskelbė, 
kad vokiečiai tolesniai neitų 
atakosna tirštomis koliumno
mis, bet pakrikomis, atskiriais 
būriais. 

Apie tai praneša Daily 
Mail korespondentas iš vy
riausios Britanijos karės sto
vyklos Prancūzijoje. 

Savo parėdymą i vokiečių 
armijas Ludendorff yra pas
kelbęs kovo 30 d. 

k i et i jos ir Olandijos. Eina 
kad vokiečių agentai Meksi- gandas, kad Vokietija jau pa-

siunčiusi Olandijai tam tikros 
rūšies •ultimatumą. 

Sulyg laikraščio Evening 
Standard, Vokietija nuo O-
landijos pareikalavo žymių 
parankamų gabenant vokiečių 
kariuomenę ir amuniciją per 
Olandiją i vakarų frontą. 
Argi tai atsikartos Belgijos 

tragedija? 
Maždaug vokiečiai stato O-

landijai tokius pat reikalavi 
mus, kokius kituomet kaizeris 
buvo pastatęs Belgijai, gi ku
rių jokiuo būdu negalima iš-
pildvti be neutralvbės sulau-
žymo. 

Xėra jokios abejonės, kad 
Vokietija mėgina suprovokuo
ti Olandiją ir intraukti ją ka-
rėn. 

v 
Vokietija, sulaužydama ma

žųjų tautų ir valstybėlių tei
ses, mėgina nors tuomi pasi
naudoti, kad turėti sau pa
rankamus plačiam veikimui 
vakarų fronte. Juk šiand5" 
Olandija žymiai užtveria vo
kiečiams kelią tiesiog pri
eiti prie Belgijos, paskui per 
šitą prie mūšių fronto. Su-
truškinus Olandijos neutraly-
bę, vokiečiams paliktų platus 
kelias karės operacijoms. 

— Paryžius, bal. 24.— Čia 
nuo susižeidimo mirė cliica-
gietis lakūnas, antrasis leite
nantas Dinsmore' EI y. 

binasi prie mažesnių neutra
lių šalių. Jei tų šalių neįsten
gia patraukti savo pusėn, tai 
grūmoja ginklais. 

Olandijos pamušimas Vokie
tijai butų svarbus dar ir tuo 
žvilgsniu, kad tenai turėtų il
gus jūrių pakraščius savo vei
kimui. 

Šiandie Vokietija savo nar
dančioms laivėms lizdus turi 
Belgijos pakraščiuose. Tenai 
yra daug neparankumų. Kas 
kita butų su Olandijos pakraš
čiais. Tuose pakraščiuose sau 
lizdus susivytų ne tik nardan
čios laivės, bet ir karės laivai. 

Olandų spaudos opinija. 
Olandijos laikraščiai rašo, 

kad pastaromis dienomis vo
kiečių laikraščiai labai stebė
tinu bildu ėmė interesuoties 
Olandijos neutralybe. 

Tas reiškia, kad tuomi pri
dengiama kokia nors7 nauja 
vokiečių nedorybė, intrigos. 
Norima neutrale šalį suprovo
kuoti. 

Vokietijos militarizmas dar 
neprisiputo žmonių aukomis. 
Savo tokiuo atkakliu pasiel
gimu kaizerio militaristai mė
gina dar labjaus prailginti ka
rę ir tolesniai lakti žmonių 
kraują. 

Ko vokiečiai nori. 

Iš llaagos gauta žinia, kad 
Olandijos ministerių kabine
tas šiomis dienomis turėjo 
specijalį posėdį. Svarstyta 
Vokietijos reikalavimai. Vo
kietija reikalauja, kad Olan
dija leistų per savo teritoriją 
vokiečiams gabenti žvyrą ir 
smėlį karės frontan. Ministe-

Vokietija pajuto savo nepe-Įrių kabinetas nesutiko su to-
sisekimus vakarų fronte. Pa-!kiais vokiečių reikalavimais. 

Washington, bal. 24.—Ka
rės sekretorius Baker, kurs 
nesenai lankėsi Europoje, va
kar kalbėjo prieš senato mi-
litarinį komitetą/ Papasakojo 
savo įspūdžius, patirtus karės 
lauke ir apie abelnąji karės 
stovį. 

Iš sekretoriaus kalbos komi-
tetas patyrė, kad jis nenorįs, 
kad senesni, kaip dabar, vy
rai butų šaukiami kareiviau
ti. Taippat suprato, kad vy
riausybė pasiganėdina paga
minti nedaugiau, kaip tik 3 
milijonus kariuomenės. 

3 MILIJONAI SUV. V. KA SUĖMĖ VOKIEČIŲ ŠNIPĄ. 
RIUOMENĖS. 

Buvo persitaisęs prancūzų ka-
Taip yra pasakęs karės sekre- r e i v i o uniformoje. 

torius. Paryžius, bal. 24.—Vietos 
gatvėse suareštuotas vokiečių 
šnipas, kurs buv0 persitaisęs 
prancūzų kareivio uniformoje. 

Suareštuotas pasisakė, kad 
gimęs Alzase ir esąs dezerte-
ris iš vokiečių kariuomenės. 
Jis dezertavęs, kuomet buvęs 
^atgabentas vakarų frontan iš 
(Jalicijos. 

Policija yra nuomonės, kad 
suimtasis e^ą^ vokiečių oficie-
ris. 

;fttf^ft^ywžy::J::;v;:;į;:;¥įiž<ž>ž. . v.:: ::.•.:•. .-.&;•:*:•;•''•;-frižKi 

AMERIKOS KAREIVIŲ KELIONE IR ĖJIMAS ANT PRIEŠININKO. 

Šiame laike Cbicagoje yra 
tiek daug pagaminto cemento, 
kad iš jo galima padirbdinti 
300 laivų. 

*\ 

Amsterdam, bal. 24.—Anot 
gautų žinių iš Berlyno, vokie
čių kanclieris von Hertling 
iškeliavęs Belgijon, kur turįs 
konferenciją su Belgijos mili-
tariniu gubernatoriumi gen. 
von Falkenliausen. 

—— 

KAS SKOLINA DĖDEI ŠAMUI-DARO GERĄ BIZNĮ. IR PINIGUS SAUGION VIETON DEDA, IR GELBSTI 
SUPLIEKTI KAIZERIO MILITAR1STUS. 



" D R A U G A S Trečiadienis, balandžio 24 d. 

EAU 
LIETUVT\J KATAIJIvŲ DIENRAŠTIS 
Eina kasdieną išskyrus nedėldicnlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama $5.00 
Pusei meta $3.00 
> Perkant atskirais numeriais po 2c. 

Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Nauji? Motų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siijsti išperkant krasoje ar exprese 

_ "Money Ordcr" arba jdedant pinigus 
J registruota laišką. 

LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

Published Daily except Sundays by 
DRAUGAS PLBLISHING CO., Inc. 
1800 W. 46th Street, Chlcago IlUiiois 
Phone: McKlnley $114, EstabL 1908 

TERMS OP SIBSCRIPTION: 

One year $5.00 
Slx months $3.00 
Thursday's Edition $2.00 
At Ncws—Stands 2c a Copy. Advcr-
tising rates on application. 

46 Draugas Publishing Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tei. McKiniey6tt4 C h i c a g o , III. 

Trečiadienis, bal. 24, šv . Fidelis. 
Ketvirtadienis, balandžio 25 d. Šv. Morkus, Evang. 

8 — — — —mmmmmmmmimmm »% 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
M M W M I * 4 « * > 4 M N M I 4 4 * W * * I « « » Į » > « K 

VISIEMS RUPI, UŽTAT 
IR RAŠO. 

Kaip svarbus buvo seimo 
maldos klausimas, - parodo 
nors ir tasai faktas, jog laik-
raščiai dar i r po šiai dienai 
nenustoja ilgiausius straip
snius apie tai spauzdinę, nors 
visi ir sako, kad gana! Kreip
kime, girdi, geriau doma i sei
mo rezoliueijas. Štai " Gar
sas, ' ' kuris pirmasai pastebi, 
jog laikraščiai perdaug apie 
maldos incidentą rašo, patsai 
betgi paskutiniame " G a r s o ' ' 
numeryje sieksninį straipsnį 
"maldos klausimas se ime" iš
rėžė. 

I r nors mes jau tuo klausi
mu esame p. Uosio straipsnį 
indėje, točiau jei ir vėl apie 

' ji primename, tai darome 
"vien reikalo spiriami, netei-

* ungij * užmetinėjimų ir aiški-
! jiimii verč iami ." Šį kar ta no-
3 rime priminti " D r a u g o " 

viena tradicija juk tur i turėti 
savo pradžią. 

"Vien . L ie t . " užsispyrusi 
tikrina, kad katalikai maldos 
reikalavę su blogiausiais 'no
rais — panaudoti malda savo 
part i jos tikslams. Bet tam 
tvirtinimui j i neturi nei ma
žiausio pamato. Mes užtikri
name visus tautininkus, kad 
mes anaiptol nemanome ir ne
norime savinties maldos kaip 
kokį monopolį. Mes, netik ne-
pvksiiue, bet net nuoširdžiai * • * a u t s a v o P ^ i u ' k a d a J i s a i 

darė seimo atidarytojas, ati
darydamas jį be maldos. Gir-
dir, katalikuose buvusi dvejopa 
mint is : 1) nežiūrint tautinin
kų protesto, seimą at idaryti 
su malda, 2) leisti, kad iš pa
čių seimininkų iškiltų maldos 
sumanymas, kad katalikai 
"ma lda i vietą iškovotų" — 
kaip sako " G a r s a s . " 

Nemalonu mums kerti gin
čus su saviškiais, ypač apie 
praeitus dalykus. Bet, nenorė
dami, kad mūsų visuomenė 
liktų po klaidingu įspūdžiu, 
turime nušviesti tikrąjį daly
kų stovį. 
* Nežiūrint to, kaip seimo 

rengimo komisija savo ta rpe 
tarėsi maldos klausime, nežiū
rint visų gązdinimų iš tauti
ninkų pusės — seimas turėjo 
būti atidarytas su malda. 

Am. Liet. Tarybos posėdyje 
Vi kovo (dalyvaujant kai-ku-
riems kitiems katalikų veikė
jams) toje prasmėje ir pada-
rvta nutarimas visais balsais 

• 

prieš du (seimo rengimo ko
misijos nar iu) , kurie, matyt, 
norėjo laikyties kitokios tak
tikos (kad patys seimininkai 
iškovotų sau teisę melsties). 

Tie kurie tą nutarimą pada
rė, nei valandėlei neabejojo, 
kad sulig jo bus pasielgta. 

Seimo atidarytojas per 
daug didelę atsakomybę pa-

skM-* 
tytojams, kas rašoma maldos 
klausime "Vienybės L ie t . " l i 
t i Garso . " 

a Vienybė Lietuvninku.'' 
"Vien. L ie t . " pr irašė pen

kias ilgas skiltis, besistengda
ma prirodyti , kaip blogai ka
talikai seime pasielgė, kad 
maldą atkalbėjo. Kaip ir pa
prastai "Vien. L ie t . " prišne-

- kėjo daug nenuoseklumų ir ne
pamatuotų išvedžiojimų. Mė
ginsime pagriebti jos veda
mąją mintį. ' 

"Malda , anot "Vien . L i e t . " 
— gražus da lvkas ." "Niekas 
nega l i " sako ji ."priešintis 
maldai, kaipo tradicijai tokio
je iškilmėje, kaip seimo atida
rymas. Bet katalikai, kada 
norėję pasimelsti seime, tai 
jie nesekę jokios tradicijos, o 
tik norėję negražiai panaudo
ti ją savo partijos tikslams. 

Taip išvodžioja "Vien. Lie
t u v n i n k u . " 

Išvedžioja, žinoma, visiškai 
neteisingai. Katalikai sekė 
jau savo išdirbtas tradicijas. 
I r Lietuvoje visus svarbes-

" niuosius suvažiavimus jie vi-
. sada atidarydavo ir uždary-
" davo su malda —%ir čia Ame

rikoje m savo draugijų susi
rinkimuose, ir visuose savo 
seimuose jie maldą vartoja. 
Chicagos politiškas seimas 
taip-pat buvo at idarytas ir už
dary ta i su malda. Jei mūsų 

. tradicija nesiekia taip toli, 
kaip kitų tautų, tai juk, " V . 
L . " gali suprasti, kodėl taip 
yra. Pagaliaus jei tai ir butų 
buvę daryta tik pirmą sykį, 

• tai lai atsako "Vien. Liet . ," 
! kokiu būdu atsiranda visos 
• t radici jos: a r jos gatavai iš 
• dangaus nukrinta, ar susidaro 

iš atkartotinai pildomų žmo
nių pasielgimų, kurie virsta 
papročiais, pereina iš kartos 
į kartą ir, pagaliaus, sudaro 
likrą stiprią tradiciją. Kiek-

džiaugsimės, jeigu ir tautinin
kai, ir socijalistai visus savo 
seimus ir suvažiavimus pra
dės ir baigs su malda, by tik 
su gražiomis širdimis ją kal
bėtų. Juk kitų tautų tautinin
kai (pav. lenkų), net ir Lie
tuvos tautininkai — panašiuo
se atsitikimuose maldos nesi
baido. Juk jeigu ir mūsų ame
rikiečiai tautininkai butų pa
žiūrėję į maldą kaipo j labai 
pritinkantį dalyką panašiame 

•iseime, tai "Vien . L i e t . " nei 
galvon nebūtų atėję primeti
nėti mums blogus norus. Bet 
jau ir tas apsireiškęs palinki
mas intarinėti (visai be pa
mato) — rodo blogą širdį 
"Vien . L ie t . " redaktoriaus. 

Katalikų, motyvai. 
Katafikai, norėdami seime 

maldos, turėjo kuogeriausią 
mintį — atiduoti garbę Šu
tve rtojui, -paprašyti Jojo pa-
gelbos tokiam svarbiam dar
bui. Išpradžių kitokių motyvų 
pas juos nei būti nebuvo. , 

Tik paskui, kada paaiškėjo 
atsinešimas tautininkų — at
sirado dar ir kitas motyvas: 
tai noras apginti sąžinės lais
vės principą. Lengva socijalis-
tams ir tautininkams šnekėti 
apie įvairias laisves. Bet 
praktikoj j i e dažniausiai pasi
rodo tikrais laisvės priešinin
kais. Šitame atsitikime katali
kai skaudžiai pajuto, kad čia 
kėsinamasi ant jų švenčiausių 
teisių, ant jų sąžinės laisvės. 
Juk aišku buvo, kad per pusę 
minutės sukalbėdami trumpą 
maldele jie nei vienam kultu-
riiLgam ir laisvę mylinčiam 
žmogui negali padaryt i nei 
skriaudos, nei nemalonumo. 

Tautininkai nei patys nepa-
simatė, kaip atsidūrė rolėje 
bolševikų, laisvės griovėjų. 

Tuo savo žygiu jie apreiškė 

nutarė savo širdyje nesiskai
tyti su nutarimu A. L. T. Pa
našaus pasielgimo jokiu būdu 
pateisinti negalima ir mes ap
kaltintume už jį nors ir tikrą 
savo brolį a r tėvą. 

J u k lengviau y ra pavesti 
atsakomybę rinktinei organi
zacijai, (tos pečiai yra stip
resni) negu pavieniam žmo
gui. Vėlgi iš antros pusės vi
suomet sveikiau yra nepasiti
kėti perdaug savo vien protu, 
o atsj5»6rėti daugiau Ą nuomo
nes - ir nutarimus didžiumos 
kitų. 

Gi grįžtant prie taktikos 
klausimo — lengva suprast i , 
kad anoji antroji taktika, pa
gal kurios pasielgė šeinio ati
darytojas — buvo įieperdaug 
rimta. Tikybinius principus ir 
jausmus turi turėti ne tik de
legatų minia, bet, gal dar la
biau, seimo kvietėjai ir patsai 
seimo atidarytojas. I r ne rei
kėjo tuos principus paslėpti 
tam, kad " taut ininkų vadai' 
nebūt turėję progos prie ka
talikų vadų pr ik ib t i . " Norin
tiems kabinėties progų visada 
užteks, ' o tvirt iems ir drą
siems žmonėms įvairios prie
kabės nėra baisios. 

Atiduoti miniai rišti niaklos 
klausimą. — buvo pavojinga ir 
ne ]>erdaug padoru. Iškovoti 
tai iškovojo minia, bet, žiūrė
kite, kiek tas kaštavo. Malda 
ištikrųjų buvo išstatyta ant 
turgavietės, likome pažeminti 
akyse kitataučių. 

Sunku, žinoma, tvirtinti , 
kas butų buvę, jeigu seimo 
atidarytojas butų pasielgęs 
sulig A. L. T. nutarimo, net 
sulig josios konstitucijos. Bet 
galima drąsiai spėti, kad ma
žiau butų buvę maldos paže
minimo, mažiau trukšmo salė
je. Maldos priešininkai gal 
nebūtų nei' išdrįsę savo nekul 

Saugokimės mūsų boIše= 
vikų nuodų. 

Pagarsėjus pragaištingiems 
šios karės metu rusų bolševi
kų darbams, pasirodė, kad to
kių pa t bolševikų randasi 
kuone kiekvienoje tautoje. Tu
rime jų ir mes. Suprantamas 
daiktas,, lietuviškų bolševikų 
negalima sulyginti su kitų 
tautų bolševikais. Mūsiškiai 
y ra kurkas žioplesnį. Kitų 
tautų bolševikuose tarpe bet
varkės visgi retkarčiais suži-
buriuoja bent kokia ypatingo
ji jų takt ika kovoje prieš ne
patinkamus sau žmones. Gi 
mūsiškiai — tai tamsiausias 
ir podraug bjauriausias ele
mentas. Su tokiais žmonėmis, 
prisiėjus reikalui, jokiuo bū
du negalima susikalbėti. J i e 
daugiau nebežino, kaip tik 
bjaurioti tikėjimą, kunigiją i r 
patį dangaus ir žemės Sutvė
rėją. Tais savo " p r i n c i p a i s " 
remdamiesi jie siūlo mūsų 
tautos darbininkams kažkokį 
" r o j ų . " J ie tvirtina, kad be 

jo irjšiek-tiek jie aprimo. Te-
čiau nenurimsta jie veikę 
prieš katalikus ir Bažnyčią. 1 
Šituos reikalus vyriausybė ne-
'simaišo. Todėl jie čia tur i at
virą lauką. Išsijuosę platina 
savo šlamštus. Kursto katali
kus steigti neząležnas parapi-
pas. Ypač su nezaležnomis pa
rapijomis jiems- yra užtikrin
tas pasisekimas. Nes jei kat
ras katalikas žmogus atsižada 
tikrojo tikėjimo, ima tarnauti 
bambizams, tai jau ir yra iš
keptas bedievis. Gi tokie ne-
zaležninkai bedieviai šiandie ir 
palaiko lietuviškąjį bolševikiz-
mą, neg. prisideda prie palai
kymo jo šlamštų. 

Lietuviški bolševikai dau
gelį lietuvių darbininkų šian
die (}ar tur i pavergę ir nuo
dija juos savo raštais, kalbo
mis. 

Kai-kurie nesusipratėliai 
tuose nuoduose taip įmirkę, 
kad pro bažnyčią praeidami 

tikėjimo darbininkui daug ge- stipriau paspaudžia skrybėlę 
riau gyvenasi. Gi atsimetus a n t s a V o galvos, kad kartais 
nuo tikėjimo, žinomas daiktas, j o s vėjas nepakeltų. Nes tai 
kam tuomet gali but reikalin- butų didelis prasižengimas 
ga kunigija ir jos patarnavi- p r į e š lietuviškojo socijalizmo 
mai žmonėms dvasios reika- principus. 
*a is- Nuodija jie nesusipratusius 

Per visą eilę metų lietuvis- lietuvius darbininkus ne tik 
kieji bolševikai kaip padūkę dvasiškai, bet ir tautiškai, 
kovojo ir šiandie dar kovoja Kuomet visuomenė darbuojasi 
prieš katalikų Bažnyčią s ir už tautos laisvę, jie inkalbinė-
musų dvasiškiją. Tam tikslui ja žmonėms, kad lietuviams 
jie susiranda šalininkų. Nes laisvė nereikalinga. Kur-kas 
ir ta rp tų pačių katalikų pa- 'esą geriau jiems prisidėti prie 
sitaiko lengvatikių žmonių. Rusijos ir pasiduoti rusų bol-
Pat raukę savo pusėn kokį ne- ševikų globon. 
susipratusį -tamsuolį žmogų,J Visuomenė del Lietuvos 
kaip bematai, jam privelia vi- 'neprigulmybės visomis išga-
sokios savos " l i teratųfos", įėmis remia šios šalies vy-
purviniausio turinio raštpalai- ' riausybę. Nes kuomef kaizerio 
kių. Tamsuolis tų šlamštų pri- autokratizmui "bus padarytas 
siskaitęs tuojaus sužvėrėja, galas, tuomet ir Lietuvai bus 
pavirsta puslaukiniu. Nors užtikrinta laimingesnė ateitis, 
apie socijalizmą turi tiek su- Bet mūsiškiai bolševikai lie 
prat imo, ' kiek jautis apie as
tronomiją, bet socijalizmo 
"moks l ą " ima skelbti ir bjau-
rioja viską, kas tik žmogui 
yra švenčiausia. Su tokiuo su
tvėrimu yra baisu ir gyventi. 

Seniau mūsų bolševikai 
buvo dar kiek nuolaidesni, 
nebuvo ištroškę taip daug 
raudonosios revoliucijos prieš 
Bažnyčią. Bet nuo to laiko, 
kuomet rusams bolševikams 
pasisekė įsivyruoti Rusijoje, 
ir jie drąsiau pakėlė savo gal
vas. Ėmė steigti kokias tai 
"darbininkų t a rybas" , ėmė 
grūmoti net tik katalikams, 
bet ir pačiai šalies vyriausy
bei. Bet vyriausybė pagrumo-
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RAŠYKITES į "DRAUGO 

BENDROVĘ. 
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NUTARTA: 
h^nt-ilas pndvlintt nuo $X>,C0<J »*' / - " . " " 
Šerai rumažinii nu.- i^'.i.-o iki f 10.00. 

siap' 'dicn musy laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bot kode!? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

V=ena{inis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rjdcnį patapo visuomeniška ir prieinama įstat-
•;ic:. sorai r,uo 325.00 numažinti iki SI0.00. Senasis 
vionas Šeras bus vertas pustrečio naujŲ. Dabar "Drau
go" Bendro,c prieinama visiems: 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai j "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus, 

"Draugas''' nori pasistatyt; lietuvig centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija romume "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

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

46th Street, Chteago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. 
M 

Kuponas užsirašymui * 'Draugo*' Bendroves šėnju 
DRAUGAS PUBLISHING OOMFAJTY, 

1800 West 46th Street, 
CHICAGO, ILLTMOIB. 

Prisiunčiu $ Money Orderiu ar Čekiu kr meldžiu 

man pasiusti "Draugo" Bendroves šėrų. 

Vardas ir pavardė * 

antrašas 

Miestas Valstija 

VIS DAUGIAU IR DAU 
GIAU GARSINAMĖS. 

D-RAS ŠLIUPAS GRĮŽTA 
1 AMERIKA. 

. . > 

tikrą ^savo veidą, be to, kas | t l l r ingų instinktų rodyti .(ne
blogiausia, jie sukom p romi ta 
vo mūsų tauta, akyse ameriko
nų, kurie tą atsitikimą, išpūtė, 
išvedžiodami iš to fakto, jog 
mes esame dar nenusistovėję 
ir nekultūringi. 

Blogai pasielgus bent jau 
tylėti reikėtų, jeigu neišgali
ma atvirai prie klaidos prisi
pažinti. 

"Garsas." 
9 

' ' Ga r sa s ' ' apie maldos klau
si mą bene daugiau net pr ira
šė, kaip "Vien. L ie t . " J isa i 
nori prirodyti, kad gerai pa

būtų nei suspėję). Dabar tie 
jų instinktai buvo išprovo
kuoti. Lai jie paskui ir buvo 
nuslopinti katalikų susiprati
mo, bet patsai jų išvilkimas 
aikštėn ne tik nebuvo reikalin
gas, bet pasirodė aiškiai Me
dingas daugeliu žvilgsniu. Ta; 
sai visas incidentas su malda 
mus, katalikus, sakytumo, 
ypač dviejų dalykų pamokino: 
1) būti tvirtesniais savo prin
cipų apgynime, 2) laikyties 
disciplinos ir savo- įstaigų nu
tarimų. 

T ė v y n ė " No. 16 praneša, 
kad d-ras J . Šliupas, grįžtąs į 
Amerika. " T ė v y n ė s " redakci
ja nenurodo priežasčių, del 
kurių grįžta, bet patsai Šliu
pas savo busta šrai k% rašo: 

"Pas i i lgau visų be galo. 
Bet išeigos nėra. Mano kiti, 
kad reiktų Anglijon važiuo
ti, bet kuomi? Baigiu pini
gus ir reiks skolinti iš Lie
tuvių komiteto... 

8 d. Sausio laukėme ap
skelbimo nepriklausomos 
Lietuvos, bet dalykai susi-
trukdė, ir nežinome dar ko

tu vių darbininkų vardu pro
testuoja prieš karę, kursto 
lietuvius pasipriešinti priver
stinam kareiviavimui. 

Tokiais ir kitokiais nuo
dais jie žymią darbininkų da
lį apteikia. Tas eina tautos 
nesveikaton. Tas išdalies ir 
trukdo veikti mums Tėvynės 
laisvės ir neprigulmybės rei
kalais. Tuo labjau, kad mūsų 
bolševikai, atlikinėdami bjau
rius darbus, visuomet prisi
dengia lietuvių darbininkų 
vardu. Nors, kaip žinoma, 
jiems lietuvystė tinka, kaip 
margiui penkta koja. 

Pastaraisiais laikais tečiau 
ir šalies vyriausybė jau yra 
patyrusi lietuviukų bolševikų 
darbus ir troškimus. I r jau 
moka atskir t i juos nuo sveiko
sios lietuvių visuomenės kūno. 
Bet jų nuodų panaikinti neįs
tengia. 

Prieš tuos lietuviškų bolše
vikų nuodus mes patys turime 
kovoti. Lietuviai darbininkai 
prieš tai kaip vienas turi pa
kilti. Gana mums to išnieki
nimo, ir pažeminimo svetim
taučių akyse. 

Apsisaugokime tų nuodų. 
Kovokime prieš juos. Bukime 
patr i jo ta i ' ir ištikimi savo šr . 
Bažnyčiai, Gerbkime savo ku
nigija, kuri daug triūso šian
die padeda tautos reikalais. 

i n 

Taigi, greičiausiai, tur-but 
del to ^ri/.ta, k-».c! tau.minkai 
neįstengė pristatyti reikalingu 
pinigų. 

" T ė v y n ė " apgailestauja. 
kad d-ras sugrįžęs tmv>i;r 
su vargu imties vėl savo dar
bą, kad jisai išvažiuodamas 
daug nustojęs ir kad už visa 
tai prigulinti daktarui didelė 
pagarba. 

PREZIDENTAS PATVIRTI 
NO SABOTAŽO BILIŲ 

Washington, kil. _4. Va 
kar prezidentą- Wilsonas pat
virtino kongreso pravestą taip 
vadinamą sabotažo bilių. 

Sulig to biliaus sabotažnin-
kai rasti kaltais bus baudžia
mi 30 metų kalėjimu ir $10,-
(»(H) pabauda u:>/ kate- nn-d/.i; 
,<>.- naikinimą. 

Skaičius leidinių svetimose 
kalbose apie Lietuvą nuolat 
vis auga. Leidžiame tr is žur
nalus : prancūzų ir vokiečių 
kalbomis Šveicarijoje, anglų 
kalba — Amerikoje. Be žurna
lų leidžiame daugybė brošiū
rų ir net storų knygų. 

Štai nesenai gavome naują 
didelį ir svarbų veikalą (pus
ketvirto šimto puslapių) kun. 
D-ro A. Viskanto " L a Lithua-
nie Religiense." Veikalą puo
šia daugybė labai tinkamų 
iliustracijų iš mūsų gyvenimo, 
kaip praeities, taip ir dabar
ties, paveikslai bažnyčių, 
šventų vietų, žymų Lietuvos 
veikėjų. 

Veikalas p. Rivas 'o prancū
zų, kalboje apie vokiečių nu
veiktus negražus darbus Lie
tuvoje turės per 500 puslapių. 
Susidės iš 6-ių dalių, kurių 
dvi jau pasirodė. 

-Šiomis dienomis mus pasie
kė antras numeris " P r o Li-
t u a n i a " šiu 1018 metu. Įtan-
dame jame s t ra ipsnius: įžan
ginį apie Liet. Brastos tary
bas ir iškilusį jose Lietuvos 
"klausimą. D-ro geheffelto 
straįpsnį " L e s races eri Li-
tuan ie , " paimtą iš " D a s nene 
Li tuanen , , 1918 m. No. 5. Pra
džią rimtai apdirbto straipsnio 
"Lietuvos valstija ir Suvalkų 
guberni ja ," pabaigą ilgo ir 
gabiai parašyto straipsnio 
D-ro V. Bartuškos apie Ame
rikos lietuvius. Pabaigoj gi 
eina labai svarbus skyrius: 
faktai ir dokumentai 

Keletas labai naudingų ir 
svarbių veikalų anglų kalboje 
netrukus, kaip girdėjome, ža
dama išleistLčia Amerikoje. 

J a u ir dabar išleist i e ji vei
kalai apie Lietuvą svetimose 
kalbose —• sudarytų neblogą 
knygynėlį. Darbas įsibėg&jo 
ir trumpoje ateityje kitatau
tis, norintis sužinoti nuodug
niai, kas yra Lietuva, lietuviai 
ir ko jie nori —- negales skųs 

ĮVAIRUMAI. 
Naujienų*' redakcija, ma

tyt, nesupranta, koksai yra 
skirtumas t a rp džiaugsmo ir 
stenėjimo. Tad reikia jai " i š -
t lumočyt i ." 

Tasai stena gerai, katras 
stena trumpai . Blogai gi stena 
tas, ka t ras stena, stena i r vi
sai nusistena. 

Gi kas Imk džiaugsmo—tai 
tasai džiaugiasi gerai, ka t ras 
džiaugiasi paskutinis. Dabar 
tur-but bus viskas aišku. 

* 

Lietuvos Vyčiai (atsipra
šau, ne Lietuvos, bet Ameri
kon) žada maršuoti lietuvių 
parodoje Laisvės bondsų rei
kale. 

Kaž kas ėmęs abejoti, ar vy
čiai įstengtų vytiškai vaikščio
ti — mat niekados tuomi nie
kas iš jų nesirūpino — (o tai 
vis Maikis kal tas) , bet buvę 
greitai susigriebta, sumanyta 
ir nutar ta , kad atsikviesti į 
savo parodą bent kompaniją 
kareivių iš Rockfordo. Tuos 
pastatysią į priešakį. Kaip jie 
eis, taip mėgins i i mūsų vy
čiai. 

- * 

Ar viskas taip buvo ir bus, 
kaip žmonės* šneka, aš negi 
žinau. Ką girdėjau, tą ir pa
sakau. 

* 

O Rutvilė skaisčioji! Pribuk 
nors Tu į pagelbą Vytauto ai
niams. Priduok jiems drąsos, 
ištiesk jų pakinklius. Paro
dyk, kaip tur i žengti vyčiai 
prie Amerikos i r Lietuvos lai
svės. Sparnaitis. 

ties, kad neturi šaltinių. Šalti
niai baigiami tiekti. Tik tegul 
semia, kas nori. 

O visa tai pasidarė Ameri
kos lietuvių darbiainkc pini
gais, jų aukomis. Lietuva pcr 
amžius bus dėkinga už tas au
kas. Aukotojai gi lai sajano, 
kad jų aukos nenuėjo ant 
ne k. b«-t tapo -u..aud<>t<is klio-
geriausiai. 
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Lietuviai Amerikoje 
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DETROIT, MICH. Subatoje, balandžio 27 d., | I . 
L. A. svetainėje turšs vakarą 
su programų, laike kurio kai-
bės gerb. Al. M. Račkus iš 
Chicagos. 

Kiti Įvairumai, 
Šįmet Detroite S. L. R.-K. 

Am. atsibus Seimas. Prie to 
nepaprasto nuotikio vietinė 
171 kp. uoliai ruošiasi, nes no
rima, kad seimas atsibūtų 
kuoiškilmingiausiai. Jau pa
imta puikiausia vidurmiestyįe 
seimo posėdžių taikymui ir 
vakarams St. Andrews Hali. 
Pirmoje di«*oje seimo, vieti
nėje lietuvių bažnyčioje iškil 
mingas pamaldas atlaikys Jo 
Malonybė vyskupas Fotty. 
Tai;>-pat pHrraa seimą vakarą 
vyčių choras statys scenoje 
veikalą: *'Į Tėvynę" (žodžiai 
L. dilelio, muzika A. Aleksan-

drau^ija yra geriausia pase!- dravieiaus). Taip-pat yra i t * 
p a e draugija Detroite, nes ji S i a m * delegatams ir svečiams 
Heliai remia visus tautos ir vakarienė su programų. Kito* 
bažnyčios reikalus ir surengia smulkmenos bus paskelbta vė-
pavyzdingas pramogėles. VI- l i a u - HeproSali bus paminėti, 
teks paminėti, kad minėta j }^d nuo gegužio 1 d. Detroitas 

Ims kksausas," nes vaidila už
darys visus girtybės urvus. 

Vakaras. 

Balandžio 13 d. Šv. Anta
no pašelpinė draugija ouvo 
surengus koncertą. Programą 
išpildė skaitlingas ir gerai iš
lavintas L. Vyčių 79 kuopos 
ehoras, kurį veda p. A. Alek
sandravičius. Programas su
sidėjo iš dainų, solų, duetų, 
kvartetų, deklemacijų, mono
logų, dialogų, skambinimo ant 
piano ir tt. Užbaigiant pro
grama, choras sudainavo Lie
tuvos himną. Po programo tę
sėsi šokiai ir žaislai.^ 

Žmonių buvo daug ir visi 
ramiai užsilaikė, nes vakaras 
buvo blaivus. Reikia pridurti 
dar keletą žodžių apie pačią 
Šv. Antano draugiją. Nesu
klysiu pasakius, kad minėta 

KEMOSHA, WEL 

ija nesenai, įsteigė j 
naują bažnyčią labai puikii al
torių. Pirmininkaujant p. L. 
Vinariui Šv. Antano draugija 
sparčiai auga. 

Laisvės Paskala. 
Nedėlioję, 14 d. bal., bažny

tinėje svetainėje buvo uoliai 
agituota ir pardavinėta "Li 
berty Bonds." Kalbėjo Dr. D. 
Čapas; kun. K. Skrypka ir ke
li amerikonai. Prakalbų tar
puose visų upą kėlė ir link 
smino p. A. Aleksandravičiaus 
vedamas didelis .vyčių choras 
kurio išpildytas programa? 
amerikonams labai patiko. 
Parduota "Liberty Bonds" už 
tris tūkstančius dol. Ameriko
nai nuoširdžiai ištarė Detroi
to lietuviams ačių už jų duos-
numą ir šiai šaliai prielanku
mą. Apie tą nuotilį žadėjo pa-

Yisi geros valios lietuviai tos 
dieno* labai laukia, bet vra ir 
tokiu kurie negali įsivaizdinti 
kaip galima bus gyventi be to 
' * skanaus skvstvmėlio." Atsu 
randa net tokių juokdarių, ku
rie iš baimės miesto "sausu
m o " paskubėdami " n u r y j a " j 
kitus miestus, kad išvengus 
"d ivorso" su numylėtu savo 
saliunčiku. Žinoma, tokių yra 
mažai. 

Abelnai imant, Detroito lie
tuviai atsižymi svetingumu, 
duosnumu ir geraširdingumu. 

Žiema. 

Prakilnus jaunimo fcngsnis. 
Teisinga %u*o mintis, jei

gu kas mana, kad vietinis jau
nimas toli, toli, atsilikęs ap-
svietoje nuo kitu, kolionįįų. 
Kasime dar čia jaunimo, kurie 
degtinę, alų ir kasyras pirmo
je vietoje, stato. Bet tai nė
ra stebėtina, jeigu tas mūsų 
jaunuottus, dar Rgšiohii tok
sai tamsus paprotys užsiliko. 
Juk dar čia net ligsiol nebu
vo sveikos ir tinkančios jauni
mui organizacijos, kur mūsų 
jaunuoliai butų turėję progą 
pažintį, ką prakilnesnio, švie
sesnio. Bet argi jau visas mū
sų kolionijos jaunimas pavar
gęs dvasioje! Ne. Jau ir čia 
randasi jaunimo prakilnesnės 
dvasios, su augėlesniais idea
lais, tik dar jų jaunutė siela, 
ligSiolai nesurado sau ramios 
vietos. Kad užganėdinus jau
nimo sielų troškimus, štai ba
landžio 13 d*, šv. Petro parap. 
svetainėje susitvėrė Lietuvos 
Vyčių kuopa. Lietuvos Vyčiu 
organiamcija, tai blaiva, pra
kilni, sveika jaunimą idealine 
organizacija ir mūsų jaunieji 
vyčiai gali dabar pasididžiuo
ti, susilankę tos prakilnios dr-
,įo&, kurioje jau keletą tūk
stančių mnsų jaunimo prignK. 

Sutverti L. Vyčių kuopą 
pagelbėjo mūsų jaunimo žie
dai, p. L. Šimutis ir p. Just. 
Kudirka iš Chieagos. Prie 
naujoi vyčių kuopos prisira
šė suvirs 20 narių. Bravo jau
nimas! Tegyvuoja L. Vyčių 
kuopa. 

Berželis. 

WEST PULLMAK, ILL.. 

\Vest Pullman'e kas veikia, 
kas ne, bet jaunimas L. Vy
čiai tai jau ištikrųjų veikia^ 

skelbti anglų spaudoje. 'Li- į ^ s e r e d o j e ) balandžio 17 
berty Bonds" lietuvių skynu ^ ^ p į r p bažnytinėje 
veda kun. K. Skrypka ir kiti. i s v e t a i n ė j e L VvčiiJ 35 kuopa 
Tie. kurie. . įgijo komisą ' per ̂ ^ ^ p r o g ramėl į su vakar 
viotinį lietuvių skyrių, vardai r į ( . T ^ p r i e m i m i l i ^ ^ k l e h o . 
ir pavardės bus su raša i ant \ g e r b / k u n . J. Paškausko. 
tam tikros blankos ir ta blan- jVogmmaa susidėjo iš trumpų 
ka bus pasiųsta į \\ ashmgto- k a l b o l h l i r deklemacijų. Do
ną, kad vėliaus ir mes galėiu- k l e m a v o : p_It}s S> Kiupeliutė, 

V. Useliutė ir M. Restiniutė. 
Toliau p. J. Sorokas, L. V. 
kuopos pirmininkas, pasveik»-

mėm drąsiau reikalauti nuo 
šios šalies užtarimo. 

Vyčiai. 
Tarpe vietinio jaunimo vy

rių, defei nekuriu priežasčių 
svarbiausia dėlei to, kad 
daug jaunikaičių paimta ka
riuomenėn) paskutiniu laiku 

n 0 naują kleboną, gerb. kun. 
J. Paškauską, linkėdamas il
giausių metų. Po to prabik) ir 
gerbiamas klebonas. Kalbėjo 
neilgai, bet kalba buvo turi
ninga, darė įspūdį į klausyto-

judėjimas kiek sumažėjo. Nors . ^ p o p r o g r a m ė l i o b u v o va_ 
veikiama ir dabar, bet ne taip 
energiškai kaip pereitais me
tais. Tą patėmyję kuopos va
dai sumanė susirinkimus kiek 
paįvairinti. Taigi laikytame 
susirinkime balandžio 15 d., 
nutarė susirinkimus laikyti to-

karienė. Susėdus visiems prie 
stalo vakarieniauti, gerb. kun. 
J. Paškauskas atkalbėjo mal
dą. Prie vakarienės .tarnavo 
p-lės: O. Raudonaitė, A. Ški-
£aitė ir O. Karandzevičiutė. 

Vakarienėje dalyvavo p. J . 
kioje tvarkoje: pirmoje kiek-1 ̂ ^ y[et[n^ v a r į o n i n į n k a s $ 
vieno mėnesio seredoje svar- k u r j s n e s e n a i p r a d e j 0 v a r g 0 . 
styti išimtinai tik kuopos rei- n i n i n k a u t i gv# p e t r i r P o v 

kalus. Antroje —vieną v a l a n - ; p a r a p i j o j 0 T a i p g i v a k a r i e n & 
dą pašvęsti dainoms, deklema- , d a l v v a v o k e l i vietiniai ka-

. . . . . , > j • » ! « * cijoms, muzikai, skaitymui Ir 
diskusijoms, o kitą valandą 
lietuviškiems žaislams ir šo 
kiams. Trečią seredą išimtinai 
pašvęsti lavinimuisi lietuvių 
kalbos, skaitymui, rašymui ir 
mokinimuisi lietuvių istorijos. 
Ketvirtą seredą praleisti pa
našiai kaip ir antrąją. 

Tikimasi, kad tas įneš į 
kuopą, daug gyvumo. Pagei
daujama yra, kad vietinis jau
nimas spiestųsi į vietinę vyčių 
kuopą, .nes tenai kiekvienas 
doras jaunikaitis bei mergaitė 
^alės linksniai laiką praleisti 

talikai biznieriai. Po vakarie
nės žaista aguonėlė ir kiti lie
tuviški žaislai. Ant galo su
dainavę vienu balsu Lietuvos 
hjmną ir visi išsiskirstė su 
pakelta dvasia. 

Ne vienam gal pasiliks il
gai atmintyje* tos priimtuvės. 
Nors ligšiol L. Vyčių 35 kp. 
veikė, gerai, bet dabar, su
laukę naujo dvasiško vadovo, 
energiškai veikiančio, pasi-
šventusio vyčių idealui, 
dfrąsiau, energiškiau garės vei
kti, darbuotis sulig savo 
obalsio. Taigi vyčiai ir vytės 

FariBOt Farmos 
Geros formos geras gyvenimas. 
Blogos fanuos Mofas gyvenimas. 
Blogi agentai 4a blogesnis gyveni

mui. 

Gerbiami lietuviai skaitant lai
kraščiuose randate daug pagarsinlmij 
apie farmaa. saugokitės blogų agen
tų kurie ptifadf darni duoti karvių 
vietų ir kitokių dalykų taip įtraukia 
mūsų lietuvius kad kitas atsižada ir 
farmos ir jdėtų pinigų. Žinoma lai
kraščiai n* tai neatsakė. Nusipirkt* 
nuo tokio agentėlio ir apsižiūrėjęs 
mūsų biedna* lietuvis tankiausia pa
mato kad tapo apgautas ir užmokė
jo už tą. f aram kokia 11000 ar $1200 
daugiau negu tą farmą yra verta. 
Jie prižada duoti viską ant išmokėji
mo, teisybė duoda, bet kaip nusive
da, pas kokį žydą ir tų turi viską ap
rašyt ant to žydo ir mokėti už gy
vulius dvigubaa kaina, gerai jeigu 
pasiseka tau išmokėti, o jeigu* no tai 
ir žydas viską nuo tavęs atima. Tai
gi mes lietuviai matydami tok; iš
naudojimą mūsų brolių nutarėme su
organizuoti lietuvių ūkininkų draugi
ja po vardų šv. Antano, kuri ap
saugos mūsų lietuvius nuo tų apga
vikų agentėlių kurie nieko nevelija 
l ietuviams vien tik juos apgauti ir 
išlupti iš jų pinigus. tikslas mūsų 
draugijos apsaugoti mūsų brolius lie
tuvius nuo išnaudojimo, mes neveši
me Jųs ant tokių farmu kur niekas 
negali gyventi. Daugiausia pasitaiko 
kad tie agentai gauna farmas ant 
kurių niekas negali gyventi už pusiau 
dykai ir parduoda už labai brangia 
kaina. 

Custer guli ant kelio į Scottville, ir 
Ludington, Mieli., sustoję ant dipo 
Custer, Mich., tuojaus paklauskite kur 
Chas Daunoras gyvena, o kiekvienas 
Jums parodys, nes ponp Daunoro 
namas yra netoli nuo dipo, p. Dau
noras yra valdybos nuskirtas narys 
tuomi rūpintis. Atminkite gerbiami 
lifetuviai kad ant ūkės gyvenimas yra 
užtikrintas, jeigu nenorite būti ver
gais milijonerių tai visi važiuokite 
ant ūkių gyventi. Gyvenant mieste 
kuomet laikrodėlis užrėkia tai turi 
š<»kt iš lovos ar esi sveikas ar li
gonis, nenueisi į dirbtuvė viena ant
rą, dienų, tai tave išmes iš dirbtuvės 
ir eik ieškoti darbo kur tu nori,, o 
ant ūkės esi ponas ant savęs, nes
veikas tai gali pasilsėti kita dieną 
daugiau padirbėsi ir v i s turėsi pa
kaktinai ka valgyti. Atvažiavęs ant 
ūkės prisirašyk prie ūkininkų šv. 
Antano draugijos^ o jeigu tau truk
tų ar gyvulių ar sėklos busi pagelbė
tas be jokios skriaudos. 

Svv. Antano Dr-ja 
Custer, Mkk 

ir daug ko gwo pasimokyti. į darba> pirmyn! J. & 

iiuiiiiatiiattiiiiiiffnfiffHiiiHifniifiininiiii 
žiuomi pranešame savo kostume-

riame, kad mes apie Gegužio 1-ma 
i mūsų naują, ir didelį 

kuris randasi po numerių 
Sw A8HLAND AVE. Mes turėsi

ma pilna eilę akurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaptan A Sona 
1646 W. 49 $n Chtcago. 

TeleJena* Yatfds &404. 
u<iiiimiiinmtiinniitmi»tHiMimiiniiii 

išdirbėjai Augšėiau-
sios Rūšies Turkiš
kų iv EgyptiŠkų Ci-
ęaretu visam pa
saulyj. 
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LICITACIJA! LICITACIJA! 
fVr prisakymn Sn«lenytu VntpiiJ^ Bistrict Oeurt'o, Nortlvem Dis-

triet af Dlinois, koris prasidės, Sukatoj, Balandžio 27-ta, 4»18, 2 vai. 
po pietų. P o numerių 4#01 S. ASHLAND A VE. Bus parduodama ant 
Utitadjos sekančtoa Banį BMpte prigulinti prie 8TAHLEY MARCIM-
KEVIf lALS ir ANTAlfO J. W E I L » NSii lO lndHidniiai, ir snsidėjne 
kaipo: • . . . . 

HEW CITY SAV0TGS BANK, B A N K R I P T , SUSIDEDANTI I§: 
4601-03 S. Ashland A v c , Southeas Corner — Two-Story Briek BuildmpV 

Siaa, 6M>K125. — Consists of theatre space, 3 stores, 1 2-room flat, 
S-roaja •actar'a offian, 3-room doctor's office, 2-room music school.— 
Rantais, f n n , 0 g pnr month at present; eorner store vacant; also one 
small store and one doctor's office. — Mortgage, $2-5,000.00, held by 
Strauss Bros. — Payablę, $3,000.00 and interest 6-4-18; $22,000.00 and 
iatttrest a-4-20. 

SS3g W. 454Ji Piace — Tmo-Stovy Fnune Buildkig. 
Stat, 25x124. — Contains two 4-roorn flats. — Rentals, 24.00 per 

month. — Mortgage, $89^.00, held by Prince Vitauto B. & L. Ass'n. -— 
Payable, $5.00 per wepk on prin-:^:•! rrd $10.00 per month interest. 

4ftia S. Paulina S*. — Two-Story 4- rame — Stare Front. 
Siae, 35x125. — Size buildingr, 21x74; size ef barn, rear of lot, 

12x24. — Ccmststs of « • « 4-room flats. — lįental , $60.00 per month . — 
Mortgage, f2,4*3.07. Held by I#kes ide Bldg. & Loan Ass'n. — Payablt, 
$8.75 per week on principai and $17.50 per month interest. 

Tw» L A t a a n Wae4 4&ttt PI. and Roekwell S*^ — Nortkenet Corner, 
Alse Wnawn as 452t-31 S. RockweU St. 

Size, 50x130. 
Wee4ena Ave., Be4ween 45th PI. and 44th St. £— One Lot, Kiiouu as 

4540 S. Western Ave. 
Size, 25x125. Į. 

S. E. Corner S3rd and Emcrald Avc. — Tw« Ijots, Known as 
MOl-g S, Emerald Ave. 

Size, 50x125. 
Sonaneast Corner 47ta and Throop St.—2 Vacant Lots, Known as 

1255-57 W. 47th St. 
Size, 50x125. 

. .West. 45th PI., Between Western and RockweU ata—Tbree Lots . 
Lot 17, Known as 2442 45th Place. 
Lots 3Q-3l, known, as 2508-10 W. 45th Place. 
Size, 25x125 (each lot) . 

FHre LOTS, JJ. W. Corner 45th PI. and Westcrn Ave. 
Size, corner lot, 32x139; 4 others, 26x189 (each) . Mortgage 

$2,900.04, Union Bank of Chicago. — Due, Sept. 26th, 1919 
Taip. pat Leaaehold ir Namas, Coal Yardas kuris randasi po v nu-

m e I ^ 6 8 9 W - 3 9 t h S t ' p r i e t o d a r t r y s • * " * « • 5 vežimai, vogos, mašinerijos ir kiti dalykai. 
Mes taip pat parduosime visus Bankos Fixturės kurie randasi 

banfco name. m 

š ie rm dalykai bos parduodami po viena ar kartų, tam kuris 
daugiausia duos pinigais. 
M » DTf!?**^a*, ** nw*L has reikalaujamas nuo kiekvieno pirkiko. — CcR-iii turi būti eerti/ikuoti. v«^u»^. 

WILL1S JL RAYBLRJT, Trustae. 

MICHAEL TAUBER & CO., AUCTION1ERS 
S1T—34P South Markct Street CHICAGO,' IJLL. 

NARIAI SUSIVIENIJIMO CHICAGOS AKCIJONERIU. 

Stocka ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veikios darbas. Andrews & Co., 
10S So. La Salle st., uždėta 1900 m. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotai, ver
tes nuo $10 Iki $50, dabar par
siduoda po f l S ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki ?86 siutai h* overkotai. nuo 
$7.50 Iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti statai ir 
overkotai vertes nuo $25 iki 
$85. Dabar $5 ir augsčiau. Kai-
nes nuo $1.50 iki $4.S0. Valkų, 
siutai nuo $8.(M) iki $7.50. Va
lizos ir KuperaL / • 

ATDARA KASDIENA 
Hedeliomis ir vakarais. 

B. OOB^OK, 
1415 S. Halsted St., Chicago. m . 

Amerikos Lietuv, Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typawriting, ph-k-
lybos teisių, Su v. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi* 
kinės ekonomijos, pllietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 8:30 
S U * So. HaLsted St., Chicago, DX 

i 

4 M M m^Ę^^m.* *<•*** m m m w » w y i m** 
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P U S BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandoKna gra-
jisi j 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus-* 
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankš ičau . 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 3 4-tos gatves 

iiiiiiiiiiiiiuitiiiiieiiHniiiiintiHiiiitiiiiiii 

i DR, P. 2ILVITIS 
IdJbTUVlS GYDYTOJAS 

ER CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
•201 SO. HALSTED 

Tol. Drovar 717t 
OFISAS: 

a*&* So. fceavitt St. 
V AL.: 4—8 vakare, 
mis 1 0 — l t ryta. 
Tai. Ganai 4»4t , Ohioago, 

: 

v) 
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NUSIPIRKMOSTES 
Tai BUSI GBAŽUS! Ją isdir-

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištenk 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 ntto veido. Kaina dėžu
tė* 50e. ir $1:06. Pinigus galit 
siusti ir štampomis. 

J . RIMKUS, 
P. O. Bes i% Holfcro*. Mass. 

* i t 

Šaltas oras daug kenkia 
sveikatai Fasigelbėk su 

Sloan's Linimentų, kuris tuojaus 
skausmu palengvins, nereikia nei 
trinti. 

v^^„„ .—..•... T»~~~> !icUie pleistrai 
įtr'-tt *«iOoiis ir nenudažo sknros. 

Del m n a t i z m o , skausmu, neu
ralgijos, sirenų skaudėjimo, išhisuki-
mų sumušimu ir štivu muskulu, vi
suomet turėk Sloan's Lincmento bu?-
teli parankiai. 

Sloan's 
Liniment 

H/L L S PA/n ^ 

Sergėkite savo Aidi 

Neužsitlkčklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą, atlie
ku belaukiant, užtikrintai. ( 

Jei jums- akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

8-čios lubos, virš Platt'o aptiekoa 
l ėmyki t e \ n « n o pasuiifl». 

Valandoai nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo t 
vai. rjpla tkl 12 valaadM diena. 
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D R A U G A S Trečiadienis, balandžio 24 d. 

MILŽINIŠKAS VISU LIETUVIU APVAIKŠČIOIJIMASĮ CMCAGOJE 
Laisves Paskolos Reikalais 

Apvaikščioiimas įvyks Nedalioj, Balandžio 28,1918 7-ojo Regimento Salėje, 34 gat. ir Wentworth Av. 
VISOS DRAUGIJOS, KUOPOS, SKYRIAI, KLIUBAI IR PAVIENIAI DALYVAUS TAME MILŽINIŠKAME APVAIKŠČ10JIME. VISI LIG VIENO LIETUVIAI TURĖS BUT. TAISYKITĖS IŠ ANK
STO TAUTIŠKAS VĖLIA VAS. SPALVOS—KAIP BUVO NUTARTA SEIME: RAUD ONA, BALTA, ŽALIA. VIDURYJE—ŽIRGVAIKIS. ' 
Platesnės žinios apie tai bus.paskelbtos " Drauge. "'Tėmykite į pranešimus "Drauge." APVAIKŠČIOJIMO VALDYBA, 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi n a s praeinąs vyras buvo už
gautas su bole. \ 

Tėvai perspėjami, kad jie 
neleistų savo vaikams, gailyti 
medžių ir laužyti krūmų par
ke. Šitom parke šveižiai pri
sodinta daugelis krumų, kurių 
dalis jau išrauta. Toksai dar
bas piliečiams kaštuoja pini
gus. 

I CHICAGOJE. f 
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PRISIENA SMARKIAU Daugiau kaip 1,800 duon-
SUBRUSTI. kepykhi savininkų susirinki

me nutarė taupyti kviečius, 
prisitaikant prie maisto admi
nistracijos parėdymų. 

Su laisvės paskola Chieagai, 
kaip matosi, prisieina smar
kiau subrusti, kad ligi gegu
žės 4 d. surinkti reikalaujamą 
pinigų sumų. Sulig aprokavi-
mo, kasdien reikia surinkti 
mažiausiai po 6 milijonus dol. 

Vargas tame, kad Cliicago 
pradžioje labai išlėto ėmėsi 
to darbo. O juk laikas, kaip 
bemataL ir prabėga. 

Cliieagoje atidaryta 113 re-
krutavimo stočių, kuriose re
krutuojami jurininkai gami
namam prekybos laivynui. 

MIESTO VALDYBA SUSI 
RŪPINUSI. 

Chieagoje imta išdavinėti 
saliunams licencijos. Sužino
ma, kad mažiausia 1,000 sa-
liunų neatnaujins licencijų, 
taigi uždarys duris. 

Miesto valdyba todėl susi
rūpinusi. Tūkstantis saliunų 
per metus miestui duoda mili
joną dol. pelno. Miestas gi ne
turi pinigų paprastoms bė
gančioms išlaidoms, o čia pel
nas dar labjaus mažėja. 

Bet ką valdyba veiks tuo
met, kuomet visi saliunai bus 
uždaryti. O juk toks laikas 
ateis ar anksčiau ar vėliau. 

Prisieis surasti kitokius pel
nui šaltinius. Ar nebūtų laikas 
išanksto apie tai pagalvoti. 

Valstijos prokuroro asisten
tas Lo\very paskelbė, kad pa
ieškomas Ruda Frant, kurs 
buvęs plėšikų vadovas apiplė
šiant banką miestelyj La 
Grange. 

PRANEŠIMAS. 

Federaliam teisme aidoblis-
tų bylai ligšiol išrinkta 10 
prisiekusiųjų teisėjų. 

Policija areštavo Gustavą 
Albricbt, 4310 Mozart ave., už 
norėjimą nužudyti savo žmo
ną. Ją sužeidė su skustuvu. 

SUIMTA 4 JAUNI PLĖŠI 
KAI. 

Frank Eleopoulous su mer
gina Helen Novačyk išvažiavo 
automobiliu pasivažinėti. 126-
toje gatvėje juos su automo
biliu susistabdė 4 plėšikai* 
Grūmodami revolveriais Eleo-
poulousą privertė išlipti iš 
automobiliaus, visi keturi su
sėdo ir nudūmė su mergina. 
Kiek pavažiavę išmetė laukan 
ir merginą. Davė jai 50c. ir 
liepė važiuoti namo. 

Policija tečiau veikiai visus 
4 plėšikus pagavo. Jie yra: 

Louis Warnus,. 17 metų. 
Ignatz Zielinski, 19 m. 
Frank Czosnowski, 16 m. 
Philip. Zwierzykowski, 18 

m. 
Nukentėjusieji juos pažino. 

Pastarasis plėšikas nesenai 
paliusuotas iš pasitaisymo į-
staigos. 

Pastaba. 
Mrs. Lottie Leavitt, 4117 Pirma, antra, ketvirta, aš-

No. Leamington ave., užsi- tuntą ir devinta kuopos teik-

Tštrauktas andai iš ežero 
moteriškės lavonas jau pažin
tas. Tai buvusi Mrs. Stella 
GritTin, gyvenusi po num. 514 
So. Sacramento ave. 

NORTH SIDE. 

Katros lietuvių draugijos 
apsiima dalyvauti dideliam 
lietuvių parodavime Chieago
je ateinanti nedėldienį, tegul 
jų administracijos kuoveikiaus 
užsiregistruoja prie vietinio 
To\vn of Lake komiteto. Nes 
laikas yra trumpas, o dar rei
kia pagaminti programą. 

Su pagarba 
Vietinis komit. 

Laisvės Paskolos reikale įrtjls 
didelės prakalbos: 

Seredoj , balar^lžio-april 24 
d., 1918 m., Šv. Mykolo parap. 
svetainėje, 1644 AVahansia Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites skaitlingai daly
vauti šiose svarbiose prakal
bose, j . A'. 

f A. f A. 
F. MEŠKEVIČIUTĖ. 

Februnia Meškevičiutė 
mirė liepos mėn., 30 dieną 
1916 metuose, 1 valandą 
po pietų. Paėjo iš Ghica-
g*o Heights, Illinois. Bus 
jos kūnas parkertas į lo
to 27 dieną balandžio, 
2 valandą po pietų. Kvie
čių giminės ir pažįstamus 
dalyvauti. 

Vincentas Meškevičius, 
1215 — 5fch Ave., 

Chicago Heights, UI. 

KAREIVIU 
Regu!. Armijos 82 Skyriaus l).SW.V, 
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SUBATOS VAKARE 
BALANDŽIO-APRIL 27 1918 m. | 

7:00 vai. I MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 S. Halsted Street 

Gerbiamieji! Koskaitlingiausiai atsilankykite šiame pasilinksminime, kur rasite ne vieną iš savo 
draugų ar pažįstamų, o panelės savo jaunikaičius. Taipgi turime priminti garbingai visuomenei jog 
kokis pelnas bus nuo šio baliaus, skiriamas lietuvių kareivių TABAKO FONDUI. 

Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS. 
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| Ogggg "Pumpurėlis" | 
Tik ką išėjo iš spaudos -nniijngnriyniška operete "Pumpurėlis", 

S kuria parašė gerb. Kun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Poeius. Labai tinkanti dabartlniems laikams. 

Kaina Jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams 
r 25 nuos. nulcidžiamc. Reikalaukite pas: 

I Draugas Publishing Co. f 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III. § 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tu, teoriją, harmonija ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokė^nj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiSkal arba rašykite: 

L. R.K. LABDARINGOS 
SĄ GOS CENTRO SUSI

RINKIMAS. 

REIKALAUJA 
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I LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

IERNEST VVEINER Ory Goods 
g 1800 W . 47th Gatve, Kampas VVood gatves S 

\n t Ramios, didelč krautuvė su 135 
pa \ .'enir.ių ir basementų po nume- . ; 
riti : :0H So. Morgan gatvė, Bridge-j S 
porto pielinkėj, namuose Skaityklos 
Adomo Mickevičiaus. Galite atsi
šaukti ,»as L. Plaheeki, 931 W. 32 
PI. :ki Gegužio 1-mai 1918. J. M. 
Bauer "sekretorius draugijos Apšvie-
tos ir Skaityklos. 
. . 2915 S. Throop S t , Chicago, 111. 

- « - - ^ ^ ? - " 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra- 1 
bužiai. šlebes ir Jekutės. 

1 A. S. POCIUS 
f 3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 | 
f Ant « ečlu Lubų I 

Telefonas: McKINLET 674 4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8467 SO. WKSTKRM BLVD. 

Kampas W. S 5-tos gatvės. 

= 

Xi^".".i::::.: 
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Atnaujintas Paliudijimas' -——-—-—— Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 2544 

L. It.-K. L. S$-gos susirin
kimas įvyks serodojo, balan
džio 24 d., 7:30 vai. vakara i 
Apveizdos Dievo f)arap. sve
tainėje, TTnion Avo.*arti 18-os 
gatvės. Vietiniu kuopų ir dr-
jįj delegatai taipgi ir dvasis-
kija teiksis skaitlingai atsilan
kyti, nos bus daug svarbaus 
darbo. f 

Reikalingas Jaunas vaikinas tarp 
16 ir 20 metų, J banką mokytis 
klcrkiSko darbo. Turi mokėti gerai . 
rašyti, rokuoti ir angliškai susikal- • k>"m«1 S 1 0 s p a t y r u s i o s m o t e r i š k e s : 
bėti. Atsišaukite \: 

UJUVEK8AL STATE BANK, 
3252 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Nei viena. k„Hs turi « [ ) £ A A RQTH 
skaudėjimą, arba didelį palvos • 
skaudėjimą negali ignoruoti pasa-

Reikalingas jaunas vaikinas dirb
a i vaistinyčioj <aptiekoj) s\i patyri
mu biznije. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir Angliškai. Atsišaukite tuojaus: 

3601 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 155 

troškino gazu. Paliktam ras-1 sis būtinai į šį susirinkimą 
telyj pasiaiškina, kad jinai 
bijojusi netekti proto. 

Policijos viršininkas įsake 
visiems poliemonams ties na
mais arba kur. kitur pasiga
minti karės daržukus ir užsi
auginti daržovių nors po 100 
dol. vertės. 

Areštuotas Gilbert Grimui 
iš "VVeathon. Kaltinamas neiš
tikimybėje šaliai. 

Dry Cbicago Federation" 
organizacija uždarė savo biu
rus, kadangi susijungė su 
"priešsaliunineM sąjunga. 

prisiust per savo delegatus sa-
i 

vo vietiniu kuopų valdybų 
antrašus raštu ant tam tikru 
blankų. Centro Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Davis JSąuare parko (Town 
of Lake) Hermitage vartai 
kasdien bus uždaryti tarpo 
5:00 ir 7:00 vakare bolės loši
mo metu. 

Žmonėms uždrausta eiti 
skersai lauką, kur lošiama bo-
lė. Taip yra paskelbęs pietiniu 
parkų policijos viršininkas. 
Tai padaryta todėl, kad vie-

Parsiduoda kriaučių šapą Lietuvių 
apgyventoj vietoj.f Biznis yra gerai 
išdirbtas, parsiduoda iš priežastios, 
.savininkas turi išvažiuoti j farmas. 
Del platesnių žinių kreipkitės: 

ANDREW K. SMITH, 
3205 S. Halsted St., Chicago, III. 

PASIDUODA. 
Fnrsiduoda keptuvė lietuvių apgy

ventoje vietoje. Yra kepama balta 
ir juoda duona. Biznis gerai išdirb
tas nuo senų laikų. Priežastis, savi
ninkas išvažiuoja karėn. Atsišaukite. 
006 VV. 31 St. Chicago, 111. 

(Kampas 31 ir Throop gatv.) 
Telefonas Drover 5935. 

DIDELIS BANGENAS. 
Tūrių parduoti 6 cylinder 7 pas-

senger "Chalmers L|mousine". Pui
kius kiekvienam žmogui. Atsišaukite^ 

J. GRISINSKI, 
4200 S. Fairficld Ave., 

Telefonas Yards 7448. 

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGA S 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, ' 

Vaikų ir vlsy chronišku ligy 
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 

Telephone Drover 9693. 

Fhone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av. 
CICERO, ILL. 

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

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
12. d. 

Mrs. Mary Rankciki, 822 N. 
Ashland Ave., Chicago, UI. sako: 
"Aš taip baisiai kentėjau nuo pietų; 7—8 vak. Nedėiiomisio 
strėnų skaudėjimo, kad negalėjau 
nei pasijudinti. Mano inkstai dir
bo nereguliariai, aš jaučiausi kaip 
pakvaišus. Mano strėnų skausmas 
taip didinosi, kad aš negalėdavau 
pasilenkti. Mano kaimynė man pa
tarė pamėginti Doan's Kidney 
Pilis kų, aš ir padariau. Tiktai ėmė 
trumpą laiką mane išgydyti. (Šis 
buvo priduotas Liejos 5, 1916). 

REZULTATAI PASILIKO. 

Tel. Cicero 252. 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

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

VALANDOS: nuo 9 iki 12 
ryto, nuo 3 iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

Birželio 27, 1917, Mrs. Rankciki 
štai ką sako: "Aš neturiu nei jo
kio, vargo su inkstais suvirs metai 
laiko užtat kad Doan's Kidney 
Pilis mane visiškai išgydė/' 

Kaina 60c visose vaistinyčiose. 
Neklausk tiktai vaistų del inkstų— 
bet reikalauk Doan 's Kidney Pilis, 
tas pačias kurms Mrs. Rankciki 
gavo. Foster-Millburn Co., Mfgrs., 
Buffalo, N. Y. 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Akly Specialistas 

Patarimas Dykai 
9 

Offlso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 

4«4i 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317. 

DIENINE 
IR 

Vakarini MOKYKLA 
Jei nori greitai Ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti. Ui lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, «ia mokinama: 
Lietuvių kalbos S.V.Isorljo? Uttkų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teiiių 
' itynų " S.V.?ilietybis Gramatikos. 

ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
GRAMMAR ir HJGH SCRO0L Kursų. Gyve-

laneius toliau mokiname per laiškus. V 
Įatiikinama lietuvi&kaL 

American Gollege Preparatory School 
[3103 Š . H A I S T E D S T . C H I C A G O I I I 

KAMPAS 31-M0S IR BALSTED GATVIŲ 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti geresnj darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

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

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

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųsų mierą — bi-
le stailės arba didžio, 
19 bile madų knygos. 

MASTER DESIGNING B O H O O I J 
J. F . Kasnicka, Perdėtlnis 

118 N. La Salle gatvė. Kambarys 
416-417. Prieš CJty Hali. 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
' LIETUVIS DKNTT8TA8 

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

4712 SO. ASHDLA1TD AVEJJUE 
arti 47-tos Gatvės 
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s Vakarais 1506 Milwaukee A T S S S 
Central «89t 

Kasldence Hnmbnld 97 
CHICAGO. DLL. 
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1 Dr. G. M. GLASERI 
PraktilAioja 26 metai 

?£ Gyvenimai ir Ofisas 
g 3149 S. Morgan S t., kertė 22 t. 

Chicago, 111. 
B P E a J A L I S T A S 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 
Taipgi Chronišky Ligy. 

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

^
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 
N 
K^as^ssags8'8aK<{K?s&Kgajg^B>aga 

•v 
ALEX. MASAulkis''19 

Graborins. 
Lietuvis gra-
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
piglausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dal| grabų 
patjs dirbame. 

3307 Aūburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

• K 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DRAUGĄ" ( C 

Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tuviy parduoda ra pfi»rla 
kavą po tuo. ; 19c 

GER1ALSI8 
SVIESTAS 

43c 
Klešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COGOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 J A 
bent kokia, l a i ! 
1-2 ww. L 

| DAIRV 
SVIESTAS 

40c 
WE8T SIDE 11644 W Chicago a. 

2054 MUvraukee a. JJJJ Bluo I-įand a 
1S7S Milirauao« m. *«J* ^ . .North a. 
1064 Milwauke« a. 
1619 W. Madison 
28SI W. Madison 

1217 8. Halsted st 
18S2 8. Halsted st 
1818 W. 18th i t 

S i t i W. 22nd e t i MORTH SJTDE 
SOUTH SIDE 

•982 Wentvorth a 
494 W. Divtsionsl 
729 W. North a. 

^ J«4t Lincoln av. 
8427 8. H a l s t s d , s t , m Unoohk • • . 
4729 8. Ashland a 2412 N. Clark s t 




