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VOKIEČIAMS TEKO KEMMEL
KALVA
Varosi už talkininku armijų

VOKIEČIAI TIKISI PER
SKIRTI TALKININKUS.
Atnaujino ofensyvą prieš tal
kininkų susijungimo vietą,.

n

i, DALYVAUKITE PARUDA
VIME - APVAIKSCIOJIME!

Su Prancūzų Armija, bal.
25 (suvėlinta).—Po šešių die
nų ramaus pasilaikymo vokie
čiai išnaujo vakar pradėjo oRytoj, balandžio 28 d.,
fensyvą Somme fronte. Apie
Chicagos lietuviai turės
3 vai. ryte vokiečiai paleido
didelę šventę. Įvyks mildarban artileriją devynių my
žiniškiausias visų lietuvių
lių ilgio frontu, nuo Albert
parodavimas gatvėmis ir
apylinkių,
šiauriuose
nuo
apvaiksčiojimas.
Somme, ligi Moreuil apylin
Prasidės tuojaus po pie
kių, pietuose nuo Somme. Intų. Iš visų .Chicagos lie
fanterijos ofensyvą prasidėjo
tuvių kolionijų ir apylin
BAISUS MŪŠIAI FLANDRI 7:30 ryte. Vokiečių pėstinin
kių lietuviai maršuos į
kai prieš anglų-prancuzų li
JOJE.
7-tojo Pullįo svetainę, 34
nijas ūžtelėjo visais keliais
gat. ir Wentworth ave.
Ten vokiečiams, tai ne prieš tiesiog ant Amiens—nuo, Al
Tenai bus prakalbos apie
rusus kariauti.
bert Peronne, Noyon ir Montlaisvės paskolą, apie Lie
didier.
tuvos dabartį ir ateitį.
Londonas, bal. 27.—Pasibaii
Vokiečių svarbiausias tikVelytina, kad parodasetim musiai seka Flandrijos ,
. * V 1 . A. ,
c
, .v, T.
v,
,
slas — sutruskinti tą vietą,
vimas apvaiksčiojimas bu
Ironte,
kuri,
\
™
tų
kuoskaitlingiausias.
vokiečių išilgai
visas aukštumų,
tikslas paimti
armijos
ir linijos.
Ta vie
kurioje
susijungia
anglų-pranTegu amerikonai pamato
Kemmel kalvos viršūnę. Su cuzų
mūsų skaitlingumą ir te
ta viršūne visaip dar gali bū ta yra pietuose nuo Somme.
gu patiria, kad lietuviai
ti. Bet vokiečiai nesigaili sa- Priešininkas mėgina perskir
yra geri šios šalies pilie
vo kareiviu. Tirštomis eilė- ti armijas ir paskui prieš kiek
čiai ir ištikimi kaip šaliai,
mis kaip jie siunčiami prieš vieną pulties atskiria i.
taip vyriausybei, ypač
Baisus mušis sekė ištisi?)
kalvą, taip jie be pasigailėji
šiuo svarbiuoju momentu.
mo šluojami talkininkų kul- dieną. T a l k i n i n k ų a r t i l e r i j a
Lietuvių visi namai te
kasvaidžiu šoviniu kruša. (Jau- gyvai atsakė į priešininko argu rytoj bus papuošti ata žinių, kad vokiečiai prieš motas, gi talkininkų infanterija visur stipriai atsilaikė.
merikoniškomis ir lietu
kalvą visgi pažangiuoja.
Ligi sutemos po visos feb
viškomis vėliavomis.
Dešimties mylių ilgio iš
pjovoje, tarpe Bailleul ir uos baisaus mūšio kaikuriom?),
—
<
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irollebeeke, anglų-praneuzų ka vietose priešininkas buvo pa
riuomenė ištisią dieną didvy sivalys pėr 500 žinginių pir DIDELIS PARUDAVIMAS
riškai laikėsi prieš gulantį myn, bet kitose vietose jo vi
VVASHINGTONE.
sos
pastangos
atblokštos.
priešininką. Ir tik paskui tru
Vokiečiai dabar jau neina yWashington, bal. 27. Vaputį pasitraukė atgal, kuomet

"DRAUGO" ŠĖRININKŲ

KONTESTAS
DIDELES DOVANOS!!

BAISIAUSI MŪŠIAI SEKA
FLANDRIJOJ
TEUTONAI PAĖMĖ KEM
MEL KALVA.
Bet Amiens fronte atbloškia
mi atgal.
Londonas, hal. 27.—Vokie
čiai savo atakomis šiauriniam
mušiu fronte, Flandrijoje, pa
ėmė Kemmel kalva. Apie tai
IVlma

Radeliffe,

gen.

militarinių

operacijų k a r ė s ofise
sias d i r e k t o r i u s . ^

vyriau

VEIKIA 130 VOKIEČIŲ DI
VIZIJŲ.
Apie 70 divizijų stovi rames
nėse vietose.
Prancūzų frontas, hal. 27.—
Xuo kovo 21 dienos ligšiol
vakaru fronte prieš talkinin
kus mūšiuose panaudojama
apie 130 divizijų. Be šitų, 30
divizijų prašalinta iš fronto.
šitos divizijos labai nukentė
jo ir prisieis jas dapildyti nau
jais kareiviais. Paskui jos ant
ru kartu bus pasiųstos mušiu
frontan.
Reiškia, kad vokiečiai mu
šiu fronte turi 160 divizijų ar
ba apie 2,400,000 kareivių.
Be to 70 divizijų mūšiuose
nedalyvauja. Jos stovi rames
nėse fronto vietose ir laikomos
kaipir atsargoje. Iš tų dapildomi nuostoliai dalyvaujan
čiose mūšiuose divizijose.
Vokiečiai desperacijos ver
čiami palties prieš talkinin
kus, nes kiek palankus jų
štabas atsiras be jokios atsar
gos.

savo skaitlingumu jokiuo bil
du negalėjo susilyginti su prie
šininku.
Anot karės korespondento
pranešimo iš fronto, vokiečiai
puolasi prieš Kemmel kalvą
tik su ta mintimi, kad kuo
met jie paimsią tą kalvą, tai
talkininkai busią priversti ap
leisti Ypreso kylį ir su pačiu
miestu.
Somme fronte taippat mū
šiai verda. Bet jau ne tai})
karštai, kaip pirmiau. Kuomet
augiai atsiėmė nuo vokiečių
miestelį Viliers-Bretonneux, su
tuo jie kaipir atvėso, neteko
vilties prasimušti prie Amiens,
už kurį jie galvas guldo. An
PIETUOSE NUO SOMME glai aplink Amiens turi už
ėmė labai stiprias pozicijas,
VEIKIA ARTILERIJA.
taip kad priešininkui nebiv,
Paryžius, bal. 27. — Karės galima jas pagrobti.
ofisas praneša, kad pietuose
PAVOGTA PRANCŪZŲ
nuo Somme labai smarkiai
SUBMARINŲ PLENAI.
veikia artilerija. *
PASKOLINO BELGIJAI PI
NIGŲ.

Suimta vienas Ispanijos pa
valdinis.

Dėdė Šamas talkininkams
paskolino $5,288,850,000.

Paryžius, bal. 27.—Iš pran
cūzų karės laivyno ministeri
jos pražuvo prancūzų nardan
čių laivių pienai.
Suareštuotas markizas de
Arąuevilly, Ispanijos pavaldinis. Jis intariamas pienų pa
vogime.
Pasklydusios žinios, kad
markizas tuos pienus parda
vęs vokiečiams nž milijoną
dolierių.

Washington, bal. 27.—Su v.
Valstijos daugiau $3,250,000
paskolino Belgijai. Viso dabar
Belgijai yra paskolinta $107,850,000. (ii išviso visiems tal
kininkams - $5,288,850,000.
— Wasbington,

bal.

27.—

Olandija uždėjo embargo ant
išgabenamų iš savo kolionijų
Rudolpb Frantą, vadas plė
prekių į Suv. Valstijas. Tos
prekės yra svarbios karės šikų, kurie apiplėšė La G ran
žvilgsniu. Tai bus vokiečių ge banką, suimtas mieste
Portland, Ore.
ranka.
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tūkstan
lių nuostolių pirmojo užpuoli
čių žmonių. Prezidentas Wilmo metu.
sonas iš automobiliaus ties
Dabartinėj ofensyvoj vokie
Baltaisiais rumaLs sveikino pa
čiai yra pasigaminę naujany- roduojančius.
be — lengvuosius
k ui kas val
Vakar vakare, anot prane
džius. Tokį kulkasvaidį neša
vienas kareivis ir jis vienas šimų iš distriktinių atsargos
jį operuoja. Kuomet operato bankų, trečioji laisvės pasko
rius krinta, tuomet ano vie la jau peršoko per du mili
jardu dolierių. Pradėta rink
tą užima kitas kareivis.
ti trečiasis milijardas, kurs
Tokiais lengvais kulkasvaisią savaitę turi but surinktas.
džiais visi pėstininkai aprū
pinta. Kiekviena kompanija
LAISVĖS VARPAS GABEN
turi 6 kulkasvaidžius.
TA PARUDAVIME.
GRAIKIJA GLAUDŽIASI
Philadelphia, Pa., bal. 27.—
S. V. GLOBON.
Vakar čia Laisvės dienoje paPrašo jos nepamiršti taikos rodavime dalyvavo apie 30,000 žmonių ir parapijinių mo
kongrese.
kyklų
vaikų.
Parodavime
Washington, bal. 27.—Grai priešakyje gabenta istorinis
kijos vyriausybė kreipėsi į Laisvės varpas.
Suv. Valstijas prašydama, kad
pasibaigus šitai karei įvyk CLARK NENORI BUT SE
siančiame taikos kongrese ne
NATORIUS.
būtų pamiršti ir Graikijos reiWashington, bal. 27.—Nese
kalai.
Į tai prezidentas Wil šonas nai mirė senatorius Stone iš
atsakė, kad Graikijos reika Missouri valstijos. Senate pa
lai bus padėti ant kongreso liko tuščia vieta. Valstijos gu
stalo. Tik tegu Graikija ligi bernatorius tą |rietą pasiūlijo
pabaigos laikosi talkininkų ir dabartiniam žemesniojo kon
greso buto pirmininkui Clark.
Suv. Valstijų pusėje.
Tečiau šis atsisako but se
* — Londonas, bal. 27.—Pe natorium. Šito pasaulio krizio
trogrado sovieto pirmininkas metu jis nenori apleisti da
Zinovjov į provincijas, tur bartinės savo vietos.
tingas javais, pasiuntė reika
lavimą, kad bolševikams bu
— P i t t s b u r g , Pa., bal. 27.—
tų pristatyta maisto. Petro Carnegie's žinomo didvyriško
gradas neturi maisto.
jo fondo komisija savo ^pava
sariniam susirinkime paskyrė
— Londonas, bal. 27.—Re 26 dovanas už didvyriškumą.
zignavo Britanijos maisto kon Dovanos—tai medaliai ir pini
ginė pašelpa.
trolierius baronas Rhondda.
•
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vakar po pietų pranešė
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DALYVAUKITE VISOS KOLONIJOS!!

šiuomi ''Draugo'• Bendrovė pa
skelbia ''Draugo" šėrininkų kontestą-lenktynes.
Kontesto tikslas yra dvejopas:
1) sudaryti reikalingą biznio ve
dimui kapitalą;
2) ingyti kuodidžiausį skaičių
dienraščio rėmėjų-prietelių, kuriais
ir bus, žinoma, šėrininkai.
Tad lenktynės ir eis dviem ke
liais, kurie galutinai susibėgs į vie
ną tikslą — pastatymą mūsų dien
raščio ant tvirtų finansinių pamatų.
Mūsų kolonijos kviečiamos lenk
tyniauti:
1) skaičiumi nupirktų "Draugo"
serų IT'

2) skaičiumi šėrininkų.
Visos m ū s ų kolonijos k v i e č i a m o s

stoti į kontestą.

tus pinigus šėrininkai taip sunau
dos, kaip jie patys nutars.
*

*

*

.< : H

Bus duodamos dovanos ir už
kuodidžiausį skaičių gautų šėrinin
kų. Geras daiktas pinigai, bet daug
svarbiau ir brangiau—tai geri prieteliai, kuriais ir yra "Draugo" sa
vininkai, nes kas gi nemyli savo
nuosavybės. "Draugo" Bendrovė
stengiasi, kad jos šėrininkų skai
čius butų kuodidžiausias po visas
mūsų kolonijas. Tos kolonijos, ku
rios gaus kuodidžiausį skaičių
"Draugo" šėrininkų, gaus sekan
čias dovanas:
1-oji DOVANA—Knygynas
rinkčiausiiį

veikalų,

iš pa-

gatavai

a p-

darytų ir sunumeruotų—vertėt

$200.00. Be to o-tems
Jeigu kokioje kolonijoje yra dau
žmonėms
Draugas"
uždyką,-spagai
kogiau, negu viena parapija, lai kiek.
ėpakol
mtteto
nurodymo—ffttol,
viena parapija dalyvauja konteste ^
jisai eis dienraščiu.
skyrium. Pav. kiekviena Chicagos
2-oji DOVANA—kny gyni lis iš ge
parapija varys kontestą skyrium, o
riausių veikalų, gatavai apdary
ne visos sykiu.
tų ir sunumeruotų
— vertes
Kontestas prasidės 6 d. gegužės
. $100.00."Be to 5-icms žmonėms
mėnesio ir baigsis 31 d. liepos mėn.
pagal komiteto nurodymo, uzdy10 vai. vakare.
****. ką "D^ngm".
p*t+l* peikol ji
To* koloaifos, kurios parduos
sai eis dienraščiu.
didžiaus] skaičių Šerų (kiekvienas
3- oji DOVANA
3-ims žmonėms—pagali pirkti tiek šėrų kiek jisai no
ri)—gaus dideles dovanas gatavais
4-oji DOVANA ų<d komįįeto nurody
pinigais.
5-oji DOVANA mų uždyką "Drau
6-oji DOVANA gas" pat oi, pakol ji
l o j i DOVANA $1,000.00 (TŪK
7-oji DOVANA sai eis dienraščiu.
STANTIS DOLERIŲ).
•
*
2-oji DOVANA $500.00 (PENKI
ŠIMTAI DOLERIŲ).
Kaip tik žinia apie šitą kontestą
3-ioji DOVANA $300.00 (TRIS
pasieks mūsų kolonijas, tuojaus
ŠIMTAI DOLERIŲ).
prašome tų kolonijų uDraugo" šė
4-oji DOVANA $200.00 (DU
rininkų, arba tų, kurie dabar keti
ŠIMTU DOLERIŲ).
na įstoti į "Draugo" Bendrovę —
5-oji dovana—$100.00.
sudaryti "Draugo" šėrininkų ko
6-oji dovana—$100.00.
mitetus. Trys žmonės gali jau pra
7-oji dovana—$100.00.
džiai sudaryti komitetą. Vėliau,
Dovanas "Draugo" Bendrovė
reikalui esant, komitetus galima
išmokės laimėjusioms kolonijoms
bus padidinti. Komitetai malonės
gatavais pinigais.
mums kuogreičiausiai pranešti apie
savo susidarymą ir apie stojimą į
Kad lengviau butų susitarti ko
lenktynes.
lonijų šėrininkams, kam sunaudoti
Jeigu iki 6 d. gegužės gausime
laimėtas dovanas, mes patariame
bent iš 10 kolonijų žinią, kad jos
už tuos pinigus intaisyti ką nors
į lenktynes stoja—tai kontestas
savo parapijos bažnyčion, kas butų
skaitysis įvykęs ir "Draugo" Ben
drauge brangiu paminėjimu, kad
drovė apsiima išmokėti visas paža
tos kolonijos katalikai nuoširdžiai
dėtas dovanas toms kolonijoms, ku
rėmė katalikišką spaudą. Bet, ži
rios jas laimės.
noma, tai tik sumanymas. Laimė
{ (
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"DRAUGO" BENDROVĖS VALDYBA.
P. S. Prie kontesto bus priskaityti kolonijoms visi tie šėrai, kurie
yra gauti nuo pradžios šių 1918 metų, nes nuo to laiko bendrovės šėrai buvo
permainyti nuo $25.00 iki $10.00 'ir buvo, pradėtas organizuoti naujas ka
pitalas.

— Edwardsville, . 111.,
bal.
26.—16-ka Collinsville žmonių
traukiama teisman už Prage
Harbinas, bal. 26.—Bolševi rk) nulinčiavimą. 5 yra kalė
kų vyriausybė pasiuntė įsa jime. *Ketitri poliemonai kal
kymą Vladivostokan, iš ten į tinami,
i
europinę Rusiją gabenti šovi
nius, eksplioduojančią
me
— Paryžius, bal. 27.— Yra
džiagą, metalą ir mašinerijas, žinių, kad sunaikinta net ke
kas yra tenai sukrauta.
lios vokiečių toli šaujamos arJ e i b u s r e i k a l i n g a , tai Si- motos, kuriomis bombarduo
berijos geležinkeliu tuo tikslu ta Paryžius. Tik viena sveika
bus suspenduota pasažierinių armota palikusi.
ir prekinių traukinių bėgioji
Samuel Jackson, nigeris,
mas.
Bet klausimas, kas jiems 3732 F o r e s t ave., n u ž u d ė savo
tai visa ten duos.
žmoną ir p a t s p a s i d a r ė galą.
i
BOLŠEVIKAI REIKALIN
GI AMUNICIJOS.

— Paryžius, bal. 27.—Už-,
vakar, naktį vokiečiai ir vėl.
buvo
atnaujinę
Paryžiaus
bombardavimą toli šaujančia
armota.
— Amsterdam, bal. 27.—
Kaizeris kalbėdamas apie ka
rės paskolą,, anot Dusseldorf
Anzeiger, pažymėjo: "Katrie
nori mus sunaikinti, patys sau
kasa duobę".
Vyriausybė uždraudė krasa
siuntinėti aidoblistų
(industrijalistų organizacijos) orp
ną Solidarity.

KAS NEPRISIDĖS PRIE LAISVES IŠKOVOJIMO, TAS NEBUS VBRTAS JA NAUDOTIES PO KARES-PIRKIME LAISVES BONDSUS
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"DRAUGAS
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Bukime prisirengę.
_
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ginkluotą pajėgą, dar nenusa nebus vargo ateinančiais me
v
'
ko tolimesnės ateities, tam pa tais.
Talkininkams maisto pris
saulio pamišimui praūžus.
Kiekvienas jaučia, jog negali tatyme daug gelbsti Brazilija
pasaulis tverti ir nepatvers, ir Guatemala. Į tas šalis šį
kad žmogus žmogui per amrmet išgabenta daugelis viso
žius tik savo plika atšiauria kios rųšies žemdirbystės ma
kumštimi savo valią užmestų. šinų.
Anglija šįmet 2 milijonu
Toks pasaulis nevertas, kad
jisai butų! I r jeigu Jis toks akrų žemės apdirbo daugiau,
per amžius turėtų palikti, — kaip pirm buvusiais metais.
tai nėra gailesnio apleisti jis Spėjama, kad ir Prancūzija
kur-kas
ir žūti jame. Bet nei sveika šįmet galės pasėti
siela, nei žmogiškoji dvasia daugiau javų.
Suv. Valstijose perniai bu
tuo tikėti negali. I r , tur būti,
ne vienas kareivių, kurie šian vo javais apsėta 23 milijonai
die kiti kitą žudo taip pat tuo akrų. Šįmet bus daugiau pa
netiki.
daryta darbo-, tuo
žvilgsniu.
Todėl mes esame ir turime Tik reikia, kad jaunimas im
būti dvasioje ramus, nes mes tųsi darbo fanuose.
Kviečių vartojimas šioj ša
teisybės ieškome. Mes nenori
me svetimų kraštų, mes neno lyj žymiai susiaurintas. Bet
rime atšiauriai kitiems savo reikia laukti dar didesnio su
valios užmesti, nenorime nie- siaurinimo. Nes kviečių ištek
lius reikalingas talkininkams
keno stelbti — mes norime tik
savo tautos žemėje liuosi ir ir amerikoniškai armijai.
Reiškia, šioje karėje javų
savarankiški patapti ir čia
užderėjimai lošia labai svarv
kultūros bei gerovės tikrųjų
bią rolę. Maistas žmonėms bū
uždavinių siekti. Puikiausius
tinai reikalingas. Bet maisto
dalykus šių dienų pasaulis į
nebūtų galima vesti
karės.
purvą mina, paniekina. Todėl
Taigi maistas ir yra svarbes
nelaukime iš jo perdaug. Bet
nis už pačius ginklus karės
ir nekęskime jo, nelenkime
laimėjime.
prieš jį savo galvos ir savo
Be abejonės, tuo žvilgsniu
siekinjų, savo idealų del jo
savo
neapleiskime. Nes sielą, dva Suv. Valstijos atsieks
sią praradę, prarastume mes tikslą. Turės užtektinai mais
ir visas savo pajėgas. P . Kl. to ir su talkininkų pagelba
nusuks ragus priešininkui —
("Liet. Aid.")
kaizerio autokratizmui.

šeštadienis

šeštadienis, balandžio 27 d.

S(

RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ;

J a u heliais atvejais mes ra
šėme apie lenkų pąptangas pri
LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS
IiETHūAlflAH DAELY FRIEND
sijungti Lietuvą. Tas klausi
i Kapitalai padidinti nuo $25p00 iki $50JXM).
Eina kasdieną išskyros nedėldicnius.
Published Daily ercept Sandara l>> mas dabar virto* stačiai opus.
NUTARTA: į Bįrgį 9unaiinii
nu0 $25.00 iki $10.00.
PRENUMERATOS KAINA:
DRAUGAS PUBUSRTNG CO.t Inc.
$5.00 ' įsoo W. 46th Street, Chicago Illinois Eina žinių, jog tas lenkų sie
Pusei meta
. . « . . $3.00
šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Phone: McEJnley 6114, Establ. 1908 kimas gaunąs paspirties, jog
| Perkant atskirais numeriais po 2c.
naujai laukiamajame Lenki
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
Prenumerata mokasi iŠ kalno. Lai
TERMS OP SUBSORIPTION:
kas skaitosi nuo užsirašymo dienioa,
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektŲsi.
$3.00 jos, Lietuvos ir Kuršo sutvar
ne nuo Naujų Metų. Norint perma:
tai- One year ,
$3.00 kyme kai kurios Lietuvos da
nyti adresą visada reikia prisiųsti Six months . . . . 7
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
ir senas adresas. Pinigai geriausia Thursday's Edition
$2.00 lys (pavyz. Suvalkija) turin-.
siųsti išpcrkant krasoje ar exprese
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
"Money Order" arba įdedant pinigus At Nows—Stands 2c a Oopy. Adver- čios atitekti Lenkijai. Mes ge
J registruotą laišką.
tising rates on application.
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
rai numanome, ką tatai reik
U
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
štų Lietuvai ir lietuviams ta
sai naujas mūsų kūno skrodi
go" Bendrovė prieinama visiems.
1800 W . 4 6 t h S t .
Tel. McKinlcy 6114
ChlcagO, 111.
mas. Mes jaučiame, jog su tuo
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiauskrodimu lietuviai per amžius
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
nesusitaikintų ir niekuomet
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
Šeštadienis, bal. 27 d. š v . Teofilius.
nepaliautų pikčiausiai kovoję.
Sekmad., bal. 28 d. šv. Povilas nuo Kryžiaus.
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
J a u viena paskala, vienas su
Pirmadienis, bal. 29 d. š v . Petras Veronietis.
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
manymas šiandie mirtinai žei
džia kiekvieną mūsų veikėją
patapkime jo savininkais, jo leidėjais.* Kada "Drau •
— K
ir šaukia į tokią pat mirtinąją
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
kovę.. Vaizdžiai, visų pritaria
ir mylėsime.
mas, yra neseniai pasakęs vie
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
Jndomu tai, k a i dabar su nas lietuvių konferencijos na
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
DAR PRIE "DRAUGO"
rys:
jeigu
reikėtų
mums
var
mano atgaivinti tą susivieniji
46th Street, Chicago, III.).
KONTESTO.
gas
ir
toliau
dar
vargti,
jei
mą " K a r d a s " (išsivystęs ;«
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų
Vakar " D r a u g o " bendrovė ' ' S a k ė s . " ) . Piiežastis to susi reikėtų mums kruvinais erškė
priėmime.
pirmą syk paskelbė savo šeri- vienijimo a*.raujinimc esanti čių takais eiti, jei žūti tektų,
ninkų kontestą.
— nuolat augantis stiprėjimas tai visiems draugėje! Si karė
Nenorėtume, kad katalikų kr.'&likų. Mts nieko neturėtu yra perdaug mus spaudžius,
Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves šėru.
visuomenė pažiūrėtų į tą su me prieš l a i v a m mių atvirą kad galėtumėm ramiai panašų
manymą, kaipo vien į biznio organizavimas] ir atvirą jų\ užmokėsiu priimti.
DRAUGAS PI BMSHING OOMPAMY,
Ne vienas toks skrodimas
propoziciją. Visame šitame vykimą. Geriau yra turėti rei
\
1800 West 46tb Street,
galėtų
būti
mums
"
užmokesCHICAGO, ILLIHOIS.
sumanyme daug svarbesnė kalą su atviri: p r šininku, ne 1 S I ) a r d a u i r d a u s m u
gu , u pasalkandžiu. Žinotume * -'
"
S
"
pusė — tai idėjinė.
m u s al]
atlktl
aiškiai, kas eina po bedievybės S"*
«
P
« inksto
Prisiunčiu $ . . . . .
Money Orderiu ar čekiu Ir meldžiu
V
Katalikiškas dienraštis —
mokėkime į juos pasiruošti.
man pašluoti
"Draugo" Bendrovės Seru
tai mūsų visuomenės stipriau vėliava. Ligšiol laisvamanybę Dar, rasi, toli gražu ne galas.
OHIO
VALSTIJOS
KARĖ IR UŽDERĖJIMAI.
sia tvirtovė, kurios paūksmė platino visi socijalistųir maž
LIETUVIAMS.
Bet
del
tos
pat
priežasties
Vardas ir pavardė
je gali ramiai augti, plėtoties ne visi tautiečių laikraščiai. nic3 neturime nustoti pusiau* • * . . . . •. • .
mtmi
. . . . . . « •
Tik
jie
tai
darė
pasalomis.
Šįmetai
javų
užderėjimai
visos mūsų pajėgos, visos
Visose kolonijose, kur tik
svyrumos. Mes neturime nusi
Kad
žmones
lengviau
apgauti,
karės laimėjime
snloš labai randasi lietuvių, turi įsisteig
antraSas
įstaigos, organizacijos. Tad ir
• •••••••••••••*• « «
minti,
nuleisti
rankų.
I
š
pa
jie
savo
laisvamaniška
gVlj
svarbią rolę. Tuo tarpu aptu ti L. D. S. kuopą. Visos šios
svarbu begalo, kad tos tvirto
saulio
kol
kas,
mes
neesame
lfiectas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valstija
vės pamatai ir sienos butų paslėpdavo padengdavo. To pratę gerybių tikėtis,—neturi rėta žinių, kad gali pritruk organizacijos kuopos turi tap
..........
kia
takrika
jiems
br.vo
ilgą
ti kviečių. Todėl imtasi prie ti gyviausiomis, veikliausio
tvirtai subudavotos, kad jokis
me
tad
nustebti,
jei.jis
mums
priešininkas neįstengtų po j a laiką patogi — kol žmonės dar visokių naujų smūgių pa monių, idant visose Suv. Val mis tarpe Amerikos lietuvių.
MICHIGANO VALSTIJOS
KOLEGIJOS FONDAS.
pasiknisti, į vidų įsilaužti, kad užpernai ė jų gvJ v\no. Dal.ur teiktų. Ilgus amžius del mūsų stijose, Anglijoj ir Prancūzi
Dabar kreipiuosi į visus
LIETUVIAMS.
jokia priešinga agitacija ne — mes matėme tame morali gyvatos mes kovojame pik joj šįmet kuodaugiausia gauti Ohio valstijos lietuvius darbi
Moksleivių 14 kp. iš
žmonėms maisto. ninkus. Mes turime išsijudin
galėti] tos tvirtovės panaikin katalikų laimėjimą: mes, pri čiausiose sąlygose. Tos kovos iš žemės
Ant kiek^ man teko patirti Worcester Mass. pri
vertėme juos išlįsti i.š ^apkasų.
Talkininkus
prie
to
padilgina
ti.
ti
į
didesnį
veikimą.
Dėlto
kardai nustelbė mus maįe-riįaiš laikraščių,
tai Mieli i gano siuntė
$ 10.00
Tad ir lauksime priešo pasi
ypač
tas,
kad
volfiečiai
tikisi
mums reikia sutverti Ohio valstijojo dar vos tik viena
lines jėgas, perlaužė Inusų
Stiprina savo dienraštį kiek
rodant atvirame kovos lauke. stiprybę. Mus išdraskė, mums gauti maisto iš Ukrainos. Bet valstijos L. D. S. apskriti.
Kun. P r . Juškaitis
įmanydami socijalistai, ruošia
gyvuoja L. D. Sąjungos kuo
'.
4.25
Mes nesistebiame, kad "Nau paveržė žemę, atėmė liuosybę, yra žinių, kad Ukrainoje jie Tuomet mūsų veikimas galės pa. Geistina butų, kad Miclii- surinko
savo dienraštį tautininkai li
v. .
, ,.
j
. , . menkai pasipelnys,
kadangi padidėti. Pažvelgkime į daly gano lietuvių kolonijos su
Nuošimtis nuo sp. 1.
beralai. Mes, katalikai, išpil- j i e n o s / ' " L a i s v ė " priešingos pančiais
apkalė. XK
Mums tvkojo
* . , . . „ .
.
tarpe
pačių
ukrainiečių
gimę
. _
,v
/
tfirrw» nar'ii nkMmidM
irimo kus.
Ne visos kolonijos turi krustų ir kiekvienoje sutver- d. iki bal. 1 d
v
28.82
dykime savo priedermę ir su to susivienijimo organizavi ,
dvasią išplėsti, mus ne nesutikimai tuo žvilgsniu. Di- supratlyvų veikėjų, ne visos tų L. D. Są-gos
Pirmiau buvo. ...>. .1,530.10
kuopą. Sustiprinkime, kaip priguli, sa mui. Jos permato nuostolių iš dargi
byliais vertė, o prašnekusius
džiuma
ukrainiečiu
priešinasi
1,573.17
gali savo jėgomis surengti kruskite • Michigano valstijos Dabar yra
vo dienraštį. Tad lai koloni atviros kovos. Labai indomu, drąsuolius kalėjimai ir šiau
penėti
vokiečius.
Nės
už
tą
ge
prakalbas, pramogas, vaka lietuviai ir pasiskubinkit sut
jos neatidėliodamos padaro kokią poziciją užims dabar rės speigai rovė iš mūsų tar
Pradėjus ruoštis prie Vi
rą, vokiečiai ateityje gali atsi rus" ir tt. J e i susijungsime,
susirinkimas jau esančių ir mūsų tautiečiai laisvamaniai. po. Mūsų krąįtą pagaliau pa
verti kuodaugiausia
kuopų suotinojo Seimo, aukos Kole
Spėjame, kad p. Norkus vertė žiauriausios pjovynos mokėti blogu.
tai matysime savo jėgas ir pa taip, kad iki 1 d. birželio mėn.
žadančių prisidėti į bendrovę
1 Norkevičius
Suv. Valstijų žemdirbystės gal tai darbuosimės. Didesnė- š. m., jau kiekvienoje koloni gijos Fondan beveik visai ap
su visu savo vieta, puikiausios mūsų dirvos
" D r a u g o " šėrininkų ir lai tie
sistojo. Visų mintys ir ener
šėrininkai nutaria stoti į kon mickiniu "Atgimimu" ir su tyrumais virto, gražiosios so- g r e t o m i s Houston < paskelbė, sės kolonijos galės patarnauti i joje L. D. Są-gos kuopos gy gija buvo nukreiptos kitur.
k a d šlo
i š a l r i d l d e l i J a v n * mažesnėsėms.
testą ir išrenka iš savo tarpo " Ateitimi'' pirmas įstos Į dybos durnais nuėjo, išdrasky- ;
vuotų.
Mūsų duosnumas tapo išnau
susivienijimą, tas lietuvis elgeta tapo. Bet J derėjimai labai reikalingi. Nes Dabar yra LDS. kuopų, ku
komitetą, kurs tuojau tepra- laisvamanių
Ohio valstijos L. D. Sąjun dotas daug svarbesniam daly
neša apie save " D r a u g u i ' ' ties jam ta laisvamanybė dau nenustojo jis dvasios. I r vilko. 8 1 š a h s s a v o 3 a v a i d t u r i m a i " rios veik nieko neveikia. Taip gos kuopos tveria
apskritį. kui — apsiginimui nuo bado
(1800 \V. 46th St., Chicago, giausia rupi. Gi veidmainiau neštas bei pamestas šiandie t i n t l n e t l k talkininkų armijas, yra todėl, kad trūksta pajėgi] Kuopų delegatų suvažiavimas
ir mirties. Kolegijos reikalai
ti žmogeliui nelabai sekėsi, jis yra ir turi būti pasiruošęs b c t i r civilius gyventojus,
111.).
arba drąsos. J e i visi susiriši ir apskričio sutvėrimas įvyks
turėjo* nueiti ant antro plano,
nors ir labai stengėsi.
dar tulžies taure išgerti! Nes
Nežiūrint gerų pernykščių me, tai tuomet tų dalykų 1 d. birželio šių metų
Cleve- na ir nuėjo. Tečiau netapo už
užderėjimų,
stovis
tuo
žvilg
mums nepritruks. Tuomet ga lande, Ohio. Apie suvažiavimo
mūsų rimtis ir mūsų jėga yra
miršti ir neturi būti užmiršti.
Bendrovė nutarė prie kon- LAIŠKAS Į REDAKCIJA. tai mūsų žmoniškasis kovos snių neperdaug užganėdinan lima butų praplėsti veikimą ir tvarką,
posėdžius ir kitas Kolegijos Fondas po senovei
tis.
Stoka
kviečių
Amerikai
ten, kur dar kuopų nėra.
testo priskaityti tik tuos Še
smulkmenas bus paskelbta vė laukia aukų iš ateiviją mylin
pagrindas, mūsų šventosios
Del menkų
rus, kurie inplaukė tik nuo Gerbiamoji " D r a u g o "
Kuopų apskritis reiškia kuo liau.
teisės ginimas. Senoji materi- ir talkininkams.
čių susipratusių lietuvių. Tas
šių naujų 1918 metų pradžios. Redakcija:—
jalė pajėgos kultūra šiandie užderėjimų pirmesniais me pų susirišimą. Visos L. D. S.
Taigi geistina, kad Michi aukas priima ir globoja
tais,
svarbesnių
maisto
pro
Daugelis senųjų
šėrininkų
kuopos Ohio valstijoj išrinktų gano lietuviai sukrustų, pra
Meldžiu patalpinti šiuos ke parodė savo visą niekingumą
baigiamas. delegatus, šie susirinkę iš dėtų organizuoti L. D. S. kuo
permainė gyvenimo vietas, lius žodžius į dienrašti "Drau ir piktenybę; teužteikie todėl duktų išteklius
Kun. J. Misius,
kai-kurie numirė. Vienas šėri- gą ? ' apie kun. Staniukyno ligą. jį. mums begriudama ir savo Talkininkų diplomatai tvirti rinktų valdybą ir ten delega pas ir prisidėtų
*** Ellsworth, Pa.
prie Ohio
ninkas (kun. Ežerskis) yni
paskutinį smūgį. Mes gyvensi na, kad žmonės per kejis se tai išsipasakotų, kokiai kuo valstijos L. D. Są-gos kuopų
Gerbiamojo kun. Staniukysenai jau ihešęs net keletą
me ir jėgas tausosime Jcelti kančius mėnesius turės apsiei pai ir ko trūksta. Tada valdy-' apskričio. Kiekvienas
žino, PERKA "LAISVĖS BOND
no gyvybė pavojuje.
ti
be
svarbesniojo
maisto.
tūkstančių. J e i jo šėrus pri
kultūrai ir ramumo semsimės
ba pasirūpintų
patarnauti kad vienybėje gaJybė. Susiri
SUS."
Lietuvių visuomenei plačiai kovoje iš tikėjimo tos kitos
skaityti tai kolonijai, kurioje
Kad apsaugoji talkininkų toms kuopoms.
šę dviejų Valstijų L. D. Sąjisai gyveno (dabar jo tenai yra žinomi prakilnus gerb. kultūros laimėjimu. Todėl at šalis nūo galimo
sunkmečio,
Čia aš kreipiuosi į visus su gos kuopos galėtų daugiau
Nedėlioję, balandžio 21 d.,
nebėra), tai tada ir be kon-kun. Staniukyno darbai, a r tai virai žiūrėkime į savo ateitį Amerikai prisieina taupyti ne paraginimu prie didesnio vei nuveikti darbininkų gerovei.
Šv. Jurgio parap. svet. įvyko
testo ta kolonija butų laimė šv. Kazimiero vienuolyno la ir, patys nenugąstaudami ir tik javus, bet ir kitokį mais kimo. Ne vienas pasako, jog
Todėl Michigano lietuviai Liet. Teat. dr-stės Šv. Marti
toja. Kiti nenorėtų stoti j bui, ar tai Labdarvbės naudai nei kitų nebaimindami, dėki- t ą priguli prie LDS. dėlto, kad subruzkite!
V
:,.*•" 2
no* susirinkimas, kuriame tarp
kontestą. Tad valdyba ir ma ir tiems panašiems. Ypatingai mės tvirčiau sąmonėn savo
Amerikoje atliekama vis laikraštį gauti. .Tuomi dalykai
Norėdami gauti platesnių ko kitko, nutarta nupirkti už
nė busią geriausiai pradėti chieagiečiams, žinomas yra jo tautos siekimus, savo uždavi kas, kad tik padidinti javų už- neturi baigtis. Reikia apie sa informacijų tvėrime L. D. Sąreikalus gos kuopų, kreipkitės šiuo ad $1,000.00 Laisvės bondsų, taip
rokuoti nuo to laiko, kada jo pasišventimas ir darbavi nius ir kits kitą remdami derėjimus. Žemdirbystės se vo darbininkiškus
gi nutarė prisidėti prie apvaipradėta organizuoti naujas masis. Tuo tarpu jau nuo ke ruoškimės ligi paskutinios sa kretorius darbuojasi, kad far- plačiau rūpintis ir giliau juo resu :
kščiojimo, nedėlioję, balandžio
kapitalas naujais pamatais, lių metą džiova pamažu naiki vo teisės ginti. Lietuvos atei meriai kuodidžiausius žemės sius suprasti. J e i patys nesi
Org. A. S. Kulbickas, 28 d./l-mą vai.* po pietų, " i n $10.00 šėras — būtent nuo na jo taip pageidaujamą svei tis šiandie reikalauja iš mūsų plotus užsėtų javais. Kviečia rūpinsime, niekas kitas neap- % 7602 Aberdeen Ave.,
corpore" iš Šv. Jurgio parap.
katą, tuo pačiu mažino ir jo geležinės valios, dar tvirtes
pradžios šių 1D18 metų.
mi žmonės laisvanoriaį pagel rupins. Arba pradės mus ap
Cleveland,
Ohio.
svetainės į 7tJi Regiment Arveikimą, o dabar jau ir gyvy nės sąmonės ir nesugriaujarūpinėti
mūsų
neprieteliai
bėti farmeriams apdirbti že
mory Hali.
bė kaip ant plauko kybą.
mos,
neperiaužiamos
tautinės
prisidengę
prietelingumo
kai
Ohio Liet. Darb. Sąjungos
LAISVAMANIAI STEIGIA
mę. Turima viltis, kad šįmet
vienybės.
Lietuvių kunigų ir taip ma
Tą pačią dieną, 7-tą valan
SAVO SUSIVIENIJIMĄ.
atostogų metu visas,
moky liu. O tokie prieteliai baisesni be atidėliojimo teapsvarsto ir
žas skaitlius yra Amerikoje, o
Ne su ginklais mes stovime klas lankąs, jaunimas susis- už neprietelius. Žiūrėkite, bol atrašo ar pritaria tverti ap dą vakare, atsibus tos dr-stės
Socijalistų laikraščiailpra- dabar dar labjaus sumažėjo; šiandie prieš senąją jėgos ir pies į farmas prie lauko dar ševikai rusų tautai baisesni, skritį.
.Pageidaujama, kad teatras ir balius, todėl kiek
neša, kad mūsų išeivijoje at kiti pasimirė, kiti susirgo, i o ginklo kultūrą, todėl nepriva bų. Be to, visuose miestuose .ir negu teutonai. Tokie bolševi tuose miestukuose, kur LDS. vienas draugystės narys turi
naujinamas laisvamaniu susi del, visi, kuriuos ta žmia pa lome dairytis ir ieškotis sau miesteliuose žmonės raginami kai landžioja ir mūsų tarpe. kuopų dar nėra, tegu tuoj su neatbūtinai atsilankyti, kaip
vienijimas, kadaisla dar d-ro sieks, pakelkime savo rankas materijalinės paspirties. Bet apsidirbti daržus ir pasiga Jų gyliai jau senai pasirodė. sitveria. J e i patys negalite ant apvaikščiojimo,
taip ir
Šliupo įsteigtas, paskui V. ir širdis prie Viešpaties Die užtat juo stipriau turime su minti užtektinai daržovių.
Neleiskime tiems jų nuodin arba norite pagelbos, tai tuoj ant teatro ir baliaus.
Račkausko ir kitu laisvamanių vo, maldaudami karštai, idant siburti mūsų vidaus kultaros,
rašykite adresu:
Valdyba.
Talkininkų visa viltis Ame giems gyliams išaugti.
| remtas. Dalyvaudavo jame ir suteiktą taip pageidaujamą mūsų tautos ginimo kovai. rikoje. Jie sako, kad kuomet
Tai-gi jungkime savo spė
A. S. Kulbickas, organiz.
socijalistai, ir atsimetėlis kun. sveikatą mušą gerbiamam li Tai, kas šiandie išrodo be maisto produkcija Amerikoje kas. Rašykite žemiau paduotu
7602 Aberdeen ave. N. E. Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
Demb^kds.
į
goniui,
ž. M. T. reikšmės ir taip silpna prieš šįmet bus padidinta, tuokart adresu apie apskritį. Visos
dami veiklus darbas. Audre** & Oo.,
Cleveland, Ohio.
10S So. La SaUe st., uždėta lttuO m.
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kuomet jų va<
apvogė bankf
Melrose Parko
panašių šposu
ar visus galin
Idant sulopi
vo sutrūnijusį
maišą, jie bnv
tą kartų prafc
kibai .mažai
prakalbas atsi
visuomet buvo
Dar didesnė
dėjo graužti s<
vyčių tarpe ai
*>%*Trąsių vyrų ki
( § prakalbas ir ui
kieriams" klai
a.
socijalistų "or
tų klausimų iš
promituoja vi
liūs... Gi čia
juokiasi iš soc
kslo."
Užsinėrė sau v
Visi Melros
listiškf"progrj
kad vvčius re
Esą, kada vyc
socijalistfj kuoj
bar tie vyriai v
Reik jiems nu]
socijalistams v
gyvuot.
/
Visųpirma s
"i
besi šmeižti ir
eius savo šlarn^
jiems negelbėjo
sirado L. Vyčių
lą išmatą, kurį
mylėjo ir prigun
Lvašytų Suv. Vi
irielankų strair
demuncijuojantį
kam vyčiai SIUT
Wilsonui telegn
mi savo lojališl
publikai. Tas s
"Naujienose'
ei jai i stų šlamšti
kartotas. Tuomi
i dar labiau
nai valdžia sel;
vieną žingsnį,
jams neduoda k
gandas, kad ne
viškus bolševiki
už sprando...

šeštadienis, balandžio 27 d.

Socijalistai bailiai
Kviečia Vyčius į debatus ir (džiaugiame. Butu nedora iš
paskm patys atsisako.
| a r t i m o nelaimės • džiaugties.

T) R A U G A S
ta ira. Balandži 14. d. 1918.
M. Frank and James Svetai
nėj 23-cios ir lake gatves. Mel
rose Park, 111
Su pagarba
L.S.S. 43. Kapa. Melrose,
Park, UI.
Ringimo, Komitetas
p. o. Box. 835.
Melrose, Park, 111.
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DU DIDELI IŠPARDAVIMAI

Du Dideliausi Atsitiki
mai šio m e t o

Stempų Dykai, Pancd.
MES TURIME DAUGIAU LIEz suvedžiojimą, L. Vyčių 22 B e t J e i P e r s a v < * tamsumą, faBalandžio 29-tai.
j TUVIŲ
PADAVĖJŲ NEGU
kuopa mano patraukti L. S. S. n a t i z m 3 IT netaktą ką pasigaDividcntų
Diena
Atsi
43 kuopą iš Melrose Parko, 111. l n i n a i r patys turi suvalgyti,
KOKIA KITA KRAUTUVĖ
neškite
savo stempų
tai
HALSTED. 20™ ST*S *™
atsakomybėn.
I
<i& niekas nekaltas.
knygutė.
CHICACOJ.
CANALPORT A V E *
Skęstantis ir u i šiaudo
Socijalistų " m a n d r y b ė s . "
Šis laiškas vra žemiau kritigriebiasi.
Xuo pereito pavasario, Melkos. Kita draugija butų absoIšpardavimas Panedelyj, Utarnlnke, Seredo] ir Ketverge Balandžio 2 9 , 3 0 , Gegužio 1 ir 2
Galutinai soeijalistams už liutškai ignoravusi panašų ner--<• Parko socijalistai pradėjo
>inukti i r dvasioje, ir garbėje, ėjo kaž-koks ūpas, kad žut ar džentelmoniškai parašytą laiš
nariu skaičiumi,
p e r savo but, o vyčiams truputi krim- ką... Bet vyčiai puikybėn nesižioplumą ir netaktą susilauk stelt, nežiūrint
ar ją išklibę keldami, nusiuntė jiems laiš
Rakandų Krautuvė J. F. Svehla & Co., 4714 So. Ashland Ave., Išėjo iš biznio ir užtat
pardavė mums savo visa stocka taip pigiai kad mes galima Jus parduoti ir sutaupyti
davo smūgio po smūgiui.
dantukai išbiręs ar ne...
ką pranešdami, kad su mielu
pusė ant jų.
Viena iš didžiausio Tramvajy
Jie būtinai norėjo parduoti savo visa stocka o ypačiai kad fhes davėme jiems cash
Pirmas smūgis buvo tai 6* &**{ kovo 7 d., š. m., p. Pr. noru stos į debatus su tūlo
pinigus už juos: — kadangi mes taip pigiai juos nupirkome mes taip pat juos atiduosime
- . - u / J o , 1917 m., kuomet,Valuckas gauna iš socijalis mis išlygomis. Socijalistai pri
už žema kaina —
ANT IšMOKEšČIO DUODAME.
Knmpanijinj Chicapje
-)(i jalistai 'pasirodė visuome- tų laišką kviečiantį L. Vyčius siuntė šio turinio laišką, kurį
esą ne tik bailiais, bet ir stoti su jais į debatus. Tame dedam ištisai vėl raidę į raidę.
ĘĘSMIĘ&Sm
unėliais. Dalykas
buvo laiške pasižada pastatyti net
Melr6se Park, 111.
m.'. Vietiniai vyčiai nugirdę, " 4 klesu ais skul dar ir augNursems
Drižiuotas
Peters čeverykams po
4. d. Balandžio, 1918.
materijolas,
melinais
ilsius, speči aliai 3 dė
I '-mandrieji" socijalistai ščiau" savo "pralegenta dip
drižais,
reGerbemieji! L. Vičej 22? kup.
žutės už 10c. Vyrų ge
guliare kai
•m niauja stoti kada nors su lomatą/' Bet kadangi tas laiš
rai padirbti Paris GarLaiško Nog jusu gavam 30.
na 25c, tik
•iais į viešus debatus, vv- kas buvo parašytas nemanda d, Kova, 1918, Kuremi būva
ters, pora
panedelyj
Baltytas audeklas, 36
oficialiai pakvietė, juos gioje formoje, be to dar be rašita jog tamstas Sutinkat
tiktai . .
colių pločio, geros rųparašo, tai vyčiai
.i, I.atuoti gegužės (i d., 1917oficijalio
šies vertės
Stot i debatus Tik netoi denoi
Seklyčios
Setai,
daug
gražių
stylių
su
dideliais
rėmais
22c. «, jerJ. P. Coast Mezgami
Laiko prisirengimui buvo pamanė, kad tai taip sau kokio kuriai Mes paskiram tamistas
ažiuolo ar raudonmedžio išmušti tikra gera skūra Svedas.
siūlai, didelio didžio
darbas ir neat
Gražus dresscr, vėliau
(hi.'la visas mėnuo. Sąlygos šposininko
hlas kaina $80.00, mušu kaina
:
15c.
vertės
Reikalaujat Kad but perkelta
šios mados gaunamos
$5.00 iškalno $1.00 kas savait:.
kreipė
į
jį
jokios
domos.
Šilkines drižiuotas voispecial pa
- rijalistams buv 0 suteiktos
mahogony ir walnut,
ant Sakančiu denu A r Ant 21
le,
27
colių
pločio,
ge
nedėlyj.
Svehlas
kaina $45,
•patogiausios
(žiūrėk
Kovo 26 d., L. S. S. 43 ar 28-tos Balandžio 1918 M.
ros
rųšieš
visi
1918
mūsų kai
molediai
pavasarines
na
, j |
"Draugo" No. 9G — 1917 m.). kuopa vėl prisiuntė pakvieti tai Mes Sutinkam Ani Ant
Vaikų gražios ir drū
mados,
vertės
iki 39c.
...... .*.*
tos pančiakos su dubel
•pradžių socijalistai
buvo mą registruotame laiške po Katros jus turite pasiskirt
ilgio 2 iki
Yjy9t\
tavais padais ir keliais
8 pafdų.
\l
ikę, bet paskui
pradėjo No. 1408. Skaitytojų žingeidu- Kurioi jums geriau ir pata^F^^
didžio nuo
5% iki
i!.'aiškiai išsikalbinėti. Vyčiai nio dėlei paduodame
ištisai giau!
9%
pora
Moterų
Čeverykai,
gra
kaina
..
nr<niaukę nuo socijalistų ofi-jraidę į raidę:
žus
patent
colt,
ar
gun
O teipogi Kaip tamstas
i
(ijalio atsisakymo, debatus su-Į
metai su šniūreliais ar
Melrose
Park.
111.
Laiški
Minejat
Kaslink
Komi
guzikais,
li-nijė, bet socijalistai
nepri
Lacines Firankos, su
pora
tik
25. d. Kovas. 1918 M. tetu Susejimo taigi Mes Kvie
gražiom
patern o m,
pabijojo.
Tuomet
iLJLiLlij*
2 Vi iki 3 jardu ilgio,
i v ko prakalbos — gi socija- Gerbemieji Brolei vičei 22 ko ceme tamistu Komitetus Ant
baltos ir gelsvos $2.50
Valgomojo kamba
Audeklas Ir šilkas del
pa
Siuomi
pranešam
jog
mes
Susirinkimo
Kuris
iviks
5.
d.
ši
puiki
geležinė
lova
visokių
spalrio kėdė su augštij
vertės
o
Utai vaikščiojo kaip
žemę
marškinių 27 colių plo
$1.00 iškalno 50c. kas savaitė,
užpakaliu, padirbta
dar
Negavom
nog
jusu
joke
Balandžio
1918.
m.
7:30
v.
v.
čio
visokių
spalvių
29c.
dabar
.
.
pardavė.
vų ir didžio
Svehlas
iš kieto medžio su
vertės tik?90
atsakimo Ant pirmo laiško Frank. and. James. Svetainėj
kaina $10., o mūsų kai
auksiniu finišų Sve
- * tai
Įj
Antras smūgis buvo tai, kuri pasiimtom 12. d. Kovas ant 23-cios ir laek gatves Mel
na.
hlas
kaina
1.50
Moterų gražius naktimūsų
"f<)C. Willlam ir Mary Buffet, turi di
kuomet
vienas
socijalistų 1918. M. taigi Mes Siunčem rose, Park, 111.
niai marškiniai,
su
kaina
delius talčius ir extra audeklams
Vyrų
Mėlyni
Chambray
"lai vočių"
tapo sugautas Antro tokioi pat formai! Laiš
gražiai aftais ir leicias
Kur turesma nutart galuti
Darbiniai
marškiniai
sudėti perskyrimus, Svehlas kaina
didžio nuo 16 fki 17
95c. sport marškiniai
klijavime čekiu.
ko. Kaip jau Sanei žinoma nai debatų Raikalus taigi ger
$35, o mūsų
kaina $f)<llf|A
special
ant
vertės $1.00, tiktai bis
kaina tiktai
\ £ j
šio
išparda
kuti supurvinti, Pane
Trečias smūgis buvo tai, tarpei Mus Lietuviu Kila gin- bemieji Kvieceme pribut ant
vimo.
delyj
tik$2.00 ant rankos 50c. kas savaitė.
kuomet jų vadas p. Zalatorius čei ir Nesusipratimai Link paskirta laiko 1. OrganizatoVaikų Gingam šlebės
apvogė banką ir išbėgo iŠ Krikščionibes ir Soceližmo rios A. StaŠkus. ' Draugiškai'
padirbtos
iš stipraus
M'Irose Parko. Dar ir daugiau Taigi Mes Socelistai Melrose Rast. J . Ruzgu. L. S. S. 43.
gangamo,
tamsių
spal
Moterų Union
siutai,
Par.
111.
43.
kop.
Kvieceme
vų
aptrimuoti
su
raukuopos.
baltį lygus, pai;as,onq
panašių šposų čia įvyko, bet
**ir=
6
metų
specialiai
an{..
styliaus, su m a n k e t a i
gerbė mus brolius vicius 22.
ar visus galima surašyti?
doniu
didžio
nuo
2
iki
regulmre
kaina 65c.
Paskirtame
laike
buvo
šio išparda
ant šio iš
I.lant sulopius šiaip taip sa- Kopa Stot i viešus debatus ta abiejų pusių
susirinkimas.
vimo
pardavi
kiai
temoi
Kas
veda
darbinin
mo,, . .
v. sutrūnijusį
socijalistišką
Vyčiai perstatė savo išlygas,
Seklyčios Vyduriniai
kus
prie
gerasnas
ataities
Ar
maišą, jie buvo surengę kele
kurios buvo teisingos ir so
Stalai didelj gražio
Vaikų čeverykai padir
Vaikų apatiniai, su ran
Krikščionibe
A
r
Socelizmas
Rojom, gaunami ąr- Colonial Library Stalas — didelis run Visas Felt Matrasas —
tą kartų prakalbas; bet bėda,
eijalistams prieinamos. Galu
°ti iš gun metai ir
kovėm,
ir
be
rankovių
žiuolo ar raudonino dinas du Octagon Pidestals — Ame 4 eilų siutas, visokio
Taigi
b
role
i
vičei
eigų
jus
ma
calf skuros ar blycher
su
Swiss
kaspinais
re
didžio kaina tik
fa!>ai .mažai klausytojų į jų
tinai prie liudytojų, socijalis
džio Svehlas kaina rikoniško ažiuolo ar rau
styliau, su pug galalis
guliare
kaina 29 c.
not
K
a
d
Krikščionibe
page
$2. Mū
donmedžio pališiu Svehlas
geros skuros
didžio
kitur,
o
ura kalbas atsilankė, svetainė
tai ir vyčiai padarė
sutartį,
sų kai
kaina $22.50 o mūsų
5% tiktai
Springsos kovoms kai
n n n
pas mus
rins Sendenini Darbininku bū
fl
na
$1.50 iškalno 50c. j sav na buvo $12.00 mūsų
kad stos sekančiomis sąlygo
iMiomet buvo veik pustuštė...
tiktai . . . .
vi tai Stokit nesibijokit i vie
kaina
mis: —
Dar didesnė desperacija pra
šus debatus prieš Akis darbi
Cashmierienes kelnes,
I
fįįįfZVė j o graužti soči jai istus, kad
1. Debatų laikas ne 14 d.
PuiTcus geras storas
puikiaus materijolo, ir
ninku Apgindami Krikščionibi
Puikus
geras
storas
nėra padirbtos iš galių
vyriu tarpe atsirado
keletą
balandžio, btt 21 arba 28 d.
materijolas
pusvilnis,
o nesikavokit Su Sava Mokslu
bet iš volo, didžio nuo
gražių mėlynų palvų
.rasių vyrų kurie nueina į jų
2. Iškalno pranešti
kas
^30 iki 36 per juosta
ir teisibi po baznitinius Skie
vertės
$1.00 specialiai
ilgio iki 36
debatuos.
prakalbas ir užduoda jų "spyant
šio
iš
colių tik
pus prisirinki būrius aklu
pardavi
PO
3.
Tema turi būti labjau
kieriams" klausimų, — gi tie
mo
darbininku Eigų jus teisingi
specifiška, t. y. pa v.: " A r
ocijalistų " o r a t o r i a i " negali
Vyrų Cheviot siutai,
esat darbininkam Tai pasiroir
keletą gražių siutų
Vaikų Blouses, gigamo
Socijalizmas teoretiškai prie
T ij klausimų išrišti ir sukom
iš
Hart
Schaffner
ir
ir Chammray, * beveik
dikite ju akisie vešoi Svetai šingas tikėjimo, spaudos, tau
promituoja visus socijalistėMarx, biski sujuodingaunamos
m m[%
nei K u r gali visi darbininkai tų bei žmonijos absoliučiai lai
ti didžio nuo 34 iki 40
visų sizų
4 fU
... (Ji čia žmonės, šelmiai,
ant šio iš
tiktai
"• w
ait be Skirtumo pažvalgu ir svei?"
pardavi
kiasi iš socijalistiško "mo
mo tiktai
išgirsti teisibes žodi Kas veda
Clony
Megzti leiciai,
4.
Katalikai laikys pozi
kslo."
balti ir gelsvi, gražių
Moterų ir Mergaičių si
Darbininkus prie gerasnas j tyvę pusę.
paternų
C1 P
jonai,
gražiai
padirbti
Užsinėrė sau virvę ant kaklo.
Seklyčios Siumosios kėdės su
Ataities a r Krikščionibe A r / , 5. TJŽ svetainės išlaidas bei
su -gražių platų diržų
jardas
UIU
Visi Melrose Parko socija- Socelizmas Dabar Klausimas j tvarką atsako socijalistai.
padirbti
iš
geros
rų
geros skuros sėdynė, gaunami
Vaikams vežimėliai, tikros reed
šieš Panama, spalvos
ažiuolo
ar raudon
Trijų durių Ledaune su
tiškį " p r o g r a s i s t a i " nutarė, Kaslink ' diplomu Kaip jus
kūnas, išverčiama gear, didelis su
juodos ir mėlynos vi
Baltas Sirupas, Pintar,
6. Kadangi socijalistai tanmedžio Svehlas kai
puikiais bal
gerais
guminiais
ra
<1 vyčius reik " p a m o k y t " . praeitus 1917. M. 6. d. Birže
sokio
di
i 17c. vertės
ną. $17.50 o musij
tais viduriais
kiai neprisilaiko sąžiniškumo
džio
tais $25. vertes
j
svaras
'si, kada vyčių nebuvo, tai lio Kvietet mus i debatus Su
$1.00
iškalno
50c.
kas
savaitė.
ir per spaudą neteisingai pa
" i.jalistų kuopa bujojo... Da- rengi p. Račkui ir raikalavat
informuoja visuomenę, tai so
n tie vyčiai viską pagadino.. i s mušu K a d Stotum i deba
cijalistai turi pasamdyti stef'ik jiems nulaužt ragus, tai tus ir Kad Kalbėtojas Muąu
nografą iš savo pusės, kuris flllllllllllllllllllllisilllllllllllllllllllllllllllli Tel. Prospect 4866—7905.
< i.jalistams vėl bus geriau butų nemažiau kaip 4. klesu
93S S. Ashland Blvd. Chicago
DR. J. M. BLUM
turės abiejų oponentų kalbas Rczid.Tclephone
Hayinarkct 2544
-vvuot.
Liotuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgas.
CfOR VOUB STONACHS SAKĖJ
Ai Škuli užbaigis Su diplo surašyti teisingai ir patvirtin
Specijalistas
akušerijos,
moterų
ir
Visųpirma socijalistai grie mais O Mes dabar neraikalauPo Valgiui neužmiršk, kad geriau
ti pas notarą. Taigi socijalistai
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų.
sias vaistas tavo skilviui yra EATObi šmeižti ir pajuokti vy-j jam iš jus pusas jokiu diplo
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
5058 SO. ASHLAND AVE.,
turės padėti kaucijos $100.00. RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
|
tos
vidurių
paeina ii negero su
is savo šlamštuose.
Nieko mu nes ne diplomai Spries tos
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Kamp. 51 gat.
Chicago. virškinimo, ligos
•
tas
reiškia, kad reikia
Jei stenografas neteisingai ką
Vaikų ir visų chronišku ligų
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popietų
ms negelbėjo. Potam įie su- dalikus bet ipatos! 1. Kaslink
mėginkite
viena.
parašys, tai kauciją
sudėta Ofisas: 3354 S. Halstcd St., Chicago Ir 6-8 vak. Nedėlioms, 10-12 ryto. visus apliekorius. Parduodama paa
Telephone Drover 9693.
irado L. Vyčių 22 kuopos tu- tvarka turi but iš Abeju pusiu
turės likti dėl I^ietuvos Vyčių VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
ą išmatą, kurį prisiviliojo, pa- iš mus ir iš jus
1
—
—
pietų; 7—8 vak. ,Nedėliomis 10—12. d. rilllllllMlllllimilllllllllllllllllllllllllilIHI ~-j~m m ^ » m j
1
(Pabaiga ant 4 pusi.).
uiylėjo ir prigundė, kad jis paUIIHIIIIIIIimiHIIHHHHIHIHIHHHIIHmr'1 PUS BALSIO SYSTEMAS 11
2. Kalbėtojams laikas turi
F. B. BRADCHULIS
yašytų Suv. Valstijoms
neva
but venodas Eigi mus kalbės
LIETUVIS ADVOKATAS
Užtikrinu kad smui
Neužsitikėkit savo regėjimo pir
"ielankų straipsnį, buk tai
majam
by kokiam neprityrus am
15. minučių tai ir jus 15.
ATTORNEY
AT
IiAW
ką ir mandolina gra•muncijuojantį vyčius, už tai
aptiekoriul auksoriul ar keliau
3 Kalbėtojai nešvariu žo
jisi į 4-rias lekcijas
jančiam pardavėjui, nes1 jie su
105 W. Monroe, Cor. Clark St.
kam vyčiai siuntė prezidentui
teiks JŲS. akim s tik daugiau blogo.
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
džiu neturi vartot nei Mus nei
Room 1207 Tel. Randolph 5598
per pus-balsio systeU'ilsonui telegramą išreikšda-, .
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. —
Aš turiu 15 metų patyrimą ir
CHICAGO, ILL.
Dabartines gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
mo kad ir nežinai
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
jums akinius tikrai. Darba atlie
Gyv.: S112 South Halsted Street
.a ;avo lojaliskumą šiai rer
nei vienos notos taip
4
Kalbėtojam
liesas
pasididelį
ku belaukiant, užtikrintai.
Telefonas:
YARDS
289t
nblikai.- Tas straipsnis tiljio
Pilnai
tikėkite,
kad
gausite
visada
ta
senai
išbandytą
aiški
ir
lengva
pus
Jei jums akiniai nebus reika
dingsma
Mes
Sava
o
jus
Sava
gyduolę
tokio
pat
gerumo
ir
pagelbingumo.
Nesi
lingi, mes tai jums pasakysime.
Naujienose", ir kituose soMbalsio systemas kad
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
5.
gerbemieji
lauksma
atsa
JOHN SMETANA
i.ialistu; šlamštuose tapo pauž pigesnę čienią.
net dyvai kaip muzi
kimo
nog
jusu
iki
30
d.
Kova
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
Aldų Specijalistas
rtotas. Tuomi jie savo kuokos
kompozitoriai
pakelije,
kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
1918.
M.
0
eigų
negausme
ant
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis
nesinaudojo
jąją
r ai dar labiau pakenkė. Nu1801 S. Ashland A., Chicago
„LOXOL,"
o
taipgi
mūsų
pavardė.
paskirto
laiko
atsąlamo
tai
Kampas 18-tos gatvės.
ankšieau.
^^^^^^^^
ruii valdžia sekioja jų kiekTikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
S-člos lubos, virš Platt'o aptiekos
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
iena žingsnį...
J ų kalbėto mes tomet vieni darisma de
į
Frank
Bagdžiunas,
Tėmykite į mano parašą.
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių]
batus
Valandos:
nuo 9-tos vai. ryto lkl
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
Direktoriuj
jams neduoda kalbėti.
Eina
4515
So.
Wood
St.
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
Tomet pasiroda kad jus bi
mindas, kad nekuriuos lietu
F. AD. RICHTER & CO.
3343 South Union Avenue
vak ryto iki 12 valandai dieną.
Duoda lekcijas
skambinimo
I
7 4 - 8 0 VVaahington S t r e e t , N e w Y o r k
viškus bolševikus žada čiupti jot Stot prieš teisibi darbininpianu
pagal
sutartį.
arti 34-tos gatves
«prando...
Mes
iš
to
nesiĮ
ku
akis
6
diena
debatų
paskir*
1/. si
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Sergėkite savo Akis

" "MV

rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje i r negu
skelbiama y r a laikraščiuose rublių k u r s a s . - Užsakymus siųskite i r reikalaukite informacijų smo

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

adresu:

UTHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie Jos su serais, vieno šėro fcaina -— 10 doL, vienai y p a t a i parduodama
5 šėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius
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rašto sekančias temas, idant
^*x*^x*mč$*ž&X*x&*&&*&&^*mm
turėtų iš ko pasirinkti:
Telefonaa: T A R D S 1646
1. " K a s pavergs žmoniją
protiškai, morališkai ir ekono
AKRON OHIO.
• •
miškai: Krikščionybė a r Socijalizmas?"
Nors Akrono lietuviai kata
Yra tai Tientntal* lietuviška muxiko» mokykla suvienytose Val2. ***Kas atims žmonėms lai
likai visomis išgalėmis sukru
I itijo»e, kurioje m o k i n a m e skambinti pianu, mandolina, gitara. amulDarome puikiausius paveikslus jaunavedžių,
kuotl, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų matrumensvę politišką:—Katalikų Baž
to darbuotis tautos i r bažny
Š
tų,
teoriją, narmonija ir muaikoa istorija
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šermenų
nyčia
a
r
Socijalizmasf
"
$
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
čios naudai, bet geistinų pa
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščioji
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. U i maža užmokėvmį turėsite
3.
"
A
r
Socijalistiškas
Ko
mų.
sekmių negali sulaukti. Rodos
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — K a i n o s - m ū s ų prieinamo*. Del
Fotografuojame
DIENĄ
IR
NAKTĮ
—
laikas
nedaro
munizmas,
a
r
^Krikščioniškas
platesnių žinių ateikite ypatiškal arba rašykite:
viskas eitų savo vaga i r dar
skirtumo.
—
Darbas
visuomet
atsakantis,
nes.mūsų
studija
ap
Solidarizmas pagerins ekono
bas butų pasekmingas, k a d
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
miškai
ir
politiškai
darbininkų
tai ir -galima padaryti.
lietuviai turėtų savo kunigą.
b
ū
v
į
?
"
Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus
Daug sykių j a u buvome prašę
<w
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos.
4.
Kas y r a priešas mok
vyskupo, kad Aksono lietuvių
Ant
čiu Lubų
Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
slo: — Katalikų Bažnyčia a r
parapijai duotų kunigą, bet
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYĘ^AI.
Socijalizmasf"
vyskupas iki šiol mūsų prašy
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
5. " K a s griauja kultūrą: —
mo d a r neišklausė. Suorgani
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino
Kataliku Bažnyčia a r Markso
zavus parapiją, vyskupas da
YČo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.
vė mums kun. Vilkutaitj iš ne
mokslo š a l i n i n k a i ? "
tolimo nuo Akrono miestelio,
6. " K a s trokšta kraujo pra
Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzalictus ir k i t a s auksinius ir si
bet kun. Vilkutaitis būdamas
liejimo:—Krikščionija a / So • • • • •
dabrinius
daiktus, rąžančius, škaplierius, maldaknyges ir visas kitas
<>
tame miestelyj amerikonų pa
lietuviškas
knygas, kaip dvasiškas taip ir svietiškas. Taip-gi j r a dide
či j a l i z m a s ? "
lis pasirinkimas gramafonij i r rekordų, čionai paminėsiu tik keletą:
rapijoj, y r a labai suameriko7. " K a s augina ir toleruoja
EEE
Columbia
nėjęs i r Akrono lietuviams
liberalistišką kapitalizmą: —
Grafa notą
nieko nenori pagelbėti. V y 
augščiau p a
Katalikų Bažnyčia a r Materirodyta a n t
skupo liepiamas sykį atvažia
paveikslėlio
jalizmas!"
yra pigiausi
vo ir* pabuvęs trumpą laiką
prekėje
Co8. " K a s sėja neapykantą:—
lumbijos išdirbtų instrumentų.
vėl išvažiavo. Išvažiuodama*
Turi aiškų ir švelnų balsą ir graKatalikų Bažnyčia a r Socijajina
10 ir 12 colinius rekordus.
žadėjo kas antrą nedėldienį
Neturi nusiminti,
k a d negali
liaina
$18 0 0
lizmas!,,
atvažiuoti su pamaldomis, bet
išgirsti balso garsiausių svieto
artistų, kadangi jie neatsilanko
9. " K a s suteiks Lietuvai lai
savo prižadų nepildo. Žmonės
Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk
šitą Grafanolą iš kurio gali iš
mės
:
—
Krikščioniškoje
demo
susirenka į bažnyčią, laukia,
girsti visų artistų balsus kokj tik
,,
Rakandų, Virtuvės Pečių, taipgi gazinių, Karkratija
a
r
SocijalizmasT
nori
ir kada tik nori. Grajina
laukia, kunigo i r nesulaukę
10
ir
12 colinius rekordus.
petų. Lovų, Matrasų, Vežimėlių vaikams, Ice bak
10.
"
K
u
r
i
s
elementas,
y
r
a
Kaina
Sd-^.OO
grįžta namo. P r i e š Velykas
si,
iciijonkų,
Siuvamų
mašinų,
Dažų,
Stiklų
lan
augščiau kultūroje, moksle bei
kreipėmės prie kun. Cibulskio
gams, Vandens dūdų i r taipogi gazinių, ĮrankiųĘ 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis teka.
socijaliame gyvenime pakilęs:
į Dayton, O., k a d atvažiuotų
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
staloriams i r kitiems y r a namui reikalinga.
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova.
—
a
r
lietuviai
katalikai
a
r
lieišklausyti velykinę išpažintį.
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir^Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau diena.
Labai nesmagu yra praneš tuviškT soeijalistai."
Kun. Cibulskis mielai ant t o
E 2394 Už įilingėlį ir šiu nakcialy, (Dzūkiška daina).
E
1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota.
\
Soeijalistai iš pradžios pa
sutiko i r atvažiavo Akrono ti, kad springvalliečiai šelpi
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus.
P 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis.
lietuvius aprūpinti šv. sakra me nukentėjusių nuo karės lie siskyrė temą No. 9, bet po va
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė inane motinėlė.
4521-4541
So.
Ashland
Aw„
Ghicago,
Iii.
E 124C Giesmė į Panelę švenčiausią ir Ave Maria.
mentais, b e t vyskupas fc&*V tuvių y r a dar toli atsilikę nuo landėlės pasiskyrė No. 1, bū
E 1245 Rūtų darželis ir Batų cystytojas.
1514JP16 So. Broadway S t , Gary, Ind.
Cibulskiui uepavelino i r , at kitų kolonijų lietuvių. Kuomet tent: " K a s pavergs žmoniją
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų fokis.
E
2233 šėriau žirgeli ir Dėdukas.
siuntė kun. Vilkutaitj. Būdami tapo pranešta, kad bus renka protiškai, morališkai i r ekono
Kadangi mūsų dų broliai likosi paimti karuo
E 2397 Klumpakojis ir "Kokėtka-Polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-Mazurka.
nukentėjusiems miškai. Krikščionvbė a r sočimenėn, tai mes turime parduoti nors po mūsų mo
pikti žmonės ant kunigo Vii- mos aukos
E 2393 B u m ėik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka,
E
2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas. Polka.
nuo
karės
šelpti,
tai
svetainės
j
a
l
i
z
m
a
s
f
"
Tą
patį
vakarą
so
kėtą kainą, nes reikalaujame pinigų. Ateikite, nes
kutaičio už suvedžiojimus, tai
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestrą.
čia y r a gera proga sutaupyti dolerį kitą. Mes visa
tik maža parapijom} dalis ėjo durys taip užsikimšo, lyg, ro eijalistai apreiškė, kad j ų pu
E 2224 Mano laivas. Daina ir J sveikata. Maršas, Orkestra.
da su jūsų pasiūlyta k a i n a susitaikinsime.
\
E 1JJ51 Tekėjo saulelė, Kak aš jojau ir Stumbriškių polka. Armonika.
išpažintin. Tam d a r buvo i r dos, butų gaisras ištikęs. Pa sę reprezentuos p . Dubickas,
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir P o l k a nuo Rudos, Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota,
kita priežastis. Mat Akrone sirodė, kad žmonės išsigando kurs " k r i t i k a v o " kun. Dr. A.
E
1248 Velnias ne boba, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis antra.
dirbtuvių darbo valandos y r a aukavimo i r gailėjo kelių cen Maliauską. Bal. 7 d. buvo ga
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir P o dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą
i
kitaip nustatytos ir ^darbinin tų išmesti badaujantiems bro lutinas susirinkimas L . S . S.
E 2343 Ant vienos galvos ir Zuavų maršas. Orkestrą.
įvairiausius lietuviškus šokius jgrajintus geriausiais muzikantais
kai dirba trijomis permaino liams Lietuvoje. Gėda i r ne 43 kp. i r L. V. 22 k p Komi
rasite vien tik ant "Columbia" rekordų.
gražu
bėgti
laukan
nuo
t
a
i
p
sijų.
Galutinai
nutarė
28
d.
Visi
Columbijos
rekordai yra padirbti taip, kad grajina abiem pusėm
mis. Buvom prašę kun. Vilkuir už ta pačia kainą.
Reikalaukite mūsų nauja Columbijos lietuviškų rekordų Katalogą.
taičio, kad nors vieną nedėl garbingo ir švento darbo. Ger balandžio debatuoti. Soeijalis
Kiekvienam pareikalavus katalogą prisiunčiu veltui.
biamas kalbėtojas gal butij i r tai prie liudytojų davė garbės
Norint pinigus galima siųsti iškalno arba užmokėt tavorą pri
dienį pabūtų, k a d visi p a imant.
daugiau ką naudingo papasa žodį, kad elgsis džentelmonišrapijonai galėtų atlikti išpa
J
=
'
J . F. BUDRSK
kojęs, jeigu butų buvus gera kai i r teisingai.
žintį, bet kun. Vilkutaitis ne
3343 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
tvarka i r žmonės pasirodę
Soeijalistai
suvedžiotojai
klausė. '
tikrais lietuviais i r s u lietu
Vyčiai gavę nuo L. S. S. 43 gališką i r earteriuotą draugi
Lietuvių p a r a p i j a čia turi viškais jausmais, bet kuomet kuopos komiteto galutiną gar ją, kaip Lietuvos
Vyčių 22
c>~: y=.
angliškos ir lietuviš
apie 250 šeimynų i r daug pa taip atsitiko, t a i viskas^ tuoj bės žodį, tuo jaus tvėrėsi už kuopą, t a i y r a menkniekis... kos Mokinama:
kalbų, aritmetikos, -knygvedysTel. Cicero 25Ž.
tea.
stenografijos,
typewritingr,
pirkvienių. Dėdami Dievuje viltį ir užsibaigė.
J
i
e
taipgi
nemato
jokio
reika
darbo. Tuojaus
nusisamdę
lybos teisių, Sur. Valst. istorijos,
Praktikuoja 26 metai
tikimės, k a d J i s mūsų ne
lo
atsiprašyti,
jei
kam
padaro
abelnos
istorijos,
geografijos,
politiatsakantį
stenografą,
padarė
Gyvenimai; ir Ofisas
Mūsų miestelyj darbai tuo
kinės
ekonomijos,
pilietystcs,
dailiaSI49
S.
Morgan St., kertė 32 Lapleis.
t a r p u eina gerai, bet prie da su p. Al. M. Račkum, Loyolos bereikalingo darbo.
Chicago, 111.
rašystės.
LIETUVIS GYDYTOJAS I R '
Vyručiai,
su
pavieniais
as
Universiteto
studentu,
sutar
bartinio
pragyvenimo
bran
Bal. 12 d. mirė jaunas vaiki
SPECIJALISTAS
Mokinimo valandos: nuo S ryto
CHIRURGAS
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
menimis
galėtumėte
panašius
Iki
5
po
pietų;
vak.
nuo
7:30
iki
9:80
nas, Savickas. Buvo vienas iš gumo, tai beveik uždarbio i r tį, k a d jis reprezentuotų L. V.
4847 W . 14th St., Cicero, UI.
Taipgi Chronišku Ligų.
piemeniškus šposus krėsti, bet S106 So, Halsted St., Ghicago, 111.
OFISO VALANDOS:
22 kuopą i r t t .
tų tamsių raudonnosių cicili- nelieka.
VALANDOS: n u ą . 9 iki 12 ,6
iki
9
1
ryto,
n u o nuo 12 Iki 2 po
ryto, nuo t iki i p o pietų,
Bet štai balandžio 19 d. so jei su čarteriuota organizaci
kų. P r i e š pat mirtį vargšas su
piet ir n u o 8 iki 8:30 vak. Ne
Balandžio 28, 29 i r 30 dd.
nuo 7 -iki 9 vak.
Nedėlioms:
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
siprato i r prašė pašaukti kuni lietuvių bažnyčioje atsibus 40 eijalistai mums praneša, kad j a prasidedat, t a i turite elgties S K A I T Y K I T I B P L A T I N K I T
nuo 9—12.
Telephone Yards 487.
vyriškai...
Mes
numanėme,
N
jie
į
debatus
nestos.
J
ų
paduo
"DRAUGĄ"
gą, bet jo sesuo pradėjo atkal valandų atlaidai. Tikintieji
83??^*3a
kad
su
socijalistaisruokuojantos
atsisakymo
priežastys
bu
binėti sakydama: nėra Dievo, žmonės galės dvasiškai pasi
ties, reikia laikyties legališkunereikia nei kunigo. T a i p ir stiprinti.
Lietuvos
Sunūs. vo labai neužganėdinančios i r
neaiškios. Soeijalistai teisino mo, taigi visas sutartis darė
mirė be kunigo i r be šv. sak
nlDZlAUSIA Į lETUVIŠKA KRAUTUVE CH1GA60JE
S O C I J A L I S T A I B A I L I A I . si, kad esą " d a b a r y r a nepa me prie liudytojų, be to turime
ramentų. Kaipo palaidūnas
togus karės laikas..."; " l a i s  keletą raštelių, juodą ant bal
tapo palaidotas be jokių cere
>
(Tąsa nuo 3 pusi.).
vė
žodžio
užgniaužta..."; to.
monijų miesto kapinėse. Se
Vyčiams buvo $24.50 išlai
atsisakančios
suo graboriui melavo, kad ve 22 kuopos, o L. S. S. 43 kuopa *' Naujienos''
dų. J e i L. S. S. 43 kuopa su
talpinti stenografišką, be sa
lionis buvo liuteronas, set ant bus p a t r a u k t a teisman.
vo komentarų, debatų bėgį, bi vedžiojo vyčius, tai turėtų su
galo, kuomet
mirusio brolis
7. Jokio balsavimo nebus
pasakė, kad velionis buvo ka svetainėje. Debatų turinys tu jo, k a d j ų kaucija $100.00 ne lig teisybės visas p a d a r y t a s iš
talikas, tik tikėjime apsileidęs^ rės būti patalpintas lietuvių prapultų i r tt. I š viso ko ga laidas atlyginti ir atsiprašyti.
PBARL OUBEN KONCBRTINA
tai graborius labai pasipikti laikraščiuose i r lai visuomenė lima spręsti, kad Melrose Par Tikimasi kad L. S. S. 43 kuo
ko soeijalistai su savo Dubic- p i atsiteis gražiuoju i r neno
no tokiu sesers pasielgimu.
svarstys kurioje pusėje teisy
su L. V. 22
ku y m bailiais, arba negud rės Vok uoties
Tie raudonnosiai cicilikai bė. Tai bus viešiausi debatai!
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ghicagoje
rų šposų mylėtojai.
Nūnai* kuopa civilįame teisme. Taip
tik i r daro gėdą lietuviams
8. Kad tamstų oponentas
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
gerb. skaitytojai apspręsite a r gi viešai prisipažinti
save
4
svetimtaučių akyse.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
turėtų
mažiausiai
4 klesų
t
ne keista^ k a d patys soeijalis esančiais
bailiais i r negalin
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiJ. Mandis. (High School) mokslą i r ga
tai mus kivečia į debatus i r čiais stoti į viešus debatus ap
nius ir deimantinius; gramafonus lictumškais rekordais ir
lėtų parodyti diplomą.
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų fr prūsiškų išdirpaskui patys atsisako nuo de ginime saVo principų.
SPRING VALLEY, ILL.
P. MeterikišT pirmininkas batų.
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
L. V. 22 kuopos,
Melrose
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
J . Martinkus. raštininkas. Vyčiai tur but trauks teisman
ParKo, III.
Nedėlioj, balandžio 21 d.,
muzikaliskus instrumentus atsakaneiąį. Kurie prisius trijų
vietos S. L. R.-K. A . kuopa
Pirmininkas, P . Meterikis,
Bal. 6 d., soeijalistai atsakė,
socijalistus.
c e n t ų k r a s a ž e n k l j g a u s kataliogą. v e l t u i .
buvo surengus prakalbas. Kal kad jie uu viskuo pilnai sutinRaštininkas, J . Martinkus.
Melrose P a r k o soeijalistai
v
bėjo gerb. kun. F . Kemėšis, ka, tik tema netinkanti... " v a l - y r a labai " g u d r u s " i r nepa
Komisija:
4632 So. A S H L A N D AVE.,
GHICAGO, ILL.
D r a u g o " redaktorius, iš Chi-idžiaSgali kabinties." Tuomet prastai " m a n d a g u s " . J i e tur
Pr. Valuckas,
Telefonas: DROVER 7309
cagos, kuris labai puikiai iš- • vyčiai įteikė socijalistanis ant but mano, kad suvedžioti leA. Jonča.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

aiškino naudingumą prigulėjimo prie taip brangios organi
zacijos. Kun. F . Kemėšio pra
kalba kuopai davė gerą vaisių,
nes prisirašė 28 nauji nariai.
Antrą prakalbą sakė apie
Tautos Fondą, ragindamas
springvalliečius kiek galint
aukoti Tautos Fondan. Buvo
p a d a r y t a kolekta i r stambes
nes aukas aukavo: Kun. Bis
trais 5 dol. P o 1 dol. :Jvun. F .
Kemėšis, V . Balikauskas, J .
Petraitis. P o 50c.: J . Gvardinskas, O. Stačilauskienė, K'.
Pietarienė. Smulkių $9.50. Vi
so labo $19.00.
Prie progos turiu pažymė
ti, kad kun. F . Kemėšis y r a la
bai geras kalbėtojas i r kaipo
tokiam springvalliečiai turėjo
surengti dideles prakalbas.
Bet kadangi prakalbas rengti
buvo suma n vta umu laiku, tai
negalima buvo
atsakančiai
prisirengti, o a n t r a i r svetai
nė buvo nelabai gera. Laike
prakalbų salėje vaikai kėlė di
deli termą, kas labai nervavo
ramiai klausančius žmones, o
ir pačiam kalbėtojui darė ne
smagumų. P a t a r t i n a , kurie ei
dami į prakalbas su savim ve
dasi ir vaikus, kad nors sve
tainėje savo vaikus suvaldytų
ir neduotų jiems kelti trukšmo.

dividendo. Norintiems

*

BEETH0VEN0

W. J. STANKŪNAS

Muzikos Konservatorija

f

A. S. POCIUS

3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122

•

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, 111.

m

DIDELE LIETUVIŠKA KRAUTUVE

PARDAVIMAS

Pas Brolius Basinskius

9

BROLEI B A S I U I

u

4521-4541 S, Ashland Ave., Ghicago, III.
1514-1516 So. Broadway St., Gary, Ind.

3S

Amerikos Lietuv. Mokykla

JV. G. M. GLASER

DR, S, MIKELIS

-sj^^^^SS*^ 7 ^*^

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlavvski

šeštadienis, balandžio 27 d.

r
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RENGIA ŠIOS NORTH-SIDES DRAUGUOS:

KONCERTAS

ŠV MYKOLO ARK., ŠV. EAŽANČIAUS, ŠV. JUOZAPO, ŠV. CECILIJOS, ŠV. KAZIMIERO,
AUŠROS VARTŲ,
L. VYČIŲ 5 KUOPA, L. D. S. ^ 0 KUOPA, L. R. K. SUS MO 16 KUOPA,
MOTERŲ S 4 J U N G 0 S 4 KP.,BLAIV. S4-G0S 12 KUOPA,LABD. SĄ GOS 6 KUOPA,
TAUTOS FONDO 43 SKYB.
GERBIAMOJI VISUOMENĖ!
Pranešame Tamstoms, kad šis vakaras rengiamas del mūsų brolių-seserų nukentėjusių nuo
karės Lietuvoje. Žinome, kad jau ketvirti metai kaip mūsų Šalyje netik jos turtas naikinamas, bet
ir žmonių gyvastis. Taigi mes, amerikiečiai, paduokime ranką saviškiams už okeano ar sumažinki
me jų vargus.
Nieko nenuveiksime kiekvienas sau skyrium, bet vienybėje dirbdami ir vargstantiems pagelbėsime ir visiems parodysime, jogei esame organizuota tauta.
Kvifečiame tat kuodaugiausia svečių Nortn-Sidės Draugijų Komisija.

Nedėlioję, Balandžio-April 28 d., 1918 m.
SCHOENHOFEN SVETAINĖJE
S. W . C o r o e r MHvvaukee ir Ashland Ąve.

a

•

DRAUGAS'

Pradžia 5 valanda po pietų

Įžanga: 35, ir 50c

3fc
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IŠ NORTH SIDE.

CICERO, ILL.
Cicero lietuviai patrijotiška. apvaikščiojimų dėlei pirki
nio Laisvos bonrisų buvo rengę
i>al. 21 d., bet kadangi ta'die
na buvo lietinga, tatai apvaiksčiojimas tapo atidėtas
ant
ateinančios nedėlios, t. y. bal.
28 d. Divizija susiorganizuos
ant 15 ir 49 g-vių, 1:30 vai. po
pietų. Milicijos beitas pribus
1:45.
. Visi lietuviai
apsigyvena
Orand AVorks ir apielinkėsc,
malonėkite kuoskaitlingiauąiai
atsilankyti, kad galėtume pa
rodyti ištikimybe šiai šaliai.

Susirinkimą* draugijų atsto
vų haslink dalyvavimą paiPdoje, nedėlioję, bal. 28 d.
North Side's lietuvių koloni
ja visa iš vieno rengiasi prie
paiodavimo, kuris įvyks ry:oj, t. y. bal. 28 d. Visos drau
gijos: pašelpinės, idėjinės ir
vaikę, dalyvaus parodoje. Vi
st) draugijų atstovai yra nu
arę : padirbti didelę lietuviš
ka vėliavą, kuri lėšuos 40 dol.
pasamdytas benas iš 15 muzi
kantu už 65 dol. Mergaitės
maršuos pasirėdę tautiškuose
Komisija.
rūbuose.

Mes, rengimo komitetas, gei IŠ LABDARIŲ SĄJUNGOS
džiame, kad Grand "VVorks ir
4 KP. VEIKIMO.
apielinkių į ap vaikščiojimą
Daug buvo surengta vakarų
susiorganizuotų į 2000 ypatų.
Ir pasilinksminimų, t>ct tokio
Taigi visi dalyvaukime ta
vakaro, koks yra rengiamas
me patrijotiškame apvaikščiojime ir parodykime savo išti uedėlioj, bal. 28 d., Dievo Apvoizdos parap. svetainėje, dar
kimumą'šiai šaliai.
niekas nėra matęs. Tą vakarą
Su pagarba,
Komitetas, F. Strelčiunas, rengia Labdarių Sąjungos 4
4839 \V. 14 st., Cicero, 111. vp. Iiabd. Są-ga deda visas
AŠTUONIOLIKTOS IR
UNION GATVIŲ KO
LONIJOS LIETUVIŲ
ATYDAI.
Ifes, lietuviai'šios apielin!
:ės, draugijos, kuopos, kliu
dai i r pavienios ypatos be
skirtumo, rengkimės ir daly
vaukime visi kuoskaįtlingiau>iai šiame dideliame ir iškilmingame Laisvės Paskolos
parodoje, kuri įvyks nedėlioj,balandžio 28 d. Pasirodykime, L
kad ir mes lietuviai veikiame
iŠ vieno su visomis laisvę my
linčiomis tautomis. Geistina
butų, kad kiekvieno lietuvio
langai butų papuošti tą dieną
Suv. Vai. ir lietuviškomis vė
liavomis.
Maršavimas prasidės 1:30
vai. po pietų. Taigi visos or
ganizacijos pribukite visą va
landą anksčiau. Susigrųpavimas paims daug laiko. Taig
kuo
anksčiau
susirinksim,
tuo bus geriau. Maršavimo ke
lias yra sekantis: Pradžia prie
A])\eizdos Dievo par. svet.,
Union ave. į pietus iki 16-tos
gatvės; 16-ta j rytus iki Ruble gat.; Buble į pietus iki
Canalport ave.; Canalport
ave* į vakarus iki Halsted
gat.; Halsted į pietus iki Ar
cher ave.; Archer ave. į rytus
iki Emerald ave.; Emerald
ave. į pietus iki 26-tos gat.;
i'6-ta gat. į rytus iki Union
ave.; Union ave. į pietus iki
.'52-ros gat.; 32-ra gat. iki,
\Ventworth ave. ir Went-}
worth ave. į pietus iki 7-to
Upgimento Armoury svet., kur
Mieisime visi.
»

Visos draugijos, kurios ima
dalyvumą Šiame apvaikščiojiine, malonės užsiregistruoti
paduodant metus ir dieną
draugijos uždėjimo po sekan
čiu antrašu: P. Jakubonis,
733 W. 19th St., Chicago, 111.

kartumus.
Šitokie pajudintojai vien tik
labai pavojingi užsislėpėliai
yra, nes po trumpos jų veik
mės visuomet seka dar dides
nė netvarka; liga įsigilina ir Goros farmos geras gyventmas.
Blogos farmos blogas gyvenimas.
tampa apsikasusiu priešu.
Blogi agentai da blogesnis gyveni
mui.
Bet jeigu Jųs vartosite tik
Ger&ami lietuviai
skaitant lai
rus vaistus, Trinerio Kartaus
kraščiuose randate daug pagarsinimų
Vyno Eliksirą, greit J ų s at- apie farmas, saugokitės blogų agen
kurie prižadėdami duoti karvių
gausit savo sveikatą. Šis atsa tų
vištų ir kitokių dalykų taip Įtraukia
kantis vaistas yra prirengtas mūsų lietuvius kad kitas atsižada ir
farmos ir įdėtų pinigų. Žinoma laiiš karčių žiedų, šaknų ir žie kraŠCiai už tai neatsako. Nusipirkęs
nuo tokio agentėlio
ir apsižiūrėjęs
vių - gerai žinomos gydyme musų^
biednas lietuvis tankiausia pa
vertės, kurios išvalo žarnas ir mato kad tapo apgautas ir užmokė
PRANEŠIMAS.
o už tą farma kokia $1000 ar $1200
iš tyro natūraiio raudono vy j daugiau
negu*" tą farmą yra verta.
^ v . Kryžiaus Draugija per- no, kuris sustiprina visą sys- Jie prižada duoti viską ant išmokėji
mo, teisybė duoda, bet kaip nusive
eitame susirinkime nutarė da temą.
da, pas koki žydą ir tų turi viską ap
rašyt
to žydo ir mokėti už gy
lyvauti visuotiname Lietuvių Trinerio Amerikoniškas EHk- vulius ant
dvigubaa
kaina, gerai jeigu
Laisvės Paskolos Apvaikščio- fsiras paliuosuos J u s nuo užkie pasiseka tau išmokėti, o jeigu ne tai
žydas viską nuo tavęs atima. Tai
jime. Tatgi visi nariai virš tėjimo vidurių, nevirškinimo, ir
gi m e s lietuviai matydami tokį iš
minėtos draugjos privalote j mažo alkio, išpūtimo vidurių, naudojimą mūsų brolių nutarėme su
organizuoti lietuvių ūkininkų draugi
būtinai ateiti balandžio 28 d. Į galvos skaudėjimų, migrenio ja po vardų šv. Antano, kuri ap
saugos mūsų lietuvius nuo tų apga
į paprastą svetainę Sv. Kry nerviškumo, stokos energijos vikų
agentėlių kurie nieko nevelija
lietuviams
vien tik juos apgauti ir
žiaus pa r. mokyklos, 12 valan ftl luo silpnumo ir tt. Aptieišlupti iš jų pinigus,
tikslas mūsų
dą dieną ir iš ten eisime ant kose kaina $L10.
draugijos apsaugoti mūsų brolius lie
nuo išnaudojimo, m e s neveši
f^vaikščiojimo.
Del reumatizmo, neuralgijos, tuvius
me Jųs ant tokių farrau kur niekas
F. T. Puteikis—rast. strėnų skaudėjimo, nikstelėji- negali gyventi. Daugiausia pasitaiko
kad tie agentai gauna
farmas ant
mo, ištinimo, skaudžių raume kurių niekas negali gyventi u i pusiau
dykai ir parduoda už labai brangia
LABAI PAVOJINGAS
nų vartok Trinerio Linimentą, kaina.
UŽSISLĖPIMAS.
laivai veikli gyduolė 35 ir 65c. Custer guli ant kelio J Scottville, Ir
aptickose, per !'rasą 45 ir 75c. Ludington, Mich., sustoję ant dipo
Mich., tuojaus paklauskite kur
Daugybė žmonių, kuomet ju — Joseph Trjnc- Company, Custer,
Chas Daunoras gyvena, o kiekvienas
Daunoro
viduriai esti betvarkėje, var 1333—1343 So. Ashland Avė., J u m s parodys, nes pono
namas yra netoli nuo dipo, p. Dau
toja alkoholinius viduriams f Chicago, 111. u
(Apgars.) noras yra valdybos nuskirtas narys

pastangas, kad tik vakaraikuopuikiausiai pavyktų. Tarp
kitko, tame vakare bus išlaimėjimas laikrodėlio 27 dol.
vertės. Visas pelnas yra ski
riamas našlaičių naudai. Tai
gi kiekvieno lietuvio yra par|eiga atsilankyti ir paremti tą
vakarą.
N
Už atsilankymą ir parėmi
mą to vakaro, vardu našlai
čių, iŠkalno tariame ačiū.
Rengimo Komitetas.
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Farmos Farmos
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Gražus Nauji Siutai ir Overkotai
Trijų Rusių

po $15, $20 ir $30
jr

-jr

tuomi rūpintis. Atminkite
gerbiamf
lietuviai 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
šokt iš lovos ar esi sveikas ar li
gonis, nenueisi j dirbtuvė viena ant
rą dieną, 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 vis turėsi pa
kaktinai ką valgyti. Atvažiavęs ant
ūkės priairašyk prie ūkininkų šv.
Antano draugijos, o jeigu tau truk
tų ar gyvulių ar sėklos busi pagelbė
tas Io e jokios skriaudos.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa
"B" yra atsakančiai nutautinta pcduSkaiŠia duosimą pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sukikais Henriai
išradėja stebuklingos "visą dieną ir naktį" erifice ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati pastarosios neutaisvertu į lauko pusę. Pataisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu duškaites yra rezervuaras. Šiame rezervua
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis
reikale pavojingų operacijų.
medikalas. Kaip greit Sis medfkatee esti kūne
MOKĖT NEREIKIA
sušildytas, j u pasileidža ir išeina pro
Pirmiems 5000 ken
mažą skylate, kuri yčiančių, kurie atsi
n pažyrjėtjy su raide
šauks pas Mr. Stuart,
"C" ir yra suimtas
bus išsiųsta užtekti
per mažas odos sky
nas skaitlius Plapao,
lutes, kad sadratinoo
be nimokesnio,
kad
nusilpnejusius mu '.tū
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jųs
lus ir veikta ant ušnieko nemokėsite u i
da.-yno skylučių.
tą išmėginimą Pla
"F" yra tai ilgssis
pao nė dabar, n£ Vi
PLAPAO-PAD galas,
liaus
kuria turi but prili
pintas per pipoenaNEBZVABTOK
nepalieciant taip pa
TRUSa
70 ŠOKIM
CBUKTZ
vadinto frame - work
Taip, nebevartok jf.
PLAPAO-PAD
dalies*
išrokuojant,
Iš savo paties patyri
rtmyjūm
mo jųs tinote, kad
kad davud reikalingų

Truss vien tik yr» ne
atsakančiu ramsčiu

turime "top-noteh"
Siutai ir Overkotai kurių ne
galima gauti už mažiau kaip
$30. musų žemos ramios, mū
sų tris
krautuvės
duoda
mums proga parduoti už taiptainas
tokios
geros rūšies
drabužius. Šie visi modeliai,
spalvos ir vilnos tt
tiktai po

Rašyk šiandie, Reikalaudamas Ui
Dyka. Išmėginimo.

Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų biie kokio didžio, mes
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų.

ICLOTHINC <^Jl
"Nemoka auglių randų."
V»n Buren Ir)
UaUted Streets5

3

VD
AIITITVCC
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5Milwaukee ir
l Chk-ago Avės.

North Ave., ir Larrabee Gatvės.

RED CROWN PHARMACY

DR. J. J. VIZGIRDAS
Lietuvis gydytojas

4 5 S 2 SO. A S H L A N D AVENUE

Gydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
ligaa velug vėliausios santifiko
metodos.

TELEFONAS

Phone Cicero 262

ST. LOUIS, MO.

DR. A. P: GURSKIS

telefonas, Bell Sidney 170
Kinlock Victor 1026
Gyvenimo telefonas Central 7364 It

DENTISTAS
4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av.

Ofiso

O I O E F t O , TLLKJ.

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

|

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 824 National Life Bldg.
19 So. LaSalle S t .
/ I
S Takarais 16«« Mil^auke* Ari.
S
Central fS»9
Raaldenca HumboJd 91
CHICAGO, ILL.
S
_
llllllllllllllllllllllllilflfllllllllllllllllllllllli

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARBENĄS :

/ $2.50

YARDS

1*00.

*

2401 So. Broaduay St.,

S

Kitos po $2 iki $6
Atdara Subatos vakare iki 10 — Nedėlioj iki pietų..

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS

i JOSEPH C. WOLON

Jeigu nori sutaupyti savo
pinigus tai pravertėtų tau
nusipirkti / viena
iš Sitų
"Yondorf's
Specialių**
skrybėlių po $2.50. Viso
kio didžio
ir gražiausių
spalvų tiktai.

DYKAI

DYKAI

IIHIIIIIIIIIIIUlIHIHIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHItl

Kiti po $12.50 iki $40

stiprumą ir- paramą
PLAPAC-PAD.
Išmėgink Tatai
Mano Kaštais
PLtotoaišB Ai noriu jums pri-

rmcmrm
OKmn

Custer, Midi.

tas, kiek už jį galima nupirkti, ^ n t šio specialo išparda
vimo tavo doleris daugiau gėlės nupirkti'negu kiek mėn,
atgalios, užtat kad mes duodame jums proga pasinau
doti mūsų iškalno pirkinių. Šie siutai* ir
overkotai
yra iš geriausios vilnos ir gaunami visokiuose šio se
zono spalvose. Šie drabužiai yra gražiausių madų, tin
kanti ir biznieriuj ir kitiems. Kiekvienas ii* jų pilnai
vertas $15, $20, ir $30.

Pav. Skrybėles

'909

\aootmxmn
mpumm

jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina
TmmrAPouft
jūsų sveikatą, nes jis
periškadija
kraujui
rodyt pzttsaavo kal
liuosai bšgiot, kodėl
tais, ked jus salite
tad jųs turėtumėt j |
• •^l,'"'
pereraJėt; savo patrū
dėvėt? štai yra ge
kimą.
riausi* kelias, kuri jųs galite dykai išmėgint
Kuomet silpni muskulai atgaus savo ctiprūmą ir tamprumą—
VARTOTAS D V E J O P A * REIKALUI
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi OsiPirmas: Pirm i ausis ir svarbiausia siekis
PLAPAO-PADS yra neperstojamai
laikyt reiiimai pranoksta—
Ir tos baisu* slogutis nesusr^Stsmai pra
prie nusilpnintų muskulų gydanti j taisą taip
vadinasaą Plapao, kuris yra susimažinąs pa nyksta—
Ir jųs atgausite savo saugumą, gyvumų,
vidale ir paimtas drauge su ingredientais
medikales mases yra skirtas
padidinimui energiją, stiprumą—•
Ir jųs atradote ir jaučiate geriau visapu
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
siškai
ir ju?ų draugai patėmiją. jūsų pagerėprastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir j.nio pasirodymą—
v
tik tuomet galit* tikėties trūkio pranykimo.
Tuomet jųs žinosite, k a jurų trūkis yra
Antras: Pats būdamas -padarytu limpan
ir jųs Širdingai dėkavorite man
čiu* kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- pergalėtas
i stiprų paraginimą priimt DABAR iį ste
tę, yra prirodes, esąs svarbiu dalyku išnaiki u
buklingą nždyką išmėginimą.
y
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.
Šimtai jaunų ir senų žmonių padare prisiegas prieš ofieierius, kad PLAPAO-PADS
išgydė jų patrūkimus, tūli i i jų turėjo sun
Pats ypatiskai išmėgink jo vertę. Nesiųsk
kias ir senas patrūkimo ligas.
pinigų, u i Dykai Išmėginimą, Plapao nieko
NUOLATINR DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ jums nekažtuoja, apart to, jis jema gali
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu
Pastebėtina ypatybS PLAPAO-PAD gydy šibartis auksas. Priimk šį dykai "Išmėgi
mo yra ta, kad sulyginamai f labai trumpą nimą" šiądien ir jųs birute linksmi, kol tik
alką splaikomos pasekmes.
pyvensite, pasinaudoję šia pre^a. P.-žykite
Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau atvirute, arba išpildykite kuponą šiandien ir
janti—naktj ir diena kiaurai per 24 valan grįžtančia krssa J143 r.r'-:!-y-ite iir.:ėginidas.
Nėra neparankumo, nesmagumo, nei rani dykai Pusta* su pr dėčku Mr. Stuart'o
| skaudėjimo. Dar apart to minute-po-minu- 48 puslapių knyjr^tą n. : e parrukirsą, talpi
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar nančią informacijas apie budo, kurs buvo
bus—dagi ir miegant i i stebuklinga gyduolė apdovanotas auksiniu mcdalinna Ryme tr su
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams dipluvba Grand P r ir Paryžiuj?, kuris bus •
naują KjYjltę ir stiprumą, kokie jiems yra rankose kiekvieno kenčiančio rno 5fo bei- j
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa saus užgavimo. Jeigu jųs turite patrukus J i
vestą užduoti—užlaikymo vidurių aavo vie draugą, pasakykite jam apie ši dideiį pasiu- I
I
toj*, b* pagelbe* truss, bei kitų jam panašių. lymą.
5,***.
skaitytojų
galės
gaut
ši
Shr.ėeMnimą
l
PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Atsiliepimas, yra žinoma, bus p e r - \
Principą*, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad dykai.
viršijantis.
Kad netapt apviltu,
rašykite
veikia, gali but lengvai išrol: uotas, patėrai- DABAR.
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant
sekanti išdėstymą.
SIŲSK KUPONĄ Š I A N D I E LN
PLAPAO-PAD yra padaryta S stiprios, tiU
PLAPAO
LABORATORIES, Inc.
siteeapuunos materijos "ET*, kuris yra pritai
Block
St. Louis, Mo.
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stcarto
mo j{ dėvėt. J o viduris yra limpantis (nors
IL-.yga apie Patrūkimas.
dang skiriasi nuo limpančio plasterio), kad
apsaugojus paduškaite "B" nuo slankiojimo
ir pasitraukimo n o * tam tikro* vietos.
Vardas
"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas,
Adresą*
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnejusius
muskulus, kad juos sulaikius nuo vi* tolyn
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao
bestslinkimo.

kiekvienas doleris yra išrokuo-

JJŽ šią kainą mes

i
' TTI

Sv. Antano Dr-ja

jŽJIUOSE kares laikuose,

ffl

Nauji neatimti, daryti u i t už
sakymo siutai ir ov«rkotai, ver
tės nuo | 8 0 iki 9P0. dabar par
siduoda po $1 i ir 986.
Nauji daryti gatavi nuo 916
198 siutai tr overkotai, nuo
H k l I I dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu oTerkotų.
Visai matai vartoti siutai tr
overkotai rertės nuo 928 iki
986. Dabar $6 ir augSČiau. Kolnėa nuo 9 1 6 0 Iki 94.60. Valkų
•lutai nuo 99.09 tkl 97.60. Vaftaos te Kuporal.
ATDARA B ASBIElf A
•Tcdėliomia ir vakarais.

8. #OEDOH,
1416 a Haii,tfed St,,

Chicago, DL

Telefonas: McKINLEY 6704

0r. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS

ALEX. MASALSKIS
Graborins.
Lietuvis graborius. Atlie
kame visokias
laidotuvės kopigiauslai. tu
rime savo Ka
rabonus ir au
tomobilius.
Taipgi dides
nė dalį grabų
pat|s dirbama.

3307 Aubnrn Ave.,

9467 SO. WESTERJT BLVD.
Kampas W. 8 5-tos gatvė*.

Telephone Drover

4189.

:.;.

Vienatinis Registruotas Rusas Aptiekorius ant Bridgcporto.

VYRAMS IR SUAUGUSIEMS
Akiniai aukso rėmuose
nuo
83.00 ir augsčiau.
Sidabro
rėmuose nuo 81-00 ir auk
ščiau. Pritaikome
akinius
už dyką. Atminkit: Galvos
sopėjimas, nerviškumas, akių
Skaudėjimas, užvilkimas ir tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali būti
prašalintos gerų akinių prjtąikymu. Ištyrimą* uždykų, jei peršti ar
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei
akįs silpsta, aetęsk ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad mes kožnam gvarantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jųs sergate tr - reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit
pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerfkoj 15
metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. A š esu drau
gas žmonių.

S. M. MESIROFF, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

a

šeštadienis, balandžio 27 d.

D RAUG A S

MILŽINIŠKAS VISU LIETUVIU APVAIKSČIOJIMAS. CHICAGOJE
Laisves Paskolos Reikalais
Apvaikščiojimas Įvyks Nedalioj, Balandžio 28,1918

7-ojo Regimento Salėje, 34 gat. ir Wentworth Av.

VISOS DRAUGIJOS, KUOPOS, SKYRIAI, KLIUBAI IR PA VIENIAI DALYVAUS TAME MILŽINIŠKAME APVAIKŠč IOJIME. VISI LIG VIENO LIETUVIAI TURĖS BUT. TAISYKITĖS IŠ ANK
STO TAUTIŠKAS VĖLIAVAS. SPALVOS—KAIP BUVO NUTARTA SEIME: RAUDONA, BALTA, VIDURYJE—ŽIRGVAIKIC. Kalbėtojai bus: Orren S. Carter, Sudžia. Valstijos Supreme courto Medill
McOormick, S. V. Kongresmonas, Felix J. Stryckmans, Federalio Reservo Direktorius Svetimtaučių Divizijos. B. K. Balutis, lietuviškai John I. Bagdžiunas, apie lietuvius angliškai, J. J. Elijošius pirminin.

iiiiiiiiiTrrT7"""'ii*iM::ii:»ix:im

REIKALAUJA

KAREIVIU

Ant Raudos, didelė krautuvė su
pagyvenimu ir basementų po nume
iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;iiitii(iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!imiiiiiiiiim ri v 3308 So. Morgan gatvė, Bridgeporto apielinkėj, namuose Skaityklos
IŠ L. VYČIŲ 4 KP.
"įtreeiaa ir pasku tinis
bazaro Adomo Mickevičiaus.
Galite atsi
šaukti
p
a
s
L.
Plahecki,
931 W. 32
nedėldienis. Daiktai bus lei-PI. iki Gegužio t - m a i
1918. J. M.
Bąlandžio 25 d. įvyko nepa- j t ižį a m į išlaimo.jiimii visiškai Bauer sekretorius draugijos Apšvletos ir Skaityklos.
prastas susirinkimas ir išleis- pigiai, Manome, į a d rytoj va- . . 2045 S. Throop St., Chicago, 111.

Regul. Armijos 82 Skyriaus U.SW.V,
SVETAINĖJE,

tuvėa vie»o iš geriausių vieti-[kare inplauks nemažiau 1000
REIKALINGI D A R B I N I N K A I .
Bės kuopos jaunimo žiedų, o tio!., uors tą dieną bus didelis kurie norėtų dirbti fabrike (butų
geriau vedę žmones). Darbas yra a n t
tuo žiedu buvo didžiai gerbia lietuvių apvaikščiojimas Lais visados
tokiam kuris nori užsidirbti
3142 S. Halsted Street H
nuo $4 iki $6 i dieną. Mes teip pat
mas .p. L. Šimutis, kuris už ves paskolos reikale.
H
reikalaujam keletos vyrų kurių n o 
ima vietą redaktoriaus sa
Parapijonas. rėtų mokinti "Moulders" Trade.
Randa yra pigi, darbo sąlygos g e 
Gerbiamieji! Koskaitlingiausiai atsilankykite šiame pasilinksminime, kur rasite ne viena iš savo M
vaitraščio " G a r s o , " Brooklyros, š i dirbtuve nėra karės amuni
draugi) a r pažįstamų, o panelės savo jaunikaičius. Taipgi turime priminti garbingai visuomenei jog
cijos dirbtuve.
—
ne. Neminėsiu čia jo visų nuoPRANEŠIMAS.
Atsišaukite visą dieną Subatoj.
kokis pelnas bus nuo šio baliaus, skiriamas lietuvių kareivių TABAKO FONDUI.
*
pelnų, nes aš manau, kad
39 E . 11 liti St.,
Chicago, IM.
Kviečia visus be skirtumo
KOMITETAS.
kiekvienas jaunikaitis, kiek-j Lietuviai iš kolionijų: DauReikalingas dreiverys prie Launviena mergaitė ir kiekvienas I P^in Park, Burnside, Rose- dry išvežiojimo. Darbas ant jCommiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^gg^^^^^'g^^^g^^^^^^^^gg^JLIlIIIIIlIII^IITIIITIIIIIIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIllUntTTT
ssion
(nuošimčio).
Atsišaukite
grei
lietuvis, kurio gįslose dega land, Kensington ir AVest Pull- tai.
IIIIIIIIIIIIIUIIllIflHfflIlIlIlIlUIlIIIIllllllllllIfflIflIlIlIlIlIllIlIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllUlit
KRAVLEIDZ
L
A
U
N
D
R
Y
CO.,
man—dalyvaus
trečiosios
laislietuviškas kraujas, apkai4349 S. Hermi ta g e Ave., Chicago, 111.
nuos jo nuopelnus ir tinkamai vt s paskolos parodavime-apvaikščiojime. Bus apie 10 Parsiduoda kriaučių šapą Lietuvių
pagerbs j į
|
4 Aktų Istoriška Drama
apgyventoj vietoj. Biznis y r a gerai
J i s apleidžia L. Vyčių 4 kp. draugijų ir vienas benas.
išdirbtas, parsiduoda iš priežasties,
Rengia
savininkas turi išvažiuoti j farmas.
Draugijos
susirinks
1:30
po
ir visą Chicaga ir apielinkių
Del platesnių žinių kreipkitės:
pietų,
balandžio
28
d.
(rytoj),
A N D R E W K. SMITH,
jaunimą, bet jo siela pasilie
3305
S.
Halsted St.,
Chicago, 111.
tllllllllllItltSI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMI
IIIIIIIIIIII1I
ka ant visados mūsų širdyse. į Fuller Park, 46-ta gatvė ir
Ant ramios Kampinis biznio namas
Princeton
ave.
Iš
ten
maršuos
Todėl likusieji neprivalome
ant 35 Place ir Gage st. Vieta tarp
I
Subatoj ir Nedėlioj, Balandžio 27 ir 28,1918 1
link
34
gat.,
i
svetainę.
lietuvių,
tinkanti
visokiam
bizniui.
nusiminti, nes jis užima d a r
Atsišaukite:
E ŠVENTO PETRO PAR. SVET. Kenosha, WIs. I
Komitetas. 944
didesnę poziciją savo veiki
W. 35 Place
Chicago, III.
NEDĖLIOJĘ
Prasidės: Subatoj 7:30 vai. vak. Ned, 3:00 po piet
mui. T,. Vyčių 4 kp. linki Ši
Parsiduoda Saldumynų
ir kitų
I
ĮŽANGA 35c ir augščiau.
smulkių daiktų krautuvė. Lietuvių
mučiui kuogeriausios kloties VAKAR BUVO PARODAVI apgyventoje
vietoje,
netoli
š
v
.
Jur
E
E
MAS.
naujame gyvenime.
gio bažnyčios ant Bridgeporto. K a s
norėtų pirkti
lai atsišaukia
šiuo
Taigi gerbiamieji Kenoshiečiai ir aplinkinių mies
Toliaus kuopa svarstė bėantrašu:
Vakar vidumiestyj įvyko 3220 \Vallacc st.,
telių — lietuviai naudokitės šią proga. Mirga tai reteny
Chicago, 111.
bančius reikalus, būtent tapo
laisvės paskolos darbininkų ir
bė mūsų scenoje, nes autoriaus yra uždrausta be paveL
nustatytas visas programas
vaidint. "Birutė'' dėjo visas pastangas kol gavo leidi
rėmėjų parodavimas. Tik vie IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*'Milžiniškojo Lietuvių Apmą. Taigi naudokitės šią proga, nes kitos gal nesu
nu moterių parodavime daly šiuomi pranešame savo kostumevaikščiojimo Chicagoj." ku
T0WN 0F LAKE
k a d m e s apie Gegužio 1-mą
lauksite.
vavo apie 10 tūkstančių. Bu riams,
kraustomės į mūsų naują Ir didel}
ris įvyks nedėlioję, balandžio
vo visa eilė benų. Jspudis tik namą kuris randasi po* numerių
f
Kviečia'
"BIBUT*". I
28 d. Todėl L. Vyčių 4 kp. vi
4008 S. ASHLAND A V E . Mes turėsi :
Stato
Scenoje
Penkių
Aktų
Dramą
rai buvo didelis.
me pilną eilę skurų ir kitų čeveryTiiiiiiiiifiiiiiiiiieiiiiiiciiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiijiT
si nariai ir šiaip jaunimas
y
kams
reikalingų dalykų.
Tspudinga
buvo
viena
parovietinės kolonijos, kviečiami
K. Kaplan & Sons
įį^ » • » » » » » » » !
'i'
duojančių
divizija,
kuri
turė
1646
W
.
47 St.
Chicago.
yra nedėlioję, 1 vai. po pietų
Tel
Drover
7041
Telefonas Yards 3404.
jo puikiai papuoštą vežimą
susirinkti į hažnvtine svetaiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiuHimiiiiiiimiiiiminii
DR. K. DRANGELIS
(floata). Vežime Buvo apsi
ne, o iš ten visi tvarkoje, kar
IiTETUTIS DKNTISTAS
taisiusi viena ponia kaipo
DENTISTAS
tu su visomis vietinės koloni
1
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
Laisvės deivė. Vežimo paša
Gerbiamieji: — lietuviai ir lietuvaitės, šis minėtas
Nedėliomla pasral sutarimą.
3261 S. Halsted" St.,
J
jos draugijomis išeisim linkon
711
SO. ASHLAND A V E l f U E
liais ėjo 27 įvairių tautų mo
veikalas,
yra
badomus
ir
gražus,
labai
juokingu
turiniu,
CHICAGO
i
LIETUVIS
GYDYTOJAS
Phone
Drover
5052
arti 47-tos Gatves
33-čios ir Talsted gatvių, ir terys ir 10 kareivių iš (Jrant •i
£R CHIRURGAS
i
*lkada artistai ima lošti — vaidinti žmonės tik gėrisi. Tik
{ % » » » ' • » » » • 1 »•
' • • • K
susijungę su L. Vyčių Apskri stovyklos. Kaip moterys, taip
Jindomauja veikalo gražiomis mintimis, bet kas jndoGyvenimą vieta
£uiiiiiiiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit =
čio, parapijiniais chorais, ir kareiviai reprezentavo įvai
ĮSOS SO. HALSTED STREET o -^mesnio, kad minėta veikalą loš L.-Vyčių 4 kp. artisTel. Drover 7171
1
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
I
S
f kitomis jaunimo draugijomis, rias tautas.
tai — mėgėjai;; nes jie tai tikrai yra atsižymėję visuose
i
OFISAS:
335* 8 0 . Leavttt St.
s vaidinimuose. Po teatro bus šokiai iki vėlumo; grojant
sudarę milžiniška kompaniją
Lietuvių tautą reprezentavo 5
v AL: 4—8 vakarą, nedėilo- o įjftv. Cecilijos benui. Tat visi ir visos ateikite į minėtą
eisim .paskirton vieton. Lietu kareivis korporalas Josepli
mia 10—12 ryte.
o
• vakarą.
vos i r Amerikos vėliavas ir Novak, gi lenkų—seržentas ATel. Ganai 4»4«, Chicago, Dl.
E 1800 W. 47th Gatve,
Kampas VVoed gatvė*
o m
Kviečia
RENGIAMOJI KOMISIJA.
kitoki ženklai bus dalinami dorr.as (Javrys. Matyt, čia ty
r*nr»iro^ro'¥o"a-tfirttirff^
svetainėje toj pačioj dienoj.
čiomis supainiota ar gal klai
'.c::".ii:::r.::":o.r.
J. Kudirka,
da įvykusi, jei lietuvis atsto
Mes duodame dvigubas štempas
Vyčių Aps. Komitetas. vavo lenkus, gi lenkas — lieKetvergais ir Subatomis.
t uvius.
Dideliame pasirinkime gaunami,
TOWX OF LAKE.
Parodavimas didžiai pavy
Rengia
visokie materijolai, Vaikams dra
ko. Laisvės paskolos bondsų
bužiai, šlebes ir Jekutės.
L. Vyčių 13 kp. žinotina.
pardavimas žymiai augštyn
Byloj, 28 balandžio, 1 vai.pakito.
VIENA 19 ARŠIAUSIU LIGŲ
N E D E L I O J , BALANDŽIO-APRIL, 1 9 1 8
ISOl W. 47th St., Los Angeles, Col.,
po pietų, Šv. Kryžiaus para
Spalio. 1916
=tlllltlllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII||||||l!||||||||||||i||||||||||||||||||||||||| ll |||f
Apie
20
metų
a
š
labai
sirgau,
tu
Vaistininkas
Christian
GirDSEVO
APVEflZDOS
P
A
R
A
P
.
SVETAHN.
pijos svetainėje, antro nume
rėjau insomia Ir nerviškumą, a š ėjau
rio kambaryje visi vyčiai ir ten, 43 g a t ir Prairie ave., prie daktarų, bet nei jokios pagelJ,8-ta gatvė ir Union Ave.
bos
nebuvo:
aptiekorius
m
a
n
patarė
ĮŽANGA 15c. YPATAI.
vytos teiksitės susirinkti ir iš teismo nubaustas 50 dol. pa kamėglnti kun. Koenigs Nervine. A š PRADŽIA 6 vai. vak.
čia visi važiuosime į Briuge- baudos ir teismo lėšomis už suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
Visas šio vakaro pelnas skiriamas lietuvių našlaičiam.
ka. Pernai žiemą a š buvau sumušta
svaigalų
pardavinėjimą
vais
portą, iš kur antroje valando
per automobilių. Daktaras m a n pa Taigi yra šventa priedermė kiekvieno lietuvio ir lietuvaitės
tinėje.
tarė
imti Kun. Koenigs Nervine. A š
paremti šį taip svarbų reikalą.
je prasidės marŠavimas.
dabar jaučiauosi
labai sveika.
Mrs. ,M. E . Krata
K p.
Korespondentas.
n
\
/
|
/
i
l
f
Gera
knyga
apie NervišTies Cottage Grove ir In
II A l k o m o s ir sampelis vaistų
diana ave. gatvekaris suvaži
• • » " • • siunčiamas. Neturtingiems
PRANEŠIMAS.
ligoniams
siunčiami
dykai.
nėjo Mrs. Emma \Vick, 60 me Sutaisytas vaistai
JŪSŲ
per
Rev.
FATHER
KOEnlg,
Fort
Wayne,
Ind.
n
u
o
1876,
Home
Blcnd vežimų
tų amžiaus.
Gauti geresnį darbą ir
Ned., 4 vai. po pietų., Auš
o dabar p e r
pardavėjai ir daug krau
daugiau pinigų.
KOENIG
MED.
CO..
Chicago,
111.
ros Vartų parap.
mokyklos
Visur reikalinga daug tuvių parduoda ta, pačia.
62 W. Lakęs St., arti Dearborn
C]įicagos gatvekarių kom
kirpėjų, trimerių, ranko kavą p o SOe.
kambariuose
įvyks svarbus
Parduodama p o f 1.00 o š vieną bateli,
vių,
kišenių ir skylučių
panija taip nubėdnėjusi, kad
o 6 nž 65.00.
dirbėjų.
Taipgi preserių
Riedučių Sviestas i
COCOA
GERIA r S I 8
Tautos Fondo 7 skyriaus su
Or. A. R. Blimenttial 0. D.
I
DAIRY
reikalauja sau pakelti mokes
ir siuvėjų elektros maši
SVIESTAS
Labai gera^ po [| Q ^ rtauirta Bankas SVIESTAM
Aklą
Specialistas
sirinkimas. Visi nariai kvie
nomis. Darbai laukia. A t
sulygta* s u
ti nuo pasažierių. Būtent, paJPatarimas Dykai
eikite
dienomis
arba
v
a

bent kokia,
čiami atsilankyti. Taipgi ko
karais. Lengvi mokesčiai
sažieriai prie kiekvieno " t r a n
Offiso Adynos: nuo • iš ryto Iki 9
t
1-J S T .
lektoriai malonės išduoti at
Specialiai kursai mer
TaL vakare. Nedėlloma 9 iki 12.
sfero", persėzdami iš karo ka
1444 W Cnlcago a. 8188 W. 82nd at.
V O R T B IODK
ginoms
formų kirpime
W EST 8 I D E
464A 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
skaitą iš pereito mėnesio vei
Jei
nori
rreitai
ir
pudenriaf
*»
išmokti
Ang
18S4
Blue
Island
a
pritaikinime
ir
siuvime
rau, turį primokėti 2 centu.
2054 Milvfaukeea.
BODTH S I D B
tai kalbėti, skaityti ir rašyti; tai lankyi
Telefonas Vardą 4S17.
D4vlsion st
— 15.00.
kimo.
187* Miiwaukeea. 2412 W. Nortb a.
klą. Apart Anglų kalbos, «ia «noiu
788
North a.
1217
S.
Halsted
s
t
8888 Wentworth a 8848
1054 Milvfaukeea.
Duodama diplomai.
ar.
letuvių kalbos S.V.lsrarijos Uiškų Rašymo
P. Cibulskis, raštin.
ORKESTRĄ.
1611 W. liadison 1812 S. Halsted at 8427 8. Halsted st t , J J
snkų
"
S.V.VaWybos Mokybo»Toisli|
Paternos daromos p a 
looln av.

-tą vai. |
vakare i

SiADIEN, \

N

PILN. BLAIVININKU SU-MO 21 KUOPOS

VAKARAS

I

"MIRGA" SCENOJE

I "Birutes" D. ir Dram. Dr-ja 1

jBaL-April 28,1918
I

ELIJOŠIAŪS SVET.
f

S ""JONO ŠIRDIS
! Pradžia 7 vai. vak.,

Jie
9

į

Dr. C. Z. Vezelis

įžanga Nebrangi

DR, P. 2ILVITIS

]

^r

•i

8

ERNEST VVEINER Ory Goods

Pasilinksminimo Vakarėlį
Labdarybės 4ta Kuopa

LMNK

Čia yra

COFFEE

Proga!

19c

MOKYKL

ROSELAND, ILL.
Stebėtinos bazaro pasekmės.
Į parapijos kasą jau inplaukė netoli 'J(KK) dol. Rytoj bus

Sutaisiau geriausia MUZIKA del
visokių pareikalavimų, k. t. koncer
tų, balių, pikninkų ir tt. Taip pat
mokinu ant instrumentų.

A. BUDRIS,
2321 Frankfort Str.,
Telefonas

Armitage 8401.

43c

Btynų **
S. V.?ilietyb#s Gramatikos
ritmetikos
Geografijos
Retorikos, ir t t |
Ir GUAHMAR ir RIGH SCH00L Kursų. Gyrė
Sius toliau mokiname per kiškai. V i '
inama lietuviškai.

Telefonas: PULLMAN 342

Dr. D. J. BAGOČIUS
LIETUVIS GYDVTO/AS
IR CHIRURGAS
10731 SO. MICHIGAN AVE.,
ROSELAND* JfcLINOIS .

American Coltege Preparatory School
Į3103 S. H A L S T E D S T .
CHICAGO I U - I
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

gal Jųsų mierą — bile staUės arba didžio,
iš bile madų knygos.

_

. iA1 _ _ _ _

._ _ __ _

s;

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F« Kasnickn, Pcrdėtinis
118 N . L a Salio gatvė. Kambarys
416-417. Prieš City Hali.

Mr^

S8tt

29c

14C I 4 0 c

W. MadisoD 1818 W. 12th s t 4718 & Ashland a. 1418

SKAITYKIT IR PLATINKIT ^DRAUGĄ."

ir

