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VOKIEČIAI TERORIZUOJA
UKRAINĄ.

PIRKIT LAISVES
BONDSUS!
I!

TALKININKAI NEINVEIKIAMI
eina pirn Somme
fronte
VOKIEČIAI IMA KAREIVIAUTI JAUNUOLIUS
PRANCŪZAI EINA PIRMYN TIES HANGARD

LONDONAS—PILNAS VILTIES.

Paryžius, geg. 3. — Pietrytuose nuo Amiens prancūzai
vakar pasivarė pirmyn. Ties
Hangard mišku prancūzai to
loką galą pasistūmė. Paėmė
nelaisvėn vokiečiu ir 5 kulkas
vaidžius.
Somme fronte vokiečiai nerimauja.

Kanalo uostai jau kaipir iš
gelbėti.

SMARKAUJA VOKIEČIU
ARTILERIJA.
Londonas, geg. 3.—Vakar
ryte vokiečiu artilerija pradė
jo smarkiai veikti Morris apylinkėse, Flandrijos fronte,
pranešta oficijaliai.
ATMUŠTA VOKIEČIŲ
ATAKA.
Paryžius, geg. 3.—Užpraei
tą naktį vokiečiams nepasise
kė su ataka Thennes išpjovo
je, pietrytuose nuo Amiens,
anot prancūzų karės ofiso pra
nešimo.
Prancūzai atliko užpuolimą
ant Le Moncbel ir vakaruose
Coucv le Chateau.
KAIZERIS ŠAUKIA KA
REIVIAUTI JAUNUOLIUS.
Teutonai būtinai nori įveikti
talkininkus.
Anglų Karės
Stovykla
Prancūzijoje, geg. 3.—Vokie
čiai pastaromis dienomis pa
nešė pasibaisėtinus nuosto
lius. Neturima nei kur pri
glausti sužeistųjų
kareiviu.
Jų pilna visur.
Trylikta vokiečių atsargos
divizija susilaukė naujos kom
panijos iš 250 nepriauglių, k u
riems normaliais laikais prisieitų stoti kariuomenėn tik
1919 arba 1920 metais.
Tie nepriaugliai tik 8 sa
vaites lavinti. Bet jie, sako
ma, nesiunčiami į musių lini
jas mušties. Tik didžiam rei
kale tam tikslui pavartojami.*
Bet faktas, kad tie nepri
augliai pristatomi į divizijas,
kitką liudija. Reiškia, kad ir
jie turbūt siunčiami į mūšius.
Su laiku talkininkai suži
nos, -ar tie jaunuoliai dalyvau
ja mūšiuose, ar ne.
PIRKIT LIBERTY BONDS!

Londonas, geg. 3. — Xors
stovis karės lauke dar gana
stipriai intemptas, kadangi
vokiečiai išnaujo ruošiasi atakosna, sugabena ir perkeldinėja savo sunkiąją ir lengvą
ją artileriją, gi pastarąją nepertoliausia nuo mušiu fron
to, Londonas jau yra pilnas
vilties, nes ir tose naujose pas
tangose vokiečiai susilauks
pralaimėjimo ir kanalo uos
tai bus išgelbėti, kadangi tie
uostai yra labai reikalingi
ateinančiai talkininkų ofensyvai.
Abelnai tvirtinama, kad
nuo pradžios vokiečių ofensvvos, ty. nuo kovo 21 dienos,
vokiečiai nebuvo panešė taip
didelio smūgio, koki gavo
praeitą pirmadienį. Tą dieną
Flandrijos fronte vokiečiai
taip gavo kailiu, kad jų čielos
eilės gentkarčių negalės to
pamiršti.
Visi paskui laikraščius tvir-i
tina, kad šita vokiečių ofensyva vokiečiams nedavė jo
kios naudos, išėmus kalvos
Kemmel paėmimą, Bet ir ši
ta kalva vra talkininku armotų malonėje.
Praėjusį pirmadienį vokie
čiai panešė keturis pasibaisė
tinus smūgius. Rodos, turėjo
jiems to užtekti. Bet jie ne
pasiduoda. Išnaujo tvarkosi
ir išnaujo mėgins pulties prieš
talkininkus. Žinoma, jie pul
sis ne kur kitur, kaip Flan
drijoj ir Amiens fronte. Nes
kitur neturi tinkamų patogu
mų.
Vakar vokiečiai nepasise
kus jiems Flandrijoj, visą sa
vo pagiežą mėgino išlieti ame
rikoniškam fronte. Prieš ame
rikonus paleido darban visą,
savo artileriją. Bet neilgai to
ko jiems džiaugties. Nes ame
rikonai su savo armotų ugnim
vokiečių batarejas veikiai ap
malšino.
Po visų nepasisekimų vo
kiečiai į musių laukus sutrau
kia savo nepriauglių vaikinų
kompanijas. Tomis užpildoma
praretintos jų divizijų eilės.
Bet ir tas jiems, žinoma, nie
ko negelbės.

TEUTONAI SULIEDINA
BRONZINES STOVYKLAS.

PREZIDENTAS PERKA
BONDSĄ ANT IŠMOKĖS
ČIO.

Šalį valdo teutonų karės sto
vis.

Visi bažnyčių varpai sunaudo
jami karės medžiagai.

General.
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Nebus apribuotas kariuomenes
skaitlius

Londonas, geg. 3.—Vokie Nori, kad taip pasielgtų mili
čiai Kijeve paskelbė karės
jonai piliečių.
Amsterdam, geg. 3. — Vo
stovį ir suareštavo daugelį
kietijos karės ministeris išlei
Ukrainos vyriausybės nariu.
WASHINGTON, geg. 3. —
Areštuojama neva už tai, kad Prezidentas Wilsonas jau yra do parėdymą visoj šalyj rek
Ukrainos vyriausybė nepa pirkęs trečiosios laisvės pas vizuoti karės reikalams visas
laikanti savo šalyj reikalin kolos bondsų už 20 tūkstančių bronzines stovylas. Taippat NENORI KARIUOMENĖS KALBA APIE KAREIVIŲ
paimti visus bažnyčių varpus, SKAITLIAUS APRIBAVIgos tvarkos.
AMŽIAUS PADIDINIMĄ
dol. Bet štai aną dieną jis nu
kokie
kur
buvo
užsilikę
*nuo
MO.
Apie tai Berlvne oficijaliai pirko dar vieną už 50 dol.
pirmiau buvusios karės rek
Prireikus busią imami net li
paskelbta.
bondsą ant išmokesčio — po
vizicijos.
Washington, geg. 3.—Karės
gi 50 m. vyrai.
Tarpe suareštuotų yra ir 17 centų dienoje.
Šiandie Vokietijoje visoks sekretorius Baker vakar nuė
Ukrainos karės ministeris.
Suprantama šitą pavyzdį
(Matyt, ukrainiai nelabai paseks milijonai piliečių ir metalas yra didžiai brangin jo prieš žemesnojo kongreso
Philadelphia, Pa., geg. 3.—
buto
militarinį
komitetą
ir
nori su vokiečiais sėbrauti bus daugiau parduota laisvės tinas. Karė viską prarijo. Vo
Čionai prekybos bute kalbėjo
šitam
indavė
sumanymą
pa
kietija paliks plikutėlė.
ir pildyti jų priverstinuosius bondsų.
karės
laivyno
sekretorius
didinti
skaitlių
amerikoniškos
įsakymus. Jei tokie nežmoniš
Daniels laisvės paskolos rei
Pirkdamas
tą
bondsą
prezi
kariuomenės.
ki darbai veikiami Ukrainoj,
TRUKŠMAS ORLAIVYSkalais. Jis pažymėjo, kad tiek
dentas pažymėjo:
Karės
sekretoriui
drauga
suprantama, Lietuva turi but
kariuomenės milijonų bus šau
TĖS REIKALAIS.
M
Turiu
viltį,
kad
mano
pa
vo
gen.
Crowder
ir
gen.
dar labjaus smaugiama. To
kiama, kiek jų reikės laimėti
v
March.
kie tai vokiečiai užgrobtu vyzdį paseks milijonai šios Senatas nori žinoti, kame yra
karę.
Kongrese yra sumanymų,
tautų ir šalių " g e r a d a r i a i " ) . šalies piliečių
pažadėti lakstytuvai.
Sekretorius pažymėjo, kad
kad dabartinės kariuomenės
jei karei laimėti neužteks
15 MILIJARDŲ DOL. KA
Washington, geg. 3.—Dau skaitlių padvigubinti arba pa
ĮSAKO VALSTIEČIAMS
RIUOMENĖS ĮRENGIMUI. gelis šimtų milijonų nuskirta didinti ligi 3 arba 4 milijonų. 21 — 31 metų amžiaus vyrų,
ĮDIRBTI ŽEMC.
tuomet kareiviauti bus šau
ir išleista pagaminti desėtkus Be to vra sumanvmas skaitPrireikus
Gyventojai priešinasi vokie
WASHINGTON, geg. 3.— tūkstančiu lakstytuvų. Teėjau lių apribuoti ligi 5 milijonų. kiami senesnieji.
čių šeimininkavimui.
Vakar prezidentas Wilsonas ligšiol tų pažadėtų lakstytu
Tečiau vyriausybė priešina vyrų amžius bus pakeltas.
si skaitliaųs kariuomenės ap- Prireikus bus imami ligi 50
Zurich, Šveicarija, geg. 3.— per karės sekretorių Baker vų nesimato pagamintų.
metu amžiaus.
Vokiečiu kariuomenės Ukrai pareikalavo kongreso paskir
Tuo reikalu senate keliama ribavimui. Sako, skait liaus
Visi supranta, kad karę lai
noje vyriausias vadas, gen. ti 15 milijardų dolierių ka trukšmas. Sumanyta pravesti apribuoti negalima. Tiek vy
von Kicliliorn, anot praneši riuomenės įrengimui, lavini nuodugnius* tardymus ir kal ru kareiviauti turi but šau- mėti reikia. Nes kitaip tau
mo iš Kijevo, paskelbė Uk mui ir transportacijai. Toji tininkus nubausti už trukdy kiama, kiek reikės laimėti ka tos ir šalies gyvavimas atsi
rastų pavojuje.
rę.
rainos gyventojams įsakymą, suma paliečia mažiausia 3 mi mą ginklavimosi ore.
kad valstiečiai šį pavasarį ne lijonus kariuomenės.
tik savo žemes įdirbtų, bet
Reiškia, kad iš užsiregistra VOKIEČIAI PAĖMĖ SE
pagetftftų tų patį padaryti ir vusių vyrų veikiai turės but
VASTOPOLĮ >
dvarams, kuriems yra reika šaukiama kareiviauti koks
lingi darbininkai.
milijonas.
Berlynas, geg. 3.—Vokiečių
Įsakyme pažymėta, kad tas
kariuomenė be jokio mūšio TAIKOS STATYMAS REIš rija. Revoliucijai užsipliekus,
turi but atlikta kuo veikiau PERSIJOS ŠACHAS PERKA užėmė Rusijos miestą Sevas KIA VOKIEČIŲ PRALOŠI jos nesustabdys nei Hindenburgo geležinė ranka.
siai, kaip yra galima, ypaė
topolį, Kryme, pranešta ofi
LAISVĖS BONDSĄ.
MĄ. .
dvarų dideliuose žemės plo
cijaliai.
Angliškų laikraščių kores
tuose.
Pralošus vakarų fronte, vo pondentas iš Šveicarijos pa
Anot pranešimo, nupirko už
gyventojai tam įsakymui
sienio praneša, jogei jis yra
— Paryžius, geg. 3. — 18;$100,000.
kiečiams norisi taikos.
priešinasi. Jie sako, kad vo
gavęs informacijų, kad Aus000 rumunų kareiviu, kurie
Washington, geg. 3.—Suv. buvo paimti italų nelaisvėn
kiečiai neturi teisės kišties į
Londonas, geg. 3.—Londo- t rijoje revoliucija gali užsišalies polįtikinius ir ekono Valstijų pasiuntinys Persijo jiems bekariaujant po Austri no laikraščiai tvirtina, .kadį pliekti ne tik del pakilusio
minius reikalus. Toksai vo je Caldvvell iš Teherano pra jos vėliava, sutiko stoti italą kuomet vokiečiai pralošė mu- šalyj bado, bet ir del vokiekiečių pasielgimas yra net nešė, kad Persijos šachas nu pusėje ir kariauti prieš aus sius Flandrijoj ir nieko ne čių nepasisekimu vakarų fron
priešingas padarytai taikos pirkęs Suv. Valstijų trečio trus.
laimėjo visam vakarų fronte, te. Sustos vokiečiu ofensyva
sutarčiai Ukrainos su centra- sios paskolos bondsą už 100,tai dabar ima pradėti "taikos vakarų fronte. Austrijoje, o
000 dol.
lėmis šalimis.
— Boston, Mass., geg. 3.— ofensyva".
gal ir pačioj Votkietijoj, tuol'krainos rada įgaliojo sa
Čia atkeliavo pulk. RooseDabar vokiečių laikraščiai jaus pakils revoliucija.
vo žemdirbystės
ministerį
— Konstantinopolis,
geg. velt. Pasikalbėjimuose jis" pa išnaujo ėmė daug rašyti tai
Ve kodėl pastaromis dieno
pranešti valstiečiams, kad jie 3.—Turkai oficijaliai paskel žymėjo, kad Amerika būtinai kos klausime. Jie pažymi, jo mis teutonai išnaujo pradeda
neklausytų vokiečių parėdy bė, kad jie atmušė anglų už turi paskelbti karę Turkijai gei popežius ir vėl pasiūly rupinties taikos reikalais.
puolimus Mesopotamijoje.
mu.
ir Bulgarijai.
siąs taikinties kariaujančioms
šalims. Be šito vokiečių agen PADUOS NUKENTĖJUSIŲ
tai neutralėse šalyse, išsijuosę
KAREIVIŲ ADRESUS.
darbuojasi taikos reįįcalais.
Skandinavijos
laikraščiai
Washington, geg. 3.—Kapažymi, kad šiuo kartu teu- rės departamentas pirmiau,
tonai su savo "taikos ofen-; paduodamas nukentėjusių as y v a " pirmiausia
užgulsią; merikoniškų kareivių Prancuant Italijos. Jie stygauja, kad zijoje pavardes, nepaduodavo
jiems pasiseks su italais su- kareivių adresų.
sitąikinti ir tuo keliu butu
Tečiau visuomenė pareika
padaryta pradžia talkininkų lavo, kad su pavardėmis ir
suskaldymui. Bet jei teutonai adresai butų skelbiami.
taip mano, tai labai skaudžiai
Todėl prezidento AV ii šono
apsirinka. Nes Italija be tal įsakymu karės departamentas
kininkų sutikimo nebepriims su pavardėmis pradės skelb
nuo teutonų jokių taikos są ti žuvusių arba sužeistų ka
lygų, kad ros butų ir prielan reivių be pavardžių dar ir ad
y*"" '^t&Gįi.'
kiausios.
resus.
':i&"
Teutonams taikos dabar no
- . '
risi ne tik del nepasisekimų
— AArashington, geg. 3.—
vakarų fronte, bet ir del pa Vakar valstvbės sekretorius
kilusių suiručių Austrijoje ir Lansing išaiškino senato už
galimų pakilti pačioj Vokie sienių reikalų komitetui, ko
dėl vyriausybė priešinga pas
tijoj.
Austrijos gyventoj, \ bad kelbti karę Turkijai ir Bulga
JfyK'
ui iriau ja. Austrijos rrriausy- rijai.
***
bė tikėjosi pasipelnyti Ukrai
nos maistu. Bet tenai mažai
Ties žinomu augštuoju Lin
1. Prancūzų 155 milimetrinė armota; 2. Anglų tankos, tarnaujančios observacijos sto gavo to maisto. Baisus apsi- coln parko tiltu vanduo iš
tims; 3. Majoras generolas N. Kibiki, Japonijos kariuomenės generalis kvartermeisteris, vylinlas. Gi del bad 0 gyven plukdė
mokytojos
Agn
kurs tyrinėja amerikoniškos organizacijos Young Mens* Christian Association veikimą tojai nerimauja ir šalyj'e, ko Rochford lavoną, kuri nusi
užpakalyj mūšių linijų Prancucijoje.
I gera, dar gali pakilti revoliu- žudė krizdama nuo tilto.

GALĖS BUT IMAMI KAREIVIAUTI
SENESNI VYRAI
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Penktadienis, gegužio 3 d.

"D R A U G A S"

gių, bet visi galvijai ant tukstanties lankų nėra taip bran*
5
99
t*
gus, kaip gyvastis vieno kūdi
Visi mes šiandie su įsitikini dos ir blėdies. Tankiai tenka kio. Apginti Belgijos kūdikių
LIETUVIŲ KATALIKŲ 1 EK2CRA6TI8
LTTHUANIAir DAILY FRUEHD
mu tvirtiname, kad turime lai skaityti angliškuose laikraš kareiviai guldė savo galvas ir
Eina kasdien* iiakynis nedėldlenius.
Published Daily except Sundays by mėti karę. Reiškia, kaizerio čiuose, kad toks ir toks lįetu- dabar guldome galvas, kad ap
j Kapitalas padidinti nno $25#00 iki $50,000.
•
PRENUMERATOS KAUTA:
NUTARTA | Šerai sumažinti nuo $25.00 iki $10J00.
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.autokratiamas turi but įveik vis priešinas prieš stojimą. į
saugojus vių laisvų šalių kūdi
95.00 1800 W. 46th Street, Chicago Illinois
TVOK* metų
$S.OO Phone: McKinley «114, Establ. 1008 tas, jo militarizmas sutraš karę, kad ten ir ten lietuvis kius.
šiandien mūsų laikraščiu biznis dar neneša pelno.
l, Perkant atskirais numeriais po 2c.
kintas.
I
r
tik
to
visam
pasau
pateko
kalėjiman
už
panieki
Liuosybė
marių
vyra
teis£
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
TERMS OF SFBSCRlPTIOIf:
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
lyj įvyks santaika, tautų lais nimą šios šalies vėliavos, ir nuo senovės laikų pripažinta
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos,
One
year
',
$5.00
na nuo Naujų Metų. Norint permai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi.
;.•} ; .<• i"j j [ taip toliaus eina čiela eilė vi visij tautų,, bet tai tiesa nėra
$3.00 vė.
nyti adresą visada reikia prisiųsti Six montns
Ir senas adresas. Pinigai geriausia Thursday's Edition
$2.00
Kareivis J . J . Roman "Dar sokių prasikaltimų ir už tuos taip svarbi ir nėra taip saugo
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
siųsti išperkant krasoje ar exprese
"lloney Order" arba įdedant pinigus At News—Stands 2c ar--Copy. Adver- bininke" gražiai nurašo apie nenaudėlius mes visi turime jama, kaip ta teisė, kuri užtik
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
į registruotą laišką.
tising rates on application.
karę ir intikinančiai atsako atkentėti. Svetimtaučiai pra rina kiekvienam žmogui jo gy
ga- šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
lt
klausiman "Delko kariauja- deda manyti, kad visi lietuviai vastį. Tarptautinės sutartys
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
>>
kaip.
zuikiai
yra
bailus.
Prade
buvo užlaikomos kaip šventos,
1800 W . 4 6 t h S t .
Tel. McKinley 6114
ChicagO, UI. ma.
go" Bendrovė prieinama visiems.
da
į
juos
žiūrėti
su
panieka,
su
bet jos nėra taip brangios, nė
"Mūsų laikraščiuose ir abel
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingfaunai susirinkimuose randasi di pašiepimu. Bet tas yra persta ra taip prakilnios, kaip. mote
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
Penktadienis, geg. 3 d., Šv Kryžiaus Atradymas.
dis pasipriešinimas prieš mili- tymas lietuvių neteisingoje rystė, nėra taip šventos kaip
šeštadienis, geg. 4 d., šv. Monikos, našlės. •
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
tarišką lavnimosi. Žmonės ne šviesoje. Didžiuma lietuvių nekaltybė. Pažvelgkime į Lie
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
nori karės. Jiems atrodo karė kaip buvo senovėje, taip ir da tuvą ir Lenkiją, kur tūkstan
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
labai baisus daiktas. Ištikrųjų bar tebėra ištikimi laisvės čiai jaunų moterų -ir mergai
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
karė y r a baisus daiktas, bet idealams. Kaip senovėje jų čių yra suvaryta į tam tikras
mes taipgi turime pripažinti, bočiai guldė savo galvas gin vietas, kur vokiečiai kareiviai
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
ir mylėsime.
laisvę Suv. Valstijos, kurios kad yra dar ir baisesnių daik dami savo ir žmonijos teises, užganėdina savo žemiausius
NEPALIAUJA VEIKĖ UŽ
taip
ir
dabar
lietuviai
"
k
e

kūno pageidavimus. Tenai gal
kariauja už tautų laisvę. Gi tų kaip karė. Taika yra visų
LIETUVOS PAVERGIMĄ.
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
liauja
į
karę
linksmai."
yra
ir
tavo
sesuo,
duktė
ar
*
pageidaujama.
Taika
yra
rataikos kongrese šita šalis už
šėrus
priima
"Draugo"
administracija
(1800
W.
Šiandiena randasi šimtai, moteris.
Lenkai nepaliauja veikę už ims pirmąją vietą, vadovau mvbė. Bet kas iš tolnos taikos,
46th Street, Chicago, III.).
Pažiūrėkime į Belgiją, kur
Lietuvos pavergimą. Amerikos jančią rolę.
jei ji tik atneša mums ir ki net ir tūkstančiai lietuvių ka
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
lenkų laikraščiai labai retai
tiems vergiją ir priespaudą! reivių Suvienytų Valstijų ka ir jaunas ir senas, ir moteris
savais žodžiais prasitaria apie TAIP VISUR TURĖTŲ BUT. Kas iš jos jei mes turėsime riuomenėje. Jie visur yra savo ir vyras vis buvo panaudoti
priėmime.
Lietuvos prijungimą prie Len
paminti po kojų savo laisvę ir oficerių giriami už pasišventi vokiečių žiaurumui. 1S vande
mą ir narsumą. Pats pirmas nyno girdėtis balsai skęstan
kijos. Nes jie apie tą klau
Vakar " D r a u g e " buvo pa augštus idealus!
Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendroves šėrų.
simą ir, abelnai, apie lietuvių dėta žinia, kad Chieagos mies
I r senovės lietuviai nemėgo paveikslas iš Prancūzijos po čių kūdikių, nuo Belgijos gir
DRANGAS PLBLISfllN G OOMPAMY,
pasilaikymą turi menkai su to dalyj West Side, kur yra karės. Jiems irgi rūpėjo gy nusiuntimo S. V. kareivių į dėtis riksmas šaukiantis j
1800 West 46th Street,
pratimo. Bet tie patys laik Aušros Vartų lietuvių parapi venti su savo kaimynais ramy mūšio lauką, tai buvo paveik dangų nukryžiavotų vaikelių
CHICAGO, rULIsTOI*.
slas
lietuvio
kareivio.
J
a
u
ne
nekaltų mergaičiji.
raščiai su didžiausiu pamėgi ja, soeijalistai
savo prakal bėje. Bet kada priešas užpuo
Prisiunčia $
Money Orderiu ar čekiu ir meldžia
mu atkartoja Europos lenkų boms negavo svetainės. Soei lė mūsų tėvynę, a r buvo girdė vienas iš lietuvių kareivių pa
I r ką vokiečiai patys pada
laikraščių visokius melus ir jalistai ten rengė ne kokias si koks nors balsas, kad nerei guldė savo galvą šioje karėje. re Belgijoje ir Lietuvoje, jie
man pasiųsti
"Draugo" Bendrorės Šerų,
Mes
jais
galime
pasididžiuoti.
šmeižtus apie lietuvius.
politikos arba darbininkų rei kia k a r ė s ! Ar iš tų mūsų gar
pasiuntė savo agentus turkus
Jie
palaikė
senovės
lietuvių
Vardas Ir pavardė
J i e buvo bingų bočių lupų pasigirdo
daryti Armėnijoje, ir bulga
Štai Cliicagos lenkų laik kalais prakalbas.
tamsuolį virpančiu balsu maldavimai, garbę.
rus Serbijoje.
raščiai mielai dėjo savo skil- pasikvietę žinomą
antrašas
kad
priešas
taikintus.
Mes
ge
Dabar
lieka
klausimas^Ko
bedievį
Mockų,
kad
tasai
sa
tysna didžiausius lietuviškų
Tie neapsakomi žiaurumai^
[lestas
Valstija
rai
žinome,
kad
taip
nebuvo.
dėl
mes
kariaujame.
Už
ką?
vo
bjauriojimais
prieš
katali
soči jai istų šmeižtus prieš vys
prieš civilizuotą pasaulį kilo
sukiršintų Lietuvis ant kito neužpuolė, Del ko? Koks yra mūsų ka iš širdies tos tautos, kuri ne
kupą Kareivičių ir prieš kata kus, prieš Dievą
ramiuosius žmones. Socijalis- ,bet jei kitas pasikėsino ant lie reivių tikslas, kuris varo mus pažino Dievo, nes vokiečiai mažiausiai abejonei apie. tai, formose vokiškų ugnies rijikų.
likus.
tuvių užpulti, tai visi lietuviai daryti tą, ko be svarbios prie- yra pamynę Dievą Meilės ir kas yra atsakomu už pasaulio Istorija gi kaltins vien Vokie
Tie patys -laikraščiai to tii visas tikslas ir yra lietuvių
tvėrėsi už ginklo ir gynė savo žasties mes nenorėtume dary Mielaširdystės po kojų ir į jo nelaimę, tą didžiausį prasižen tiją, nenutrinamai ją užkleikius pat šmeižtus atkartoja ir tarpe sėti nesutikimus.
Tečiau su tomis prakalbo teises, kurias kainavo aug- ti. Tautos ir vyrai kariauja už vietą garbina Piktąją visjn ne gimų, kokis tik žmonių istori muojant.
iš Europos lenkų laikraščių.
2. Suvienytų Valstijų karėn
Atrodo, kad musij soeijalistai mis, kaip žinoma, jiems nepa ščiau už savo gyvastį. Todėl daiktus, kurie yra supranta dorybių dvasią. J i e yra su joj užrašytas buvo. I r tai po
su lenkais
kaip ir vienodo vyko. Nepavyko nei Mockui niusų dainiai rašo, kad lietu mi, apčiuopiami, matomi. Pro trynę visus prakilnius širdies visų oficialių ir kitokių doku įsimaišymas, ant laimės, jų
gali
argumentuoti jausmus, kad tie jausmai ne mentų, laike paskutinių trijų prailgins. Karės sutrumpini
plauko Lietuvos laisvės ir ne- parodyti savo bjauriai purvi viai "keliavo į karę linksmai." fesoriai
Dabar randasi mūsų taq)e apie teorijas, bet kareiviai trukdytų jų pavergimo kitų. metų atidengtų ir paskelbtų. mas but reiškęs alijantų nu
prigulmybės klausime.
Kaip ną burną-. Nepavyko jiems ten,
vieni, taip kiti šmeižia vys nepavyks nei kitur. Galimas keletas bailių. J i e y r a padarę kariauja už daiktus. Mes ka Jie stengiasi pastatyti savo Tai varo į nusiminime, pama galėjimą ir galutiną kaltybės
kupą Kareivičių, vadina šalies daiktas, kad Mockus šiandie įtekmę į visuomenės, kuri ypač riaujame už brangiausią žmo imperiją ant kitų žmonių ir ki nius apie teisybės pajėgumą ir negarbės pergalę. Tik Ame
dar veikiau galės atsidurti už šiomis dienomis neša Lietuvai gaus savastį. Ūkininkas gyna tų tautų žemės. J i e nori atimti protavimo pasiekti, ir teisin rikai reikalinga laiko prisiren
išdaviku.
gti ir prirengti jos triuškinan
Bet vieni ir kiti vyskupu grotų, kaip kituomet. Nes ir visiems letuviams daug gė savo galvijus nuo vilkų ir va- nuo lietuvių tėviškę, kurios ne gas sąžines pertikrinti.
Tiesioginė karės priežastim čias pajėgas priešui ant kai
Rusijos žandarams nepasisekė
tik prisidengia. Vieni ir kiti šiandie yra reikalingas konyra labai priešingi Lietuvos struktyvis darbas, bet ne kur- Tegu jie apaštalauja tarp sa ginties prieš vidujinius prieši žtimti. J i e mano uždėti savo buvo Vokietijos militarės ir lio išbandyti.
vųjų cicilikų, bet ne tarp pa- ninkus,
nesulaužomą jungą ant visų aristokratinės klesos noras ka
3. Amerikos
karės dalies
' neprigulmybei.
Skirtumas stvmai.
*
Rimtai dirstelėjus į šiandie tautų ir visų žmonių ir jiems rę turėti. Vokietija
dorųjų žmonių.
paskelbė ant savęs pasiėmimas ir moratarpe jų tik toks: Soeijalistai
Visais laikais lietuviškieji
Lietuviai darbininkai! Jei ninę Rusiją, reikia pasakyti, pasiseks tą padaryti, jei Ame Rusijai karę po paikių prieka lis iš to atspindis į busimą jos
pageidauja, kad Lietuva pir soeijalistai
sakėsi, kad jie
miausia tektų rusų
bolševi darbuojąsis darbo žmonių rei tokie niekšai nesusipranta pa kad tenai nėra galima suorga rika neužpildys tą spragą, ku biu — Rusijos armijos mobi istorijos evoliuciją — dabarti
kams, o x paskui mūsų cicili- kalais. Bet ką čia bendra turi tys uždaryti savo burnų, jųs nizuoti skaitlinga kariuomene. rią padarė Rusijos bolševikai. lizacija, paliepta idioto caro, niu laiku tai atspėti reikštų
uždarykite — Visupirma reiktų pagalvoti
kams. Lenkai gi pageidauja, tamsuolis Mockus su darbinin jiems burnas
Laimėjimas šios karės reiš veik t u 0 pat laiku paliepimų pranašavimą; aš neturiu do
kad Lietuva tektų Lenkijai. kų reikalais', tur but, tik vie kultūrinėmis, teisėtomis prie apie šalies sutvarkymą. Kad kia, kad moterystė bus apsau jam atmainant; jo įsakymas, vanos žinoti dalykų, kurie at
turėti kariuomenę, ten pir gota, kad vaikeliams bus už vienok, nebuvo išpildytas suk- eityje įvyks.
Soeijalistai sako:
niems socijalistams yra žino monėmis.
miau yra reikalinga atgaivinti tikrinta sulaukti žilo plauko, taus ir vagiliaujančio m karės
"Lietuva negali but savis ma.
4. Rusija galutinai paliovė
DABARTINIS POLITIKINIS pramonę, prekybą, produkciją.
tovi ir neprigulminga.
Per
kad seneliai galės ramybėje ministerio. O ant Prancūzijos būti, kaipo politinė
vienata.
Jei jau taip
soeijalistai
STOVIS EUROPOJE.
Reikalinga
pirmiau
pasiga
— su begėdyste; buk prancū J i niekad j a nebuvo. J i viendaug jinai
maža ir bėdina. ima " r u p i n t i e s " darbininkų
užbaigti savo gyvenimą.
minti
užtektinai
duonos
ir
ki
Andai buvo pranešta, kad
Lietuva turi pasiduoti Kusijos reikalais, reiškia jų pozicijos
• Pralaimėti šią karę reiškia zų orlaivininkai mėtė bombas tik taip atrodė — pasidėkotokių
gyvenimui
reikalingų
(suprask — bolševikų) glo griūva. Reiškia, senieji šali Rusijoje pakilusi kontrrevopralaimėti visą tą, ką žmonija ant Nurnbergo (tai buvo begė- jant jos biurokratijai ir jos
daiktų.
Tuo
tarpu
ten
to
visa
bom Lietuva
butų laiminga ninkai juos pameta, naujųjų liucija. Tos žinios paėjo iš
ir, civilizacija yra iškariavusi dingas išmislas, tiksliai sufa pavergtų gyventojų
atbuku
nėra."
Todėl
ir
kariuomenės
Skandinavijos.
Pastaroji
tų
tik būdama didesnės valsty negauna. Šiandie
per amžius. MES TURIME brikuotas) ir buk prancūzų siam nepaisymui. Anarchija,
žmogaus
organizavimas
nėra
galimas.
bės globoje. Kitaip šalį laukia darbininko lengvai neprikal žinių gavusi tiesiog iš Petro
ofieieriai automobiliais į Bel vienok, negali Prikibti. J i tu
LAIMĖTI.
Bolševikai pravedė ten be
vargas. Įjietuvai laisvė
ir binsi įstoti į socijalistų eiles. grado per Suomiją. Bet ligšiol
Žinoma, maloniau butų ka giją važiavo (kas buvo vai rės padaryti vietos naujai or
neprigulmybė butų pražūtis.'' Visi jul^ žino, kad soeijalistai tos žinios nepatvirtinamos. tvarkę, tegu dabar ir naudoja riauti po Lietuvos vėliava, bet kiškai asiliškai išradimas).
ganizacijai. Jeigu apšviestoms
si
jos
vaisiais.
Talkininkai
ir
Gi lenkai sako:
Viešpataujančios Vokietijos Rusijos klesoms pavyks už
kadangi tas nėra galima, tai
yra didžiausi tautos išgamos. Tuo tikslu Suv. Valstijų dip
"Lietuvos gyvieji reikalai Jų "mokslas'' darbininkams lomatija mėgino gauti daugiau be jų apsidirbs su teutonais.
mes kariaujame po ta vėliava, klesos norėjo, reikalavo karės, viešpatauti ant plėšikų, vagių,
Vis
dažniau
pastaromis
die
šiandie, kaip pirm
penkių j užuot gerbūvio žada vergiją. informacijų. Bet nepavyko.
kuri priglaudė mus nuo žiau kad tuo būdu sustiprinti savo idiotiškų storžievių ir nuo dar
nomis
apturimos
žinios
iš
Suprantamas daiktas, jei
šimtų metų reikalauja unijos'
rumų ir išgelbėjo iš vergijos pozicijų, kuriai gręsė pavoju bo išsisukinėjančių
Prikalbinti darbininką į
tinginių
su Lenkija. Lenkija nebuvo, savo eiles socijalistams
mi augančioji pirkliaujančios minios, jos atras, be abejonės,
tik Rusijoje kont r revoliucija -bus Austrijos, kad \ e n a i vienur-ki- Rusijos.
negali but, nenori
ir nebus tuomet pasiseka, kuomet jie pakilusi — tai bus vokiečių tur ištinka maistinės gyvento
ir išdirbyste užsiimančios vi pusiau nepriklausomų respub
Lietuvos priešininke.
Lietu pirmiau iš to darbininko išplė darbas. Nes kaizeriui rupi gel jų riaušės. Reiškia, tenai žmo
durinės klesos gale, turtingu likų skaičių, susijungusių ben
DR. MAX NORDAU
viai turi suprasti, kad Liubli šia dorą, panaikina jo širdyje bėt Romanovų dinastija ir ši nės ne juokais badmir-iauja.
mas ir intekmė, 0 nepriklauso dros konstitucijos ryšiais, ko
LAIŠKAS.
no unija dar gyvuoja ir ji po- žmogaus jausmus ir intikrina, tą tolesniai palaikyti ant sos Teutonams nieko negelbsti nei
mybės dvasios skverbimasis į tai panašaus kopija į Ameri
Ukrainos derlingiausios dir
senovei riša tiedvi šąli. Ta kad žmogui už prasižengimus to.
darbo, žmones. Austrija turi kos Uniją ar Šveicarų Kanto
(ofieijalis).
Bet iš Rusijos apturima vos. Gi badas — tai geriausias
unija yra amžina ir taip stip- mirus nėra bausmės.
Dr. Max Nordau yra tal būti apskųsta už sužadinimų nų Federaciją.
.~ri, kad jos negali suardyti di
Kad tai atlikti, yra reika tikresnių žinių. Tenai bolševi ginklas prieš autokratiją, ku kininkams užjaučiantis. Laiš mažos Serbijos žemu baigščios
Stebuklingas žionistų rei
kai
galvoja
pasigaminti
skait
l i a u s i a s išlaukinis priešinL linga savotinė
rią su viena diena gali nušluo kas rašytas anglų kalba ir at-1 pikčiurnos ;budu, bet ji gali kalų pakripimas jokiu būdu
socijalistiška
kas."
sako į keletą griežtų apie ka teisintis susidarusiomis aplin nėra man 0 nuopelnu. Aš esu
procedūra. Reikia samdyti be lingą kariuomenę. Nežinia ko ti nuo žemės paviršaus.
kiais
tikslais
jie
tai
mėgina
Kaip matome, ir vieni ir dievius -kalbėtojus. Šitie pa
kad paskutiniame giliai
Kaip Amerika, taip talki rę klausimų, laiško autoriui kybėmis,
sujudintu ir dėkingu
-kiti daugiau nieko Lietuvai čius socijalistus
dar labjaus daryti. Bet greičiausia ginti ninkai neprideda savo rankos vieno jo Amerikoj draugo pas momente ji parodė pasiryžimų liudininku vieno iš didžių is
ir lietuvių
tautai nevelija, sustiprina bedievybėje. Tuo savo pozicijas nuo vidujinių prie Austrijos vidujinio sto tatytų. Rašytojas duoda su rietenas arbitracijai pavesti., torijos stebuklų.
vio. Kam tas reikalinga. Ateis traukoj tolimas ir nesenas Di . Tolimesnė karės priežastim
kaip tik pragaišties, gi sau metu gi pasitaiko surasti ir priešininkų.
Tikėkite man,
|
Bolševikai sakosi, jie suor laikas, kad ir be to Austrija džiosios karės priežastis.
buvo oficialės Rusijos užkaria
pelno.
vieną — kitą neišmanėlį, kurs
Jūsų ištikimas,
Su tuo bjauriu
tikslu jie paklauso blevizgų ir patrau ganizuosią kariuomenę ir at turės but suskaldyta į dalis.
"Pavelykit man atsakyti į vimo godumas, noras- Kons
(parašas)
naujinsią karę prieš vokiečius. Tai atliks ten pačių gyvento Jūsų klausimus sulyg geriau tantinopolį pasigauti ir Bal
šmeižia mūsų veikėjus ir patį kia socijalistų vergijon.
Dr. Max Nordau."
kanų
valstijas
pasivergti
—
tų
Bet
tas
atrodo
daugiau
kaip
• vyskupą.
sios
mano
išgalės
ir
tokioj
jų
vargas
ir
badas.
Tokiuo būdu ir tokiomis,
Pastaba: — Rašytojas gimė
Bet tie visi Lietuvos prie priemonėmis soeijalistai gau juokinga. Pirmiau tie patys
Vokietija su Olandija turi pat tvarkoj, kokioj klausimai smaugimas reiškė Austriją ir Budapešte, 1849 metais,
ir
šininkai turi žinoti, kad Lie do sau pasekėjus. Nes kitaip bolševikai kuoveikiausia pra kivirčus. Talkininkai kol-kas į man pastatyti buvo.
jos į šmotus sudraskymų; taip gyveno Paryžiuje nuo 1878
tuvai negali duoti ir neduos jau negalima jiems prie dar vedė šalyj betvarkę, paskui su taos kivirčus nesimaišo. Nes v • t. Tiesiog baisų, kad N to gi Prancūzijos tarifo politikų, metų. J i s buvo ištremtas Is
laisvės ir neprigulmybės nei bininkų prieiti.
teutoiuiis susitaikė, gi dabar nemato reikalo, kad Olandija kiuose, kaip Jūsų, augšto iš kuri stovėjo ant kelio teisė panijon karės pradžioj. Iš gi
kaizeris, nei kas kitas, kaip
Butų gerai, kad visokiems imtų čia galvoti apie karės at turėtų stoti karėn. Talkininkų miklinimo protuose, taip rim toms vokiškų eksportuojančių mimo jis yra žydas ir pradžio
tik pokarinis visų* tautų kon Moekams, Dubickams ir įvai naujinimą. Gal ir sumanė pa yra noras, kad Olandija ligi tai ir neatlaidžiai prie tieses pirklių pastangoms, ir su lai
je gydytojas iš profesijos. J o
gresas.
rios rųšies tautos
atmatoms sigaminti kariuomenę. Bet ne karės pabaigos butų neutralė prieiti pastangas darančiuose, ku padarė i§ jų pan-germanis- knyga ^Aplinkybių
Melai"
Gali duoti ir duos Lietuvai visur, butų parodomos durys. kitokiems tikslams, kaįp tik <šalis.
vis dar gali būti vietos nors tus ir fanatiškus rėmėjus uni Austrijoj uždrausta.
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«D R A U G A S"

deda adv. Juozas P. Junevi Zobelaitė, pasakė eiles: " A r , CICERO " D R A U G O " SKAIčius ir p. Pranas Zigmuntas. girdėjai." Bet to neužteko.
TYTO JAMS..
[Jie tai darbuojasi, kad lietu Publika delnų plojimu priver
viai kuodaugiausiai išpirktų tė Juzikę, kad dar kitas eiles
Kam neatneša vaikas kas
bondsų ir, kad tuomi parody pasakytų. Aųiru atveju pati, jog ir lietuviai yra geri ir deklemavo: " K o mums rei dieną dienraščio " D r a u g o " ,
tai meldžiu man pranešti, o
ištikimi šios šalies piliečiai. kia f"
RACINE, WIS.
aš pasistengsiu tai pataisyti.
Taip-gi ir šv. Antano iš PadPaskiri moterys sulošė gana
Ketverge, balandžio 25 d., i. vos parapija neatsilieka nuo juokinga komedija: "Kūmu
Kas norėtų gauti "Dran
m., p. J . Kagausko name, šv. prisidėjimo. J a u yra surinkta tės." Jos aiškiai p odė, kaip gą" mėnesiui ar net savaitei,
Cecilijos bažnytinis choras bu 300 dol., už kuriuos bus nu nekurios moterėlės išleidusios teateina pas mane arba tevo surengęs vakarėlį su vaka pirkta Trečiosios Laisvės Pa savo vyrus į darbą, užsiima
prisiunčia savo
adresą, o
riene pagerbimui savo nario skolos bondsij parapijos var t girtuokliavimu.
, " D r a u g ą " gaus tol, kol jis no
du.
Antano Vaičiūno, kuris išva
Sulošta gerai. Ypač Elžbie- rės.
žiuoja į S. V. kariuomenę.
Tam tikslui bal. 28" d., buvo
J. MOZERIS,
Vakaro vedėju buvo persta surengtas patrijotiškas vaka ta Saniienė ir A. Steponavi
tytas vietos vargonininkas J. rėlis, kurs davė nemažai pel čienė labai gerai nudavė savo 1430 So. 49 Ave., Cicero, ID
Lazdatiskas, kuris visiems su no. Vakare vedėju buvo adv. rolėse.
sėdus apie stakį, paprašė visų Juozas Junevičius, kurs pui
Ateinančiame nedėldienyj,
KARĖS ŽENKLELIUS
sustoti ir sukalbėti maldą. kiai sugebėjo vesti vakarą ir
gegužės 5 d., vietinės parapi G A L I M A G A U T I " D R A U
Atkalbėjus malda trumpais Įtikti žmonėms. Programas-gi
jos mokyklos vaikai rengia va
žodžiais prakalbėjo į susirin buvo su įvairiais pamarginiGO" ADMINISTRA
karėlį bažnytinėje svetainėje.
mais
ir
vykusiai
išpildytas.
kusius narius padrąsinančiai,
CIJOJE.
To vakaro programas žada
Pirmiausia
mažų
vaikų
cho
kad kaip einantieji į kariuo
būti įvairus, nes mokytojos
menę taip ir lydintieji savo ras atgiedojo Lietuvos himną.
K a r e s ženklelius, t a i p va
M. Andžiuliutė ir Amilija
Po
to
sekė
deklemacijos,
dai
draugus, neprivalo nuliūsti,
"torift-stamps"
Meškevičiutė gana uoliai ren dinamus
nos
ir
ant
galo
buvo
dvi
pra
kadangi Suv. Valst. kariauja
gia vaikučius prie busiančio galima gauti pirkti "Drau
kalbos,
kurias
pasakė
gerb.
už demokratiją ir už paveik
go" administracijos ofise.
vakaro.
^
k
m
T.
Tamoliunas
ir
adv.
J.
tųjų tautų paliuosavimą, su
Kiekvienas ženklelis šitą
kuria rišasi ir m ū s ų T ė v y n ė s Junevičius.
Balandžio 26 d. čia pasimi
kovo mėnesį kainuoja $4.14.
Lietuvos likimas. Po tos praMargas programas visiems rė Amilija Maceikienė. Velio Perkant pirmutinį karės
k a l b ė l ė s b u v o p a p r a š y t a s p a t s labai p a t i k o ir a t s i l a n k i u s i e j i nė sirgo džiova. Paliko dide
naujas kareivis, Antanas Vai 'buvo užganėdinti. Programui liame nuliūdime savo vyra. ir ženklelį pirkėjui duodami
veltui certifikatas, ant k;,
čiūnas, kad išreikštų savo min
ibaigus prasidėjo pasilink t r / s sunūs. Palaidota tapo su
tį. Iš jo kalbos pasirodė, kad sminimas. Užsibaigus vakarui bažnytinėmis apeigomis ant rio reikia lipinti nupirktus
kares ženklelius. .
be jokio prieštaravimo sutinka kiekvienas išsinešė gerus įspū šv. Kazimero kapinių. m
su tuo savo likimu, dėkojo su džius ir visi buvo patenkinti.
Dūda.
Tai labai puikus taupy
sirinkusiems už užuojautą ir
mo būdas. Patartina lietu
Prie to gi reikia priminti,
išsitarė, kad gaila atsiskirti su kad vakaras buvo blaivus su REIKALINGAS TEATRALIS viams karės ženklelius pir
savo draugais, su kuriais kar lietuviškais užkandžiais. Geis
kti. Tuo būdu vyriausybei
VEIKALAS.
tu darbavosi tautos ir baž tina, kad daugiaus panašių
Kas iš gerbiamosios
vi paskolinti pinigai neša 4
nyčios labui. Ant galo prisipa vakaru butu.
S—ta. suomenės turi istoriškos tra nuošimtį. Vadinasi, yra ge
žino esąs sujudintas ir iš tos
gedijos 5-se aktuose, "Pilė riau ir saugiau pinigus pa
priežasties negalįs daugiau
CHICAGO HEIGHTS, ILL. nu Kunigaikštis",
scenišką skolinti vyriausybei, ne
kalbėti. Po to dar kalbėjo J.
knygučių, išleistų Rygoje 1911 kaip juos laikyti kur paslė
Uginskas ir K. Kudirka.
Balandžio 28 d. Moterių Ro- m., malonėkite pranešti šiuo ptus.
Po vakarienės J. Uginskas žancavofl draugija buvo suren adresu:
Kuodaugiansia lietuviu
priminė reikalą sušelpti mnsu gus gražu, vakarėlį. Buvo skam
Vincas Stancikas,
tautiečius badaujančius tėvy binta ant pijano, taipgi pasi 4C17 S. Hermitage ave.,
tegu taupia pinais pirkda^
nėje ir prasidėjo aukų rinki žymėjusi eilių sakytoja, p-lė J.
Cbicago, 111. mi karės ženklelius.
mas į Tautos Fondą.
A'isi dalyvavusieji vakarėlyj
aukavo!
Po 1 dol.: kareivis Antanas
Vaičiūnas, J . Uginskas, J .
Lazdauskas, A. Jelinskas, J.
Verikas, A. Kakanauskas, Iv.
Vertelka, Jonas Zdeckis, Kaz.
Kudirka. Po 5 0 c : J . Ragaus
kas, M. Ragauskienė, A. Zizminskaitė, M. Masiulytė.
v
Viso suaukota $11.00.
Turiu pažymėti, kad Anta
nas Vaičiūnas mūsų kolonijoj
buvo vienas iš prakilniausiu
jaunikaičių. Buvo geras kata
likas ir kaipo toks nemurmėjo
ant savo likimo ir neieškojo
nusiminimo degtinėje, bet at
sidavęs ant valios Dievo iki
sėdant į traukinį buvo ramus,
rimtas. Prigulėjo prie vietos
bažnytinio Šv. Cecilijos choro,
prie Šv. Kazimiero dr-jos, S.
L. R.-K. A. kuopos, Šv. Juoząpo Darb. Są-gos kuopos ir
Tautos Fondo skyriaus. Prie
visų tų organizacijų prigulė
N
damas nenuilstančiai darbavo
N
si.
Bet liūdna paminėti apie
Red Crown talpina savyj nuolatinį retežį virimo frakcijų
mūsų brolius suklydusius, ką
pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 laipsnių. Jis užlaiko tą
aš patėmijau ant vieno mus n
pačią, temperatūrą kad užtikrinus gerą pradžia — tikra propor
jauno lietuvio, kuris eidamas į
cija tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų suskariuomenę pri ragavęs svai
kubinimą — teisingą proporcija virimo kraštų frakcijų su savi
galų keikė šitą karę, o labjauviešpataujančių karščių vienybę užtikrina augščiausią galybę
siai kunigus, pranašaudamas
jiems pragaištį.
mylių ir greitumo.
Apart Antano Vaičiūno iš
-\
Racine, Wis., balandžio 27 d.
išvažiavo į kariuomenę dar ke
| Šie dalykai tai prisideda prie Red Crown išdirbinio, kurie
turi lietuviai, būtent J. Kvapadaro ja veiklia.
jauskas, Samuolis, Savickas ir
Bagdonas.
Racino Žvalgas.

Lietuviai

S

"Draugo" Bendroves Knygynas.

Amerikoje.

r

/

m

CMOLĮĘ

Pavyzdingai

darbuojasi

Šios kolonijos lietuviai pa
vyzdingai darbuojasi remiant
šia. salį pirkdami Trečiosios
Paskolos bondsus. Iki šiol lie
tuviai jau nusipirko arti $3,000.00 vertės bondsų per Lie
tuviškąjį Skyrių, prie kurio
daugiausiai jėgų ir energijos

M

I

STANDARD OIL COMPANY
f

72 West A d a m s St
A

m

Indiana)

•V

w

I » >

MALDŲ KNYGOS.

Ant pardavimo visur ir pas agentus ir agentūras.

OMAHA, NEBR.

Vlaiem* m&ro prleteliami patariama skaityti Va. 869. Apsvarstyk! Atlikusiems misija Pa
.96
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
ir platinti mūsų Išleistas knygas.
No.
954.
A.
B.
C.
Pradžiamokslis.
Sutaisė
Užsisakant knygas visad reikta pažymėti kny
gos numerį ir vardo,. Pinigus reikia siųsti iškalno
.26
J. Damijonaitis, drobes apd ar
iSperkant money order arba registruotame laiške. No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, daMažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
/ lis 1. Surengtas ir • užgirtas trečiojo
Baltimores Konciiijaus. Pagal ang
\
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpu* klausimus ir atsa
No. 5. Anykščių Silolia. A. A. Vyskupo Ant.
kini us p r i t a i k i u s 1^/b.dudamiemsUms
Baranuuskio amžina atmintis, yra tai
.19
skyriams. Kaina . . . .
..........
perlas lietuvių poosijos. Pusi. I i . . .
.16
No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta l i e t u 
Ko. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
vių Chicago, III. Bv. Kaslmiero Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims. ParaSė M. Gustaitis,
1914 m.
jo Baltimores
Konciiijaus,
pagal
.19
Gražios dainelės. Pusi. 14 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme
•utalplntl
No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. ParaSė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
angštesnlems
.16
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
*..
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva Ir aiški. Kaina . .
No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
.26
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
Ko. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J.
.10
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82
D . . Išleista lėšomis Švietimo
Dr-jos
No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1915 m.,
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26
19
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietuKo. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai
.25
viams dainelių. 1 dalis
parašė kun. A. GuiHois, vertė kun.
.80
A.
Milukas. Yra tai pulkus įrankis
II dalis
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
No. 80. Meilė P o e m a . Parašė M. Gustaitis.
Yra tai labai gilios minties dainelės.
m e dalyke. PusL 156
.49
1914 m. Pusi. 14
.15 No. 27» Mažasis Katekizmas
Vaikeliams,
prisiruošiantiems J pirmąją išpažinti
No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaisdelis. Lenkiškai parašė Kaz. GoralIr šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
esyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115
.20
scenai veikalėli*
j a No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
.48
No. 48. Katriutė. Trlveiksmls dramos paveik
čioje šv. Kaina
Ko. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
slėlis iŠ liaudies gyvenimo
/v.
.15
Ypating-ai
jaunuomenei
patartina
No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
•M
venimo 3-Juose aktuose, užimantis ir
skaityti ir platinti šią knygelę . . . .
tinkantis scenai
.16 Ko. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
No. 60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas,
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos, Damijo
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuokle
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
su Blaivininku. Parašė U. Gurklį utė,
vėlis tinkąs
mokyklose ir patiems
.85
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 14 . .
.10
per save mokinfies, poperos apd. . .
No* Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Kao>»
se dalyse, i aktuose. Parašė J. J — i a
Įstatymo. Parašė
kun. 1.
Suster.
.26
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 14. . .
.20
Kieto popero apdarais
Ko. 815. Vaikų, žvaigždutė.
Bendoriaas,
No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Var
.26
dalis I, kieto poperos apd.
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 4 i . P a
Ko.
816.
Vaikų
žvaigždutė
dalis
IX
kietais
sakaitė iŠ lietuvių gyvenimo
.19
.86
apd
No. 87. Braliioėliai. Tai labai {domios apy
Ko. 820. Trumpas aiškinimai Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė S k r a i 
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gudė. Chicago, 111. 1915 m.
.45
gis.
1916 m. Knygutė pasimokini No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
.26
mul tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . .
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
326
Vienuolinė
luomą,
sykiu
su
trumpais
bininko". II laida. Graži pasiskaity
patarimais apie pasaukimą kunigys
mui kningutė. Pusi. 12
.96
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 95. Huckleberry Pinuos. Mielam laiko
.25
Saurusaitis. Pusi. 195
praleidimui
patartina šia apysaka,
Ko. 360. Lietuvių Darbininku Kalendorius.
kalba lengva ir kningos lntalpa Inte
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . .
.76
kus leidinys ir patariame kiekvienam
No. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
tą
kalendorių Įsigyti. Boston. Pusi.
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
1?#
.25
Gražios pasakaitės. Pusi. T9
.26
No. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
Ko. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
.08
a ) Marksas II. Pusi. 24
gyventų valandų atsiminimai. Para
.08
" b ) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 82
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
.Ofi
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18
šanti karės baisums, Ir jos Žiaurumą
.05
d ) Į Socijalistų Rojų, pul 18
—.
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas",
.05
pusi. 56
e ) Giordano Bruno, pusi. 18
>4»
t..
.05
No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18
Parašė
.05
g ) Socijalistų norai ir darbai, put!. 18
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
.05
1) Revoliucijonierių tarpe, pusi. 11 . .
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
.06
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2 5
kaitis bei mergaitė privalo Jslgyti VyNo*
394
Ketvfooji
Skaitymų
knyga.
Tusi.
. , čių Dovanėle.
Cbicago,
111. 1915,
HM
186. Su paveikslais, audimo epd.
.19
nusl. 28
....
Lithuaiiia and the Autonomy of Poland witb
No. 110. Oliveris Tvrtstos. Tai viena iš g e 
.10
a map., by J. Gabrys. Paris . . . . . . . .
riausiai nusisekusių
vertimų gar
.10
rya
Paris
«
saus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaka,
kuria myli senas ir
A Sketch of tbe Litbuanian Nation, by J.
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi.10
Gabrys. Paris
vilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for
orchestra,
Kmitas, 629 pusi
:
Corrceted and arrauged by Vincent
81.00
Niekus,
Chicago.
No. 115. Patarlės ir Išminties
grūdeliai.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
urinko Ir Išleido P .
Mulevičius,
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
917 m. Yra tai gražus rink mėlis lie
tas
19 knygučių $4.09. Viena knygelė
.59
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi.
48
.25 Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem
No. 180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00
Ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
.69
tė P. B. Antra laida 1997 m. Graži
rašė St. Šimkus
moralė pasaka. Pusi. 95
.25 Njw 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A.
No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
.25
Staniukynas. PusL 79
..
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas
No.
875. Ypatingas sąžinės
perkratinėjlKmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
m o budaa Pusi. 68 audeklo viršel.
.15
deliai. 1917 m.
vadovėlis.
.19 Ko. 858 Dvasiškojo gyvenimo
Ne. 160. Lietuvių Tautos Memoiijalas. P a 
Pusi. 409. Audeklo apdarais . . . . . . $1.00
raše Ir lndavė Tautų ( R a s i ų ) K o n 
.76
Popiero viršeliais
gresui Londone atsivuvusiam liepos
Ko. Apmąstymai, .visiems metams ir šven
16-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi.
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Audeklo apdarais
$3.90
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
Poperos viršeliais
2.09
.10
No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
T(o. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p.
r d ė s apdarais
.76
.25
No. 164. Lietuvių-Lenkų ttiija. Keli praei
Juodais audeklo apdarais
.46
ties ruožai paminėjimui 699 m. su
No. 362 Mf»%»«!'s K ..•«*;»-,» y^jtjfemn ***•>
kaktuvių Gardelio unijos'
(1411—
.25
LLLUU»A Puti. *a • u i i — i t apdarais
1913) Gražus istoriškas
veikalėlis,
Ko. 863 Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
.69
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . .
knyga. PusL
.20 No. 393. Trečioji skaitymui
No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A, K.
179 su paveikslais, audimo apdr. . .
.75
Kritiški žvilgsniai j visokias srovės
Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
žmonijos. PusL 168.
dravičiaus
.49
.76
No. 178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P .
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
G. Yra tai rinkinys faktų apie soclveikslai, didenl
.16
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi.
Mažesni po
.19
16
.19 fiv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
da taikos apačioj, didelis paveikslas
.15
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
Poplerų laiškams rašyti, pas Tėvus,
bro
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lius, sesutės, pačia ir kitus, paauk- '
lus.
Pusi. 150
suotos — 3 už
.75
.96
No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
Ko. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. I i
Prancuzičko
vertė J. P. Kastais,
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
girtuoklių nuodo. PusL 82
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
.15
.59
190
No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo
Herezija ir mirtis. Parašė F . V. ir
7osis Didžios vertės knygutė
.95
k o . 194. Tiekos žodis Socijalistams. Parašė
Ko. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
sia knygutė del visų, graži popera ir
knygelė
pažinimui kas tai yra tie
aiškios raidės. Pusi. S d4. Poperos apd.
.81
mūsų lietuviškieji
socljalistal bal
Baltais kauliniai apdarais
f 1.59
"cicilistai". Su paveikslais
.19 Ko. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
No. 199. Lietuvių Kataliku Metraštis. Re
ypatingai
jaunuomenei.
PusL 349.
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
.46
Kaina poperos apdarais
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
.76
Skuros minkštuose apdaruose . . . .
je, č i a rasi daugeli paveikslų mūsų
.65
Baltos skurelės apdaruose . . . . . . . . . .
veikėjų; aprašymą lietuvių organlsaKo. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
cljų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
ranki knygutė. PusL 399. Kaina a n Visokių informacijų, dainų, pasakai
49
deklo apdarais
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčlo69
Skuros
minkštais
apdarais
• • •
e •
je privalo rastis šį knyga.
448 pusi.
Rožančių
kukinių
ir
brangaus
stiklo
popero apd.
..
.59
$1.69
rantuotų nuo 15c. Iki
Drūtais drobės apdarais ."
11.00
fikaplerių karmelitanskų iš Lietuvos sn pa
No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su p a 
saitėliais Ir be pasaitėlių po
.16
veikslais, parašė Dr. A. L. GralčnPaveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos
nas;
kiekvienai motinai šj knygelė
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
patartina perskaityti
.20
na nuo 2c. iki
.19
222.
Užkrečiamųjų
Ligų
Išsipletojimo
No.
Budai ir Kova s u Jomis. Sutaisė Dr.
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
Graičunas
(didumas 14X29). Kaina už vieną . .
.16
; aB

?

M O D E R N I S K A S motoras su pagerin

tais carburetor'iais yra pertikrinę ir
parodę žmonėms, kad gazoliną kuri
padirbta specijalįai de] motorų-kaip Red
Crown duoda didesnę jiegą-didesnį grei
tumą ir daugiau mylių į galioną. Red
Crown, yra taip kaip tavo automobilius
specijalįai padirbtas.
Geriausi petroleum chemistai ir automobilių inžinieria i
tą yra pripažinę.
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Chicago, U. S. A.
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DRAUGAS" PUBLISHINO CO.

1800 W. 46th Street,

•

m

Chicago, Illinois
35
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PUIKUS

Penktadienis, gegužio 3 d.

"D R A

/

PO V A R D Ų

Nedėlioję, Gegužio 5 d., 1918

ATRAS

SGHOOL HALL SVETAINĖJE,

"KALVIO DUKTĖ

99

A t e i k i t e ir p a m a t y k i t e L i e t u v o s likimą, ką m ū s ų b r o l i a i t e n a i s perkentėj-o, k o k i s l i k i m a s

musų sesučių ir senelių kurie pasiliko. Pamatysite, kaip vokiečiai šaudo mažus kūdikius ir karia uk
ininkus tenais likusius. Šis veikalas yra vienas iš gražiausių ir beabejonės išspaus kiekvienam aša
ras iŠ akių. Nepraleiskite šios puikios progos.
ą^-Jm^įfįį
Nuoširdžiai kviečia visus LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIAI.

PARENOTAS

LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIŲ DRAUGIJOS : :
Chicagoje ligšiol gyvavo
viena viešoji mokykla, pava
dinta Bismarcko vardu. Da
bar tos mokyklos vardas pa
lilIlIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIII
keistas. Nuo šio laiko mokykITIKUS
vAKA u
la vadinsis generolo FunstoSeredos vakare, Šv. Jurgio no mokvkla.
parapijinėje svetainėje L. Vyėiu 16 kuopa buvo surengus
TRUKST DAR APIE 27 MI vakarėlį, kuriamo dalyvavo
"Draugo"
LIJONU.
kuopos nariai ir keletas svo Brighton Park'o
skaitytojams.
riu. Vakarėlis buvo surengtas
''Draugo" įgaliotas išne
Gi paliko vos tik dvi dieni su tikslu pagerbti naują šv.
Jurgio parapijos kleboną, kun. šiotojas Brighton Park'o apielaiko.
Al. Krušą. Išpradžių jaunimas linkėje yra M. D. Seefor, 244S
Pirkite laisvės bondsus! Ši /aidė žaislus ir p. B. Janu W. 39th Street.
Su visais nusiskundimais,
to šauksmo šiandie privalo šauskui skambinant ant pnano
kiekvienas paklausyti. Mažai šoko tautišiviis šokius. Pasiro permainymu adresų, atnauji
laiko teliko. Gi CMcagai dar džius svetainėje kun. Iv rusu i, nimo prenumeratos, užsirašy
trūksta prie reikiamosios su visi jį pasveikino rankų ploji mo dienraščio ir tt. kreipkitės
rinkti sumos apie 27 milijonai mu. Po to vakaro vedėjas p. pas jį viršminėtu adresu.
"Draugo" Adm.
dolierių.
AI. Z u j u s p a k v i e t ė v i s u s p r i e
Ne tik kas nepirko dar nei stalo ir atkalbėjus maldą, ku
vieno bondso tiui kuoveikiaus rią vedė kun. AI. Krušas, tuo 'RAČIŪNO NAUJI JUDA
pirkti, bet ir pirkusieji tegu jau p-lės E. Gedgaudaite, K.
MIEJI PAVEIKSLAI"
perka dar po kitą bondsą. Garuekaitė, AL Bujauskaitė ir
Vpar ti(vms tas reikalinga pn- Alileriutė pradėjo svečius vai
Iš karės lauko:
Rusijos,
daryti, kas turi ištekliaus.
šinti raudonais obuoliais, gar Vokietijos ir Turkijos
karės
(I ai ima pirkti 50 dol. ver džiais pyragaičiais ir skailia frontų. Extra!!!! Rusijos re
tės bondsus ant ismokesčio. kava, kurią pačios pagamino. voliucija.'! Illiustruotos kariš
Israokestis paskirstyta kas Laike užkandžių p. Al. Zujus kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
diena po 17 centų. Šitas pa- pasakė įžanginę prakalbėlę, domi:
- lengvinimas kiekvienam pri pabrieždamas kokiam tikslui
Seredos ir Ketvergo
vak.,
einamas. Jis labai prieinamas, yra surengtas vakarėlis. Už geg. 8 ir 9-ta dd., šv. Juu4
ypač tiems, katrie jau yra baigęs prakalbėlę perstatė pa gio parapijos svetainėje, 33tarti keletą žodžiu adv. V.
pirkę bondsus.
čios g-vės ir Auburn
ave.,
Tik šiandie ir rytoj laisvės Rutkauską, kurs prakalbėda (Bridgeporte).
mas linkėjo kun. AL Krušni
bondsai bus pardavinėjami.
Subatos ir Nedėlios vak.,
darbuotis
naujoje
parapijoje
Lietuviai, į vest y k i te savo
geg. 11-ta ir 12-ta dd., Nek.
ir
veikti
sykiu
su
jaunimu.
Po
pinigus. Jie neš jums gerą
Pras. šv. Marijos bažnytinėje
Rutkauskui
buvo
perstatyti
pa
nuošimtį, už jų įvestinimą ne
svetainėje, 44-os g-vės ir Fairkalbėti
dar
]).
P.
Baltutis,
n-lė
reikės mokėti jokių mokesčiu
field ave./Chicago, UI.
AL
Guri
n
skaitė,
p.
B.
Janušau
ir pagelbėsite šaliai įveikti
Penedėlio ir
Utarninko
kaizerį ir laimėti tą karę, ku skas, p. J. Kudirka, Apv. Die vrk., geg. 13-ta ir 14-ta dd.,
ri baisiai pavargino visą pa vo pa r. vargonininkas ir
šv
Žakas!"
Visi"'iSreiskė"
' kryžiaus bažnytinėje svePavo" kuosaulį.
geriausius linkėjimus. Pabai ainėje, 46-os g-vės ir Wood
Šiandie pirkite laisvės bond
gus užkandžiauti visi dar pasi i ,, (Town of Lake).
sus. Tuo būdu pagelbėsite ir
linksminę išsiskirstė i namus
Lietuvai atgauti laisvę ir ne
.;.ieškau savo broliu, Juozo ir
pilni gerų įspūdžiu.
Rrp. r.anislovo
Ląsta uskų. Jie pirmiau*
prigulmybę.

i
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ALEX. MASALSKIS
Graborius.

I CHICAGOJE. |
PIRKITE LAISVES
BONDSUS!

Lietuvis erraborius. Atlie
kame visokias
laidotuvės kopigiausiai. tu
rime savo Ka
rabonus ir au
tomobilius.
Taipgi dides
nė dal] grabų
patja dirbame.

«* °-

PRANEŠIMAS

4.

INDUSTRIJALISTU

BYLA.

Vakar Cliiea^oje prasidėjo
suimtų industrijalistų byla federaliam toisme prieš teisėję
Landis. Teisiama 113 I. W,
W. organizacijos narių.
Kiek žinoma, tarpe jų yra
ir vienas lietuvis. Tai Juozas
Laukis, kurs redagavo lietu
viškų industrijalistų organą
"Darbininku Balsas''.
Jie visį yra kaltinami už
suokalbiavimų prieš vyriau
sybę, už kenkimą vesti karę,
už kurstymus prieš privers
tinąjį kareiviavimą ir tt.
LIETUVIS APELIUOJA.
Už neištikimybę šaliai tei
sėjas Landis nubaudė trimis
metais kalėjimo AValterį Ragauskį.
J o advokatas padavė ape
liaciją į angštesnį teismą.
PAVOGĖ SVIESTO VER
TĖS 30,000 DOL.

MIRĖ PAŠAUTAS POLIC
MONAS.
Aną naktį plėšikai pašovė
poliemoną Looney. Hitas mirė
pavieto ligoninėje.
Pirm. Pavasarinis Didelis
P I K N I K A S
Parengtas
Draugystės Motinos Dievo
Aušros Vartų
Ned. Gegužio (May) 5 d., 1918
Geo. M. Chernaucko Darže
Lyons, 111.
Pradžia 9-tą vai. ryte
Įžanga 25c. Porai
Malonei kviečiamo visus lietuvius
ir lietuvaites atsilankyti ant Mušu
rengiamo viršmineto
pikniko, kur
galėsite linksmai laika pralaisti. Nu
sibodus ir praliaidus šalta žiema, di
di sniegą, kur galėsime savo jaus
mus atgaivinti tryu oru ant žalio
kalnialo
pasėdėti,
ir savo akutes,
gražioms žuvialims papenėti. Taipo
gi grieš puiki muzika lietuviškos šo
kius iki vėlam nakties laikui.
KOMITETAS
PASARGA: Bile karais
iki Ogden
Ave. Ogden Av. karais iki 48 kur
gausite Lyons karus iki daržo.

Moter|s kurios negali dirbti dirb
tuvėje arba koks senelis yra reika
lingos prie vaikų dabojimo, kito dar
bą nereikia dirbti. Meldžiu atsišauk;

intariami

suareštuota.

Telephone

| °£*rĖž "Pumpurėlis" f
—

Tik ką išėjo Iš spaudos nauja gadyniška operete •'Pumpurėlis**, i
kurią parašė gerb. Kun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb.
muzikos A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams.
Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams
25 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite p a s :

|

Draugas Publishing Co.

Drover

1800

West 46th Street

Reikalingi vyrai prie karu plovi
mo ir taisymo, mieste. Gera ateitis
pastoviems žmonėms. Atsišaukite:
1165 North Clark Street.
CHICAGO S U S I ACE LINES.
Reikalinga 10 leiberių (laborers)
darbas ant visados, 3f>c. į valanda
unijos nei streiki| nėra. Atsišaukite
sekančių adresu:
VVHITACRE FIREPROOFTNG CO.
2»th St.,
Chicago Heights, 111.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis ant dviejų
pagyvenimu
n a m a s ant 5316 So. Justine st. Prie
žastis pardavimo turiu tuojaus išeiti
kariuomenėn. A t s i š a u k i t e , . , galėsite
pigiai nusipirkti.
C. GAIDELIS,
4605 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
TDSTAI
$1,500.
Ant pardavimo per savininką 2
pagyvenimų — 4 kambarių namas,
su mūrinių fundamentu. Galima pir
kti cash ar ant išmokeščio arti 13-tos
ir Western ave. Adresas:
A. M. TICHY,
2416 So. 56 Court Cicero, Rl.

Parsiduoda lotas nepaprastu ' pi
gumu. Vertas $400.00, parsiduoda už
$170.00. Turi būti parduotas j trumpa
laikų, iš priežasties išvažiavimo J ki
tų miestų. Lotas yra labai gražioj vie
toj, 5717 So. Vv'hipple st., netoli karu
linijos Kedzie ave., 59 gat. Galima
pirkti ant išmokėjimo.
Atsišaukite
v a g i l i a i j Stocks h" Bonde Perkami Ir Parduo po numeriu.
dami veiklus darbas. Andrews & Co.,
2713 North Central Park A v e ,
108 So. La Sallc st., a i d ė t a 11)00 m.
lst. Rear. S. B.
(

-

Chicago, III. |
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loan's Linimentas greitai ^ šiuomi pranešame savo kostumeriams, kad mes apie Gegužio 1-mą
pagelbsti be jokio trini- kraustomės \ musų naujo, ir didelį
narna
kuris randasi
po numerių
mo. Daug geriau negu ko 4608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me-- pilna eilę skurų ir kitų čeverykie pleistrai arba m ošti s, ne kams
reikalingų dalykų.
dažo skuros.
K. Kaplan & Sons

S

Vyru Siutai

1646 W. 47 St.
Chlcngp.
Turėkite buteli gatavai atsitikime
Telefonas Yards 3404.
rumatizrao užpuolimu ' neuralgijos, Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll
strėnų skaudėjimo, išsisukimo ir ki
tų negerumų vartokite Sloan's Lini
mentas.

Su Dvejomis Kelnėmis

NUSIPIRK MOSTIES

Sloan's

L. Klein parduoda vyrų Siutus su
DVIEM porom kelnių po $16.50. Musų
pridėta vertė yra extra pora kelnių, ku
ri padvigubina siuto dėvėjimą.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidQ mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
skaisčiu baltu.
Toji mostis
KILIS
rAUMtsL irišima
plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
iiiiiiiiinmiuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii spuogus nuo veido. Kaina dėžu
I J O S E P H C. WOLON I tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit
LIETUVIS ADVOKATAS
siųsti ir štampomis.
K a m b. S 34 National Life Blog.

Liniment

is

20 80. LaSolle S t ,
Vakaraii 1586 Milwaukea Ara.
Central 6899
Rasldenoe Hnmbn'd 97
CHICAGO, ILL.

1
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Telefonas: r T L L M A N

$16-50

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

VYRŲ PUIKUS ČEVERYKAI

\

Nupirkta visas stockas n u o Vanerslicc-Stahmer
Co., Des Moines.
Kiekviena pora šitų čeverykų y r a nauja, gra
ži ir pritinkama ir padirbta sulyg vėliausios ma
dos, kurios yra visuomet reikalaujamos ir
P I R K DABAR D E L ATEITĖS.
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Visos vilnonės materijos dideliame
pasirinkime tamgių spalvų, puikių mai
šytų ir lygių mėlynųI sergės,
sergės, puiKiais
puikiais
pamušalais ir pasiu
vimo. Mieros nuo 33
iki 46, priskaitant
storus; apkainuota.

DR. A. A. ROTH

342

Dr. D. J. BAGOČIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRL'RGAS
1*731 SO. MICHIGAN AVE.
ROSELAND, ILLINOIS

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Tclcphonc Haymarket 2544

I

RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Valkų Ir visų chronišku ilgų
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
Telephone Drover 9693.
VALANDOS: 10—11 ryto
2—S po
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—1? d.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tel Drover 7041

Dr. C. Z. V eželis

I Pr. G. M. GLASER'

LIETUVIS DKNTTSTAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomis pa^al sutarimą,.
4719 SO. A S R T J A J T D A V E N l I
arti 47-tos Gatvės

f.

iM

Telefonas: McKINLEY 67€<

*

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

$

GYDO VISOKIAS LIGAS

Ii

S457 SO. WESTKRW BLVD.
Kampas W. S B-tos gatvės.

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimao ir Ofisas
S149 S. Morgan St., kertė 32 t.
Chicago, 111.
SPECIJAUSTAS
Moteriški?,
Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OB'ISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

Vyry 4.50 darb. Čeverykai |

$2.79

$3.95

Illillllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllliiiiis
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE

I

ERNEST
WEINER
Ory
Goods
1800 W. 47th Gatve,
Kampas VVood gatvės

ĮB,f^**?!^*?^?,?Į^«?SK,^^f^?*rS?**?B?t**?^?'>??B?*«
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Mes duodame dvigubas štempas
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai. Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės.

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $25.
Nauji daryti gatavi nuo $16
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
$7.50 Iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimą*
kailiu
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $2 6 Iki
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 Iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Vallstos Ir Kuperai.

Vyry 6.00 Oeverykai

Ęadirbti iš storo
calfskin, Padirbti iš gerios velour calf
blucher styliaus, bellows liežu skin naujos English lašt, su
vis. Laikosi geroj formoj, kas guzikais ar šniūrais,
ąžiuolinėsO
11D, <££>JUU1U11
kas nori gera českuros padai Gooveryką lai nepradyrear welt siųti,
leidžio šios progos
gali pasirinkti.

MISS PAULINA LFIMONY,
735 Gardeli St.,
Mihvaukcc, Wis.

Lš geležinkelių vardu pa
vogta sviesto 30,000 dol. ver
tės. Policija 6 tonas to svies
to surado namuose po num.
5960 VYest Cliica°:o ave.
Keturi

Netrinkite ant
Sumušimų' arba skaudančių
muskulų.
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3307 Auburn Ave.,

i.

gyveno Mt. Carmel, Penna., 120-4
Front St. Meldžiu atsišaukti sck/in(*iu adresu:
Mokytojas, LEONAS L VST VISK A S.
E r ROPE — RISSIA.
Marijskaja 48 Znkrestorskoj Zastavy
Moskva.

48tos ir Honore Gatves

Or. A. R. Blamenitia! 0 . D.
Aklų Specialistas
Patarimas Dykai
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Offlso Adynos: nuo 9 19 ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliotus 9 Iki 12.
4649 B. Ashland Ave. K&mp. 47 8t.
Telefonas Tardą 4317.
%

gi

ATDARA KASDIENA
Nedėliomis Ir vakarais.

Cia yra Jusy Proga!

COFFEE

Gauti geresnį darbą Ir
daugiau pinigų.
S. GOEDON,
Visur reikalinga daug
1415 S. Halsted Sb, Chicago. IlL
kirpėjų, trimerių, ranko
Si
vių, kišenių ir skylučių Home
Blend vežimų
dirbėjų. Taipgi preseriŲ
pardavėjai ir dausr kran
ir siuvėjų elektros maši
3EG
nomis. Darbai laukia. At tuvių parduoda <a |>a."ja
DIENINE
eikite dienomis arba va kava po 8 0 c
IR
karais. Lengvi mokesčiai
Vakarine
GERIAUSIS
Specialiai kursai mer
Riešučių Sviestas
COCOA
M
DA1RT
Labai geras po
ginoms formų kirpime
SVIESTAS
Geriausia
Bankes|
SVIESTAS
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Anglipritaikinime ir siuvimo
šKai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų
sulygina au 4
— 15.00.
mokyklą. Apart An»lų kalbos, Cia m«kiuanu:bent kokia,
• Duodama diplomai.
Uetuvių.kalbos S.V.IsorlJo« Laiškų Rašymo
1-2 av.
•
Paternos darpmos pa
Lenkų
9.V.Vadybos Priekybos Teisių I
Lotynų "
S.V.?ilietybžs Gramatikos
gal Jųsų miera. — bi1944 W Chicago a, 1169 W. 22ud a t I S O R T B SIDB
W E 8 T SIDB
Aritmstikos
Geografijos
Retorikos, ir tt
l e stailės arba didžio,
1886
Blue I s l a n d ą
2954 Mllwaukeea.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. GyveSOUTH «mm
4 t 4 W. DlTUnosat
iš
bile
madų
knygos.
2812
W. North a.
nan«ius toliau mokiname per laiškus. Viskas
1S7S atilvrauaee a.
aiškinama lietuviškai.
V
1954 Milwaukee a. 1217 S. Halsted at 8982 W a n t w o r t k a I J } « ? u l ! ? r t h *•
MASTER DESIGNING SGHOOL
1519 W. Madlson 1882 8. Halsted at 8417 8. Halatad >t „ 4 4 uncom a v ,
American College Preparatory School
J.
F
.
Kasnicka,
Perdėtinls
2819
W. Madlson 1818 W. 12th st. 4729 8. Ashland s 1411 H. Clark at.
3 3 1 0 3 S. H A L S T E D S T .
CHICAGO l u 
118 N. La Salle gatvė. Kambarys
ti) KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
410-417. Prieš City Hali.

E

19c

MOKYKLA

43c

29c

40c

