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PRIEŠ AMERIKONUS SU
TRAUKTA NAUJA KA
RIUOMENĖ.
Su Amer. Armija Prancūzi
joje, geg. 25.—Vokiečių ka
riuomene, kuri veikė ameriko
niškam fronte, Toni išpjovo
je, pirm kelių savaičių atšauk
ta ir pasiųsta į šiaurius Pran
cūzijos frontam
Jos vietoje prieš ameriko
nus dabar pastatyta aštuntoji
Bavarijos atsarga.

KAIZERIS ĮSTEIGĖ NAU
JĄ "RESPUBLIKĄ".
• v

Pastarąja "neprigulminga"
šalim yra Baltrusija.
LONDONAS, geg. 25.—Pa
galiau nuo vokiečiu kaizerio
'<neprigulmy^Jė#, susilaukė ir
Baltrusija. Apie tai pranešta
iš Maskvos į Exehange Telegfraph Co. Tuo tikslu buvo
paskelbta proklemacija. Nau,įk>j "respublikojMsudaryta ko
alicijinė vyriausybė.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI KE
LIA MAIŠTUS.
m
Nenori keliauti vakarų fron
tan.
Washington, geg. 25.—Va
kar bevieliu telegrafu gauta
iš Rusijos žinia, kad vokiečių
divizija Dvinske sukėlusi maiš
tus, kuomet jai'buvo įsakyta
iš ten keliauti vakarų frontan.
V v. tai 50 kareivių7 nugalabintą ir apie 1,(K)0 uždaryta
kalėjimam
Dvinsko apylinkėse kiti vo
kiečių kareivių būriai, priįauzdami sukilusiai divizijai,
padarė demonstracijas.
Iš tų pačių versmių sužino
ma, kad 55-tas vokiečių pul
kas ir kitos kariuomenės da
lys,, keliaujant iš r y t į vakarų
frontan, sukėlė demonstraci
jas prieš tolimesnį karės tęsi
mų.
Be kitko dar pranešta, kad
Vokietija Suomijoje konfis
kuoja rusų nuosavybes. Gi
Juodose jūrėse šeimininkauja
kaipir namie, kaipir nuosa
viuose vandenyse. Bo atodai
ros užpuldinėja ir torpeduoja
rusų pasažierinius ir preky
bos laivus.
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NUO ADMINISTRACIJOS.
Pastaraisiais laikais "Draugo" Administraciją pasie
kė gana pamatuoti, bet kartu ir liūdni gandai, kad kaikurie iš gerb. mūsų dienraščio skaitytojų ir rėmėjų negauna
laiku dienraščio; kitigi gauna dienraštį su pertraukomis,
o atsiranda net ir tokių, kurie pilnai užsimokėję už laik
raštį, visai jo nebegauna. Tas pats buvo nekarta ir su dar
bais, kad daug užsakymų nebuvo laiku išpildyta.
Tie liūdni faktai, kuriuos lengva prašalinti, blogai at
siliepia vedime biznio, o neužganėdinti žmonės pradeda
nerimauti ir tuo būdu mažinti laikraščio pnetelius.
Taigi, šiuomi "Draugo". Administracija, nuoširdžiai
prašo visų, ar tai negajinan* laiku laikraščio arba suvė
linant darbą, visados ltreipties į Administraciją laišku ar
ba asmeniškai ir tai nevilkinant. Jigi iš savo pusės netik
kad bus dėkinga už tokius atsišaukimus, bet stengsis kiek
galint surasjti priežastį to trukumo ir ją pataisyti.
Administracija visuomet stengsis svarbesnius reikalus
atsakyti laiškais, gi menkesnės svarbos —per laikrašti,
ant paskutinio puslapio išviršaus.
Taigi kviečiami visi, su kuriais mes turime tookį nors
sąryšį, tėmyti Administracijos atsakus. Mes-gi kiek ga
lint stengsimės kiekvieną užganėdinti. '
"DRAUGO" ADMINISTRACIJA.

Indomįausia tas, kad vokie
VOKIEČIAI MŪŠIŲ LAU
KAN SIUNČIA KALINIUS. čiai tuojaus parūpino Lietu
vos atstovų su Baltrusijos at
Washington, geg. 25.—Iš stovais derybas su tikslu su
neutralių šaliQ gauta žinios, jungti abi šąli krūvon po vo
kad Vokietija formuoja taip kiečių protektoratu.
vadinamus d i sc i] >1 i narinius k a
NUSKANDINTA ANGLIJOS f LUKERIAVIMO STOVIS reivių batalijomis ir cituos TALKININKAI LAKŪNAI
siunčia musių laukan.
DAUŽO VOKIETIJOS MIES
GARLAIVIS "MOLDAVIA > >
VAKARŲ FRONTE.
TUS.
Reiškia, Vokietijai ima priJuo buvo gabenama ameriko Teutonai sutraukia savo ka trukti reikiamos kiekybės vyj
rų, kuriuos butų galima pas Berlynas todėl apimtas bai
niška kariuomenė.
riuomenę.
mės.
HINDENBURGO SU WILCHICAGOJE.
tatyti talkininkų armotų ugSONU LENKTYNĖS
LONDONAS, geg. 25.—Vo
Londonas, geg. 25.—Vakarų nin.
Berlynas, per Amsterdamu,
Chicagos
milijonieriaus
Be to, iš visų ginklų ir muLLOYD GEORGE.
^
kiečiai sutorpedavo ir nuskan fronte vis dar nėra didelių
geg. 25.—Negirdėti ir skait
X\vifto žentui, grafui Minotto,
dino Anglijos ginkluotą pre mūšių. Talkininkų armijos, nicijos dirbtuvių tinkami ka lingi talkininkų lakūnų už
Edinburgh,
Seot landi ja, tftlrs intariamas provokiškukybos garlaivį *' Moldavia *', išėmus lokalines vienur-kitur reiviauti vvrai » darbininkai puolimai ant Vokietijos miesgeg. 25.—Vakar čionai kalbė me, turbūt prisieis iškeliauti
kuriuo buvo gabenama ame atakas, lukeriuoja,
kuomet paimami kariuomenėn. Anų tų Berlyne pagimdė pasiaubą
jo Anglijos ministerių pirmi internuotų vokiečių stovyk
rikoniška kariuomenė, paskel teutonai pradės nauja ofensy- vietoje dirbtuvėse pristatomos ir baimę. Parlamento atstovai
paimtas
fortam
ninkas Lloyd (ieorge. Jis kal lom Jis
bė vakar admiraliteto ofisas. vų. Kaip talkininkai, taip teu motervs, vaikai ir nelaisviai. tuo žvilgsniu pastatė klausi
bėdamas pažymėjo, kad se- SUeridan.
Iš įgulos, anot paskelbimo, tonai gaminasi didelėsna im- Kiti nelaisviai yra panaudoja mų kanclieriui, ar nebūtų ga
kanėiomis keliomis savaitėmis,
niekas nenukentėjo, bet iš a- tynėsna, kurios gali padaryti mi prie visokių darbų užpa lima tarpe kariaujančių šalių
GEN. SEMIONOVO KA
Šiandie Cbieagon atkeliauja
įvyks lenktynės von Ifindenmerikoniškų kareivių trūksta galę vokiečių kaizerio pasipu kalinėse musių hnfjose.
padaryti sutartf, kad ateityje
RIUOMENĖ ĮVEIKTA.
burgo su prezidentu \Vilsonu. mažas būrelis belgų veteranų,
56 vyrų.
Vakarų
frontan
gabenami
timui ir prūsiškam militarizatviri miestai iš oro nebūtu
DaiyĮuis y<
ii ir iš Olandijos pa tižpuldinėjaitii.
Manoma, įie bus žuvę išti muL Kiek žinpma, „vokiečiai kai
Maskva, geg.
J
save
pastangas,
*r«*Wic*
pfieį teutonus Bei;
deda
visas
kus laive ekspliozijai po tor- baigia tvarkytiek Talkininką sienio ir iš Rumunijos.
kų
laikraščiai
praneša,
kad
Kanelieris į tai atsakė, jo
kad pirmiau įveikti talkinin- joje. Amerikon jie atkeliavo
pedavimo.
bolševikų
kariuomenė
uždavupasigamina pozicijas, kurių
gei iš priešininko pusės nėra
kus vakarų fronte, kol Amo- a ^ t u o t i už tolesnį karės vediANGLAI
LAIMĖJO
UŽPUO
' 'Moldavia*'
sutorpeduota niekas negali paimti. Tš abie
jokių pasiūlymų šitam reika si smūgį gen. Semionovo ka rika galės suspėti tau froT1 I ma prieš Vokietiją,
LIMUOSE.
Anglijos kanale užvakar ryte. jų pusių trusiamasi. Lukeeinan
i
le. Ėet jei tokie butų, vokie riuomenės būriams,
tan
pasiųsti
didelį
.
skaitlių
Anglų karės laivai tuojaus riuojoma baisiausios audros,
RINKS AUKAS NAŠLAIČIŲ
Londonas, geg. 25.—Karės čių karės vyresnybė tuos pa tiems ant miesto (M ii ta, Si be kariuomenės. suplaukė ir išgelbėjo keliau kuri nusvers i Vokietijos liki ofisas praneša, kad šiauriuose siūlymus tuojaus perkratytų. sijoję.
NAUDAI.
Toliaus premjeras pažymė
ninkus.
Tarpe Irkueko ir Vladivos
mų.
nuo Lens priešininkas atliko
jo, kad šiandie vakarų fronte
toko Siberi jos geležinkeli u
Slinku yra talkininkams im atakų. Ataka atmušta. Keli REZIGNAVO SUOMIJOS
i Daugelis yra sužeista. Laive
Ššv. Petro ir Povilo draugi
laukiamas baisus
susirėmi
visokia komunikacija at si bū
jokios pasiaubos nebuvo. A ti rt i visas smulkmenas, kas anglų kareiviai nežinia kur KARIUOMENĖS VADAS.
mas. Bei jis pasitiki, kad tal ja, To\vn of Lake, turėjo susi
na reguleriai ir tvarkingai.
merikonai užsilaikė šaltai ir veikiasi užpakalyj už vokiečių dingo. Kita priešininko ataka
kininkų armijos sulaikys vo rinkimų gegužės 12 dieną ir
drąsiai. Nardančioji laivė nie mūšių linijų. Bet tikrai suži atmušta sale Aveluy miško.
Londonas, geg. 25.—Rezig
nutarė rinkti aukas našlaičių
kiečių audrų.
noma, kad priešininkas suga
kur nepamatyta.
Londonas,
geg.
25.—Anot
Pi et vakaruose nuo La Basee navo Suomijos kariuomenės
Pasakė, kad nardančių lai namui. Rinks aukas per trw
bena
labai
skaitlingų
kariuo
gautų
žinių,
vokiečiai
poseno"Moldavia" buvx> 9,500 to
anglai atliko pasekmingų už (baltosios gvardijos) vyriau
vių veikimas niekais nuėjo. mėnesius nuo tų savo narių,
menę
visu
frontu
nuo
Yprės
nų intilpimo.
sias vadas, gen. Mannerlieim. vei briaujasi Rusijos gUumon.
puolimų. Paėmė nelaisvių.
Nes šiandie daugiau tų laivių katrie duos, kiek kieno malo
ligi Reims. Priešininko artile
Tok i s pat užpuolimas an Suomijos konservatistų parti Vienas vokiečių kariuomenės sunaikinama, kaip suspėjama nė.
VOKIEČIAI PRIVERS BOL rija stovi pozicijose, oras ga glams pavyko šiauriuose nuo ja yra sumaniusi įsiveržti į skaitlingas būrys atsidūręs
jų pagaminti.
Todėl draugai prašomi pa
na
tinkamas,
bet
vokiečių
vapašalinę
Rusijos
provincija
tik
už
25
mylių
nuo
Kursko,
ŠEVIKUS STOTI JŲ PUSĖN
Ypres-Comines perkaso,
sirūpinti su aukomis, atnešti
dai nėra dar pasiruošę prado-1 T i o s mu N i e p p e a n g ] 0 po _ Karelijų. Šitam pasipriešino Dono apskrityj.
PRANCŲZAI PAĖMĖ NE jų per sekančius tris draugi
LONDONAS, geg.
25 — t i užpuolimų, ar gal nežino zicijas vokiečiai bombardavo vadas ir pasitraukė iš užima
Anot pranešimo iš Maskvos,
LAISVIŲ.
jos susirinkimus.
Iš Maskvos gauta žinių, kad kaip tas užpuolimas pradėti. bombomis su nuodijančiomis mos vietos.
Kursko bolševikų
sovietas
T. Kuizinas, pirm.,
tenai bolševikų tarpe kalba Anot gautų informacijų, vo dujomis.
Taip pranešama iš Kopen- nusprendęs paskelbti "revoParyžius, geg. 25.—Užpra
K. Baltikauskis, rast.
ma, jogei Vokietija jiems ar kiečių kareivių moralis stovis
mobilizacijų", eitų naktį daugel vietose pran
Kitose vietose veiftia arti liageno į Excliange Telegraph liueijonierių
tik nepristatys naujo ultima pakirstas.
kad 'apsiginti prieš vokiečius. euzai atliko pasekminguosius
Silpnesnis
kaip lerija.
Co.
tumo. Spėjama, ar tik nepa prieš kovo 21 dienos ofensyužpuolimus. Tš Jų svarbiau MOKSLEVIŲ VAKARAS.
reikalausią vokiečiai, kad Ru vų.
sias buvo pietrytnose nuo
sija pertrauktų ryšius su tal
Lokalių užpuolimų ir artile
(Jeg. 26. d. Šv. Jurgio baž
Coucy, Aisne fronte. Paimta
kininkais.
rijos veikimo pasitaiko visu
nelaisvių.
nytinėje svetainėj L. R.-K.
frontu, pradėjus Šiaurinėmis
Vakaruose nuo Noyon pran Moksleivių S. A. 2 kuopa ren
— WASHINGTON, geg. 25. jūrėmis ir baigus Šveicarija.
cūzai atmušė vokiečių užpuo gia vakarų. Bus suloštas gra
—Gauta žinios, kad respubli Amerikoniškam fronte veiki
žus veikalas. Lošime dalyvaus
limų.
ka Costa Rica paskelbė karę mas yra žemiau normalio sto
Kai kuriose vietose
seka ir žymesnės Cliieagos arcentralėms valstybėms.
tistės-mėgėjos. Apart lošimo
vio.
smarkus apsišaudymai.
bus dainos ir įvairus muzikos
Su vakar diena Italija pra
AMERIKONAI LAKŪNAI dėjo ketvirtuosius karės me
VALUOS PRINCAS RYME. šmoteliai. Pastaruosius išpil
PRISIDEDA PRIE PARY tus. Itajijos fronte pasitaiko
dys valparaisiečiai moksleivia
Rymas, geg. 25. — Valijos ir Šv. Kazimiero Akademijos
ŽIAUS GINIMO.
mažesnės svarbos susirėmimai
princas, Anglijos sosto įpėdi auklėtinės. Ant galo bus skra
kalnuose.
nis, čia atkeliavo užvakar. jojanti krasa.
Paryžius, geg. 25.—Šitą sos
Svečių stotyje pasitiko kara
tinę nuo vokiečių lakūnų už
Bridgeporto ir apielink
liaus atstovai ir premjeras, lietuviai yra kviečiami į tą
puolimo ateityje be prancūzu ŠVEDIJOS PASIUNTINYS
APLEIDO TOKYO.
paskui diplomatų korpusas ir vakarų. Paremkit moksleivi i
gins dar ir amerikonai lakū
civiliai žmonės.
nai. Pastarieji patys pasisiū
Londonas, geg. 25.—Japoni
lijo. Prancūzų oro ministeris
ORAS.
Vakar ir šiandie Chicagoj
jos sostinę Tokyo apleido Šve
pasisiūlymų priėmė.
turi suvažiavimų S. Valstijų
dijos pasiuntinys. Nors tikrai
Chicugo ir apylinkės. —
veteranai iš amerikpniškos-is— Ottawa, Out., geg. 25.— dar nieko nežinoma, neišsako
paniškos karės. Pirmininkau Šiandie nepastovus oras; g^li
Vakar paleistas Kanados par ma, kad pasiuntinys privers
Nesenai Californijos mieste San Jacinto buvo žemės drebėjimas., Čia parodoma, kaip ja pulkininkas Brown ir Chica but lietaus. Rytoj kiek s o 
lamentas, kuris išbuvo sesi tas buvo tai padaryti d ei savo
čiau ir gali but lietaus. v ^ J
gos.
neneutralio pasielgimo.
kai-kurios miesto dalys atrodė po drebėjimo. Matomi vieni griuvėsiai.
joje nuo kovo 15 dienos.

Vokiečiai kareiviai kelia maištus; nenori kariauti
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DUOKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS FONDAN. ŠIANDIE PASKUTINĖ KAMPANIJOS DIENA.
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Šeštadienis, gegužio 25 d.
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ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS
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SIBIRO ŽVAIGŽDE. W
DRAMA 3-jų AKTŲ, 4-rių ATIDENGIMŲ
VertėI. AUGSTAITI&

fo

(Tęsa).
n^ažą langelį per kurį ineidavo vienas saulės spindulėlis,
»mg«lis nėra uždengtas. A k ! Man rodosi, kad jam t a s
imo urvas jau ant visados akis uždarė nuo šviesos.
FATROV (į šalį). Mano Dieve! Ka-gi aš padariau gelad pailginau kankynę tai nelaimingai aukai. Geriau bu
lvę, kad...
9
3LGA. J i s jau negali nei ant smuikps griežti, kurią te;
jam davei del nusiraminimo. B e f t a smuiką visados
rankose ir sako, kad ją laikys kolei gyvas bus. *Netįe>sniuikos ir gyvybės netekty, (ineina Gravičin nepatėmy-

VISKAS

Bųs įvairiausios ^komedijos, skanus valgiai ir
gėrimai. Ristynės ir lenktynės.

TIK 25c

Širdingai kviečia visus Ciceriečius ir chicagiečius atsilankyti ant šio taip puikaus jomarko.
Kvečia visus
PARAPIJOS KOMITETAS IR KLEBONAS.

Sibiro tremtuoliu. Argi tas skirtumas tarpe mudviejų, kurs riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
remiasi ypač ant jo ir marto tėvynės, perskirs mudu? Pati ne P U S B A L S I O S Y S T E M A S
žinau kokia tai nežemiška jėga ir kaip mągnesas traukia mane Užtikrinu kad smui
prie tos šalies, prie tų žmonių, kurie pavergti tapo mano tė ką ir mandolina gravynės i r mano tėvynainių.!. Tie žmonės nors pavergti yra* jisi į 4-rias .lekcijas
nors kenčia didžiausias priespaudas ir skriaudas, tečiau kokie per pus-balsio systejie yra prakilnus. J ų tauta nors prislėgta sunkiu jungu, vie mo kad ir nežinai
nok gyva! O taip, j i amžįnai turi gyvuoti! (Pauža). Ka nei vienos notos taip
zimieras neateina taip ilgai, gal darbo d a r kasyklose ne aiški ir lengva pus
užbaigė. Mano tėvelis paliuosavo jį nuo sunkaus darbo, prie balsio systemas kad
kurio tapo pastatytas, bet koks jis y r a prakilnus... Gaili sa net dyvai kaip muzi
vo viengenčių brolių ir eina padėti jiems dirbti, nenori ap kos
kompozitoriai
leisti jų sunkiuose darbuose. Kodėl tėvynė tokių žmonių nėra nesinaudojo
jąją
mano tėvynei (Sėda prie pijano). Ak taip ilgai jis neateina! ankšieau.
Jis žino, kad aš liūdžiu be jo, kiekviena minuta yra ilgesio ap
F r a n k Bagdžiunas,
siausta, o siela begalo liudžia i r nerimsta (užgauna kelis

KE
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PRANEŠIMAS
—

••

Prasidedant nuo Birželio (June) l^mos,
1918,

bankinės valandos Universal State Ban•

ko bus sekančios:
Panedėliais, Seredom, Ketvergais i r Pėtnyčiom
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai., po pietų.

Direktoriuj

akordus).
Tai dainos meliodija, kurią jis mane išmokinę.
Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare
Union Avenue
Kiek joje yra jausmo ir ilgesio prie gimtinio krašto, prie nu 3343 South
arti 1 4 - t o s pa t v e s
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo
mylėtos tėvynės (skambina dainas meliodija):
Jis tą dieną IIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUJIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll *
sudėjo pereitą pavasarį sėdėdamas ant jūrių kranto ir žiū
6:30 iki 8:30 vakaro.
rėdamas į uolas, iš kurių pakilęs aras skrido per jūres (Ka
zimieras už scenos dainuoja, Olga taipgi dainuoja ir pijamu
SCENA VI.
pritaria).
Tie patys ir Gravičin.
UETrJVTB GYDYTOJAS
IR
Antai skrenda aras didis
CHIRURGAS,
TATROV (pat'ėmyjęs).
O, tai tu majore!
Skrenda greit kaip gali,
3252 South Halsted Street,
Chicago, 111.
%
S25» So. Halsted St.,
OLGA (į šalį). Majoras Gravičin!... Nekenčiu to žmogaus!
Kur pavasaris jau aušta
Chicago, III.
GRAVTČtfN. Išpildžiau Įsakymą Jūsų Didybės. Laivas
Skrenda į tą šalį (ineina
Kazimieras).
Gydo visokia* ligas moterų
^anrog"...
^~
Ir vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
t&E
TATROV (pertraukdamas).
Gerai, jau gerai...
n»>"„\SCENA IX.
lkl 1 2 ; S "Iki 9. Nedėl Jomis.
3RAVIČIN. Kapitonas prancūzų laivo klausė manęs a r
nuo 9 lkl t p o pietų; n u o 6
*
% Olga ir Kazimieras.
•
. iki 8 • .
negalėtų jis atsilankyti su vizitą ir išreikšti pagarbą Jūsų Di
OLGA (pašokus džiaugsmingai).
Laba dicioą, mano my
dybei. Bet man rodos, kad atsižvelgiant į dabartinius santi- limas! Delko taip vėlai ateini, žinai, kad man vienai ilgu.
kius muFU su Prancūzijos...
Del nusiraminimo norėjau uždainuoti tavo sudėtą dainą apie
TATROV. I r ka-gi turi bendro politiški santikiai su arą, bet pirštai prie pijano atsisakė tarnauti, nes mąsčiau
prekyba? Už valandos lauksiu kapitono šioje salėje. (Gra apie tave... ir balso truko. J a u net ašaros buvo pasirodę aky
Tel. Cicero 251.
vičin išeina).
se. Gal jau buvai užmiršęs savo Olgą?
*
KAZIMIERAS. Aš?... Užmiršęs tave!... O, mano anjoloSCENA VII.
lij klaidingą turi mintį (bučiuoja jos ranką)! Tikėk man,
Tatrov ir Olga.
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4S47 W . 14th St., Cicero, 111.
lipsi atimti tą smuiką, teisybė?...
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mano
žodžiai
apart
brangios
Halsted Gatvės tarne distrikte kur
TATROV (lyg užpykęs).
Kam f...
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VALANDOS: n u o 9 iki 12 >1
randos
n e taip brangios ir už t ą
tėvynės bus vardas tavo.
ryto, n u o t iki 6 p o pietų,
OLGA. J a m .
patį penktuką.
nuo 7 iki 9 ra k.
Nedėlloms:
TATROV. Ak! I r vel atminimas! Buk rami, mano duk * OLGA. Ką čia dabar kalbi apie mirtį. Priešingai, mes
nuo 9—12.
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uugšta randą, kad tu ga
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OLGA. O, tėveli, aš to nesakau. Tu esi vienas iš visų pergyvenčia persiskyrimo.
tuos
pinigus galima apversti a n t
KAZIMIERAS (liūdnai į šalį). O, mano Dieve!
komendantų, kurie sergsti Sibiro tremtinius. E s i vienas iš
ko nors naudingesnio.
OLGxV. A, taip mano numylėtas! Aš tą jaučiu, kad jei L. R. K. LABDR. SĄ GOS
geriausių, nes kiti perdaug žiauriai elgiasi su jais.
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gražų ir švelnų balsą, greitai yra
mano aniuolėli. Argi ne visuomet tu paslėpei mano piktumą?
1918 KERZHEIM
užtaisomas, turi labai gražų pališų T H E
apie tai, (prispaudžia Kazimiero ranką prie savo krutinės.
Dvas. vadovas kun. Myko
Tremtiniai, kurio yra po mano priežiūra lengviau kvėpuoja
PLAYER PIANO
tiktai vienas instrumentas kuris
Kazimieras sukasi į šalį). Kas gi tau yra? Tu šalinies nuo las Krušas, 3230 Auburn ave.,
bus tinkamas jūsų namui—ateiki 6 pėdų Seklyčios Lomnegu po kitais komendantais. Ne dėlto, kad esu komendantu,
te
ir pasižiūrėkite—bet tai nereiš pa, 20 J u m s patinkamų
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manęs? A r tu manęs nemyli, Kazimiere?
kia
kad
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jj
pirkti.
muzikos
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bet dėlto, kad jiems šviečia "Sibiro Žvaigždė" (apkabina ir
KAZIMIERAS (staiga). A r aš tavęs nemyliu?... O, ma Chicago, UI.
lelis ir uždangalas, vis*
glaudžia prie savęs). O vienok kas žino?... Kai kuomet man
n a s pia kas tiktai
SPECIALi
"
no brangi! Pasakyk man kas del manęs gali būti brangesniu
Pirm. Antanas
Nausėda,
Vartoti S t e g e r & nas ar kalbamo
gailėtis to reiks. Būdami liuosesniais gali kasžin ką sugal
Player Pia ji mašina bfts at Ant
už tave ir keno gali būti didesnė meilė.
$2.50 į Savaitę.
1658 Wabansia ave., Chicago, Sons
voti. Gali pamanyti apie pabėgimą, ir tuomet atkeršytų man
no, didelis barm a i n o m a a n t Išlygų ^
OLGA. Sakei jau man apie tai nesykį, kad nieko šiame
genas
naujos xi t rok uo- MES *ffBROKUOJAME N E I J O 
už tai (pasikelia nuo kėdės).
jant sumą n u o
$145
KIO NUOŠIMČIO.
OLGA. Mano tėveli! Tu bijai, kad tremtiniai nepabėg pasaulyje nemylėjai i r nemyli kaip tik mane ir tėvynę.
to.
Vice-pirm. Pranas Very2.00 J SAVAITĘ
KAZIMIERAS (sujudintas). Olga, leisk man nors ant
Cable-Nelsou ir kiti Kcrzlicim Patys-Grojanti Pianai iki $700.
tų? Jie tokios minties neturi, jie apie tai nemano. Kazimie
ga,
4539
So.
Marslifield
ave.,
valandėlės įpulti į prieglobstį .užmiršimo ir prie tavęs, prie
ras juk praneštų mums jeigu jie ką nors manytų.
Chicago, 111.
TATROV. Kazimieras?... Taip. J u o pasitikiu. J i s tavo širdies užmiršt, užmiršt apie viską.
OLGA. O ne, mano brangutis! Negaliu tau to pavely Nut. rast. Julijonas Šliogeris,
yra mano draugas ir tave myli. J i s neprileistų mūsų prie to.
ti, kad del-mano meilės užmirštum savo tėvyųę. Argi du
pavojaus.
1424 So. 50th C t , Cicero, Ui.
jausmu negali sutilpti tavo sieloįe? Klausyk: aš esu tavo
OLGA. Jis?... O, ne!... Niekuomet! J i s mano gyvas
ir tėvynė tavo yra mano tėvynė. Žinai, kad aš ją labjau my Finu rast. Aleks Dargii, 726
tį išgelbėjo.
liu už visas kitas šalis. Augščiausis mato jūsų vargus ir W. 18th s t , Chicago, EI.
TATROV. Taip, o paskui, paskui... A r tu jį pamylėjai? ašaras. Taip Kazimiere, skirtumo tarpe mudviejų nėra. Tu
Iždin. kun. Antanas StaniuOLGA (glauzdamosi).
Mano tėveli L.
esi tokis prakilnus i r tavo širdis y r a taip gera: mylėk sykiu kynas, 2634 W. 67th St., Chi
TATROV. Neužsigink to, mano Olga! Aš turiu gyvas mane ir tėvynę.
M F n A R Y K I T KI A I R f l C Kada važiuosit į mūsų krautuvę atsi-minkit
cago, 111.
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vard* Ir vieta. AUįara į t a r u , ir Subat. vak.
akis, papratau tomyt (bučiuoja ją). Vėliau apie-tai pakalbė
KAZIMIERAS (puldamas ant kelių). O, dangiška esybė!
sim. 0 dabar turiu eiti ir induoti įgulai įsakymą, kad man
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Ne veltui mano broliai, kurie y r a čia ištremti vadina tave
DIREKTORIAI:
siuntinį būtinai prisiųstų. Perilgai užtrukau čia su tavi
A R TURITE NESTROPTJ SKOLININKĄ?
"Sibiro Žvaigždė.'' Tu esi neapkaiųuojama, tu priduodi no
Mes
iškolektuojame nuo nestropįų skolininkų senas
Visi Chicagoje.
mi (nori eiti). Bet teisybė, jis tuojau turi čia afeiti (žiuri į
ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus
rą ir viltį siekti šventus troškimus, tu stovi ant sargybos ma
skolų išieškojimus su palukiais a n t nuošimčių, n u o
laikrodėlį). Už keletą minutų vienuolikta. J i s mokinasi prie
no doros, tu esi kūrėja tos šventos ugnies... Bįjau, kad tavęs Frank Veryga,
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai
pijano įvairių dainelių (juokdamasis).
Bet atsargiai, kad ko
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, m e s
4539 So. Marshfield ave.
las gaisras... (pašoksta).
Ką aš kalbu? Atleisk man Olga!
galime jums iškolektuoti tiesiai a n t nuošimčių, n e 
mendantas kartais tos tvirtovės nepaklausytų.
reikalaujant
nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas ir r o d ą Jonas
Petraitis,
OLGA. I r ką gi aš tau turiu atleisti? Buvai apie kaž ką
jums nieko nekaštuos.
OLGA. Mano tėveli! Kazimieras išmokino mane ant pi
Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- £
4549 So. Talman ave.
jano skambint i r daineles dainuoti, bet jis kitokių nemoka ir užsisvajojęs tai ir pats nežinai apie ką pradėjai kalbėti. Bet
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kri- 3
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- S
nedainuoja, kaip tik lietuviškas. Tu supranti tėveli, kiek to tai ne stebėtiua. J u k tiek esi prikentėjęs. Motinos netekai Povilas Mažeika,
* s a ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, m u - 5
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m sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus 2
se dainose yra jausmo ir jėgų, kokie akordai malonus plau-t
3315 Auburn ave.
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pabaigė.5 ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie.
kia iš krutinės tų, kurie vargsta toli iš tėvynės ištremti.
MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, =
Kun. Mykolas Krušas,
KAZIMIERAS.
O,
mano
nelaimingas
tėvas!
Atmenu
tą
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Seredomis
ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver- \
TATROV. Oho, ho! Matyt, kad Kazimieras yra geras
gaiš
ir
Subatomjs
nuo 1 po pietų iki d vakaro. Su viršrainėtaiB reikalais S
laiką—buvau
dar
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kaip
jis
su
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ir
pa
3230 Auburn ave.,
kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais a n t sekančio antrašo:
poetą ir... mano Olgos širdutė...
laimino. Y r i m a s stovėjo prie mūsų namų... Žandarai išvedę
INTERSTATE UEGAL SERVICE AGENCV,
OLGA (pertraukdama).
Bet tu nepyksti, mano tėveli? tuojau uždėjo retėiius ant ranku... Žaizdos, kūrina'hmm ™Au. Juozapas J . Elias, . •
3114
South
Halsted
Street,
:-:
:-:
:-:
Chicago, Illinois. S
retė/ius
kurios'buvo padą
TATROV. Aš ant tavęs? Žaiskite sau mano vaikučiai,
4600 So. Wood st.
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rytos
laika
vadovavimo
sukilime,
dar
nebuvo
užgiję...
Vargiai
skambinkit, dainuokit, verkit ir... mylėkitės. A i judviem pa
Kun. Antanas Staniukynas,
vėlinu, nes ir man linksmiau bus tarpe* jūsų. Q dabar palie galėjo eiti... Žandarai be pasigalėjimo stūmė jį ir kumštimis
2634 W. 67th st.
ku tave vieną. Mano vietą tuojau užims Kazimieras ir ma mušė... Motina tuojau apalpo... Aš nors maža§ buvau, vienok
nau, kad nerugosf už tokią permainą. Užsišnekėjau su tavimi, sugniaužęs kumštis puoliau prie žiaurių žandaru. Vienas iš Kun. F . B. Serafinas,
nes tu mane'nuolatos užžavi (nuduodamas piktu).
Na leisk ji) mane taip pastūmė, kad pargriuvęs ant žemės ilgą laikai
2327 W. Ž3rd PI.
gulėjau
be
jokios
nuovokos.
Vežimas
nuvažiavo.
Ilgai
nežino
gi mane nors sykį!... (Apkabinęs pabučiuoja į kaktą priglau
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, m e s
Kun. Alex. Skrypko,,
jom
kur
jis
tapo
išvežtas,
tik
po
kelių
metų
gavome
iš
val
duosime
visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
džia prie savęs ir paskui žiūrėdamas į ją atbulas išeina).
4557
So.
Wood
st.,
didelia
eile
(Cameras) ir kitų reikalingų dalykų.
džios pranešimą, kad liko ištremtas į Sibirą ir tenai numirė.
SCENA VIII.
,OLGA. Mano brangus Kazimiere. Argi jau likimo taip And. Bruožis,
MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS
Olga viena.
lemta, kad tu turi tiek kentėti. Juk ir tave patiko toks likimas
653 W. 18th st.
koks buvo
OLGA. J i s toks geras!... Man laimės tiktai trokšta! Bet
patikęs tavo tėvą—tanai išvytas iš gimtinio kraš
Boleslavas Sekleckis,
ar jis leis mane prie tos laimės!... Jis žino, kad aš bt' Kazimio- to, atvarytas čia į Sibiro tyrus i r prirakintas prie sunkių dar
4 5 5 2 8 0 . A S H L A N D AVENUE
3427
Auburn
ave.,
bų.
TELEFONAS YAKDS J<0«.
g ro negaliu būti laiminga... Vienok toks tarpe mūsų yra skirtu
Marijona Vainauskienė,
(Toliau bus)
mas. Kazimieras, nors paeina iš/augštos kilmės, vienok yra
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D RAUGAI
—

Gegužjnės pamaldos pas
Aukavo sekantieji.
moterių Šv. Onos draugija bu
mus būva tris syk į savaitę:
Pr. Krasauskis $5.00.
vo surengus gražų vakarą.
Krautuve uždaryta Ket
seredomis, pėtnyčiomis ir nePo 1 dol.: A. Glemža, Pr. Žmonių buvo pilna svetainė ir
v e r t o , sejružio 30 d. vldėliomis. Žmonių visuomet su Jasas, A. Kuperis, Si. Pei^ro- tai ne vien iš Melrose Park'o.
m diena K a p ų Vainikų
sirenka gražus būrelis.
kas, M. Gestautas, L. Naumo- Buvo matyti svečių ir iš ChiKontestas jau įsibėgėja. •
Dienoje.
Ištisą savaitę negarsinome inplaukianeių naujų serų. No
Nedėliomis prieš mišparus vičia, J. Mikutavįčia, P. Stir- cagos. Vakaras pavyko labai
rėjome ant syk parodyti labiau apčiuopiamus rezultatus. Tai klebonas mokina vaikus kate bis, A. Urbonas, M. Jutinskai- puikiai. Tą pačią dieną kokia
gi šiandie jau galime pasakyti, jog kontestas pradeda jau įsi kizmo. Užsirašiusių yra 132, tė, M. Spudaitė, O. Sauteliu- ten laisvamaniška draugija
bėgėti. Xuo šio laiko lai visi indomiai tėmija kontesto bėgį.
bet kiekvienoje nedėlioję vis kė, J. Ūsas, A. Jakštas, W. buvo irgi surengus balių su
KAD PRISIRENGUS PRIE KAPINIŲ VAINIKŲ ŠVENTĖS
pasitaiko apie 20 nepribuvan- Ryšutauskis, W. Lileikis, A. teatru, kad pakenkus Šv. Onos
Mes siūlome k r a u t u v ę pilną Gražiausių Naujų Tavorų k u r i e t a p o n u 
draugijai.
Bet
jų
pasiryžimai
pirkti prieš pakilimą, k a i n ų ir bus p a r d u o d a m i
Kuprevičia
ir
A.
Želvys.
eių, kuriems tas tingėjimas
už n e p a p r a s t a i žemą. kainą.
Turime pranešti labai svarbi) " D r a u g o " Bendrovės val
buvo veltui, nes publikos visai
neišeis
ant
gero.
A.
Pažemeckis
50c.
dytos nutarimą, kad konteste gali dalyvauti ne tik kolonijos
O. Gudauskaitė (13 metų mažai atsilankė. Gera lekcija
Užaugusiųjų 24 asmenys
su savo komitetais, bet ir atskiri, pavieniai asmenys, by tik
ŽYDINČIOS M u š k a t o s S V J E S r S M a r š k i n i a m s J . & P . COATS, g e r i a u 
Perkelis, 36 colių plo sios rūšies balti mezga
kerštuoliams. Kitą sykį žinos,
Gražios muška^os, viso
tie asmenys butu mums žinomi ir patikimi. Ir pavieniai asme dar neatliko Velykinės išpa mergaitė) 25c.
čio; visokiose p e t e r n o - mi siūlai, v e r t ė s 15c,
kad kasdami kitam duobę pa
kį oso spalvose, 4
Qe se ir spalvose, 1 7 1 / c už vieną Spulele, O I / c
Viso suaukota $23.25.
nys gali laimėti didžiausias dovanas. Kai-kur yra nepatogios žinties. Tiesa, keletas jų jau
jardas
colių p u o d e l i u o s e . .
o dabar
'*
sąlygos susiorganieavimui kontesto komitetų, užtat daug gali išsikraustė iš šitos parapijos.
Pinigai tuojaus tapo pasių tys į ją įkrinta.
nuveikti vienas žmogus. Net ir ten kur susiorganizuos komi Nežinia ko laukia likusieji.
sti į Tautos Fondą.
Naujų kareivių vakarėlis.
tetai, gali veikti savo vardu ir pavieniai asmenys. Tik kad ne
CAMBRIC
Audeklas, K I R K S A m e r i c a n F a m - M O T E R V ir Mergaičių
Kadangi uždarbiai SheboyVisiems aukavusiems lai bū
Subatoje,
geg.
1£
d.,
pašauk
n € - Voile jekutės, , bisktitj
36 colių pločio; labai iJy Muilas,
iškiltų kokių nesusipratimų tarp komitetų ir pavieniu kontes^ suterštos, labai pražios
gane gana maži, daugelis sbe- na nuoširdus ačiū. Matyt, kad tieji Dėdei Šamui tarnauti lie
g r a ž u s ir švelnus y p a  š m o t a s
tuojančių asmenų, jiems gal vertėtų padaryti iškalno kokią
kiekvienai t u r ė t i pir
I
i
E
K
K
O
Scouring
Poįvčiai t i n k a m a s del O I c
boyganiečių
lietuvių
išvažinėir
mūsų
jaunimo
širdyse
dega
tuviai
buvo
surengę
vakarėlį.
deris,
J C m i a u buvo po $1, ĖUi7 C
nors sutartį.
apatinių
dabar
ja kitur. Vieni grįžta į anglių tėvynės meilė. Turiu dar pri Viso pašauktųjų buvo 16. Va
kenukas
» kasyklas, kiti gauna pelningu minti, l*ad vietinis choras po karėlis buvo gražus. Svetainė
GTNGAMAS
ftlej)ėms
Iii 18 p a t e r n ų , dideliais ŠVIEŽI Kiaušiniai o i ANSONIA G v a r a n t u o t i
darbų
geležies
dirbtuvėse.
vakarienei
padainavo
daug
buvo papuošta Suv. Vai. vė
Visi kontestnntni, ar kolonijų komitetai, ar pavieniai*as
drlžais ir langais, g r a  k u r i u o s m e s a t s a k o m e , 1 m e t a m s laikrodžiai,
žiose
spalvose mio 2 iki
SheboygBne
daugiausiai
me
malonių
tautiškų
dainelių,
pa
su nikeliuota baksele,
menys, dalinami į dvi klesi.
liavomis tarpe kurių matėsi
9 j a r d ų ilgio 35c ver 1 t u z i n a s ( n e p r i - QRc vertės | 1 . 2 5 ,
"7Qc
gerbimui choristo. Ant galo paveikslas prezidento WUsotės, d a b a r
Tšpradžių visi kontestantai randasi pirmoj klesoj. Pir džio dirbtuvės.
s
t
a
t
o
m
e
)
19'
d
a
b
a
r
jardas
Prie parapijos dalykų gali sudainuota "Ilgiausių' metų" no. Apart kareivių buvo daug
mos klesos kontestantas už kiekvieną atsiųstą Šerą (gatavais
]>ii.i*rais) gauna 10 balsų. Kontestantas, gavės išviso 500 bai me priskaityti ir įsikūrimą ir " L a i gyvuoj sveiks."
ir pašalinių, nes kiekvienas,
su, pereina į antrą klesą. Antros klesos kontestantas (ar ko Altoriaus Fondo arba Šv. SakNorint mūsų jaunimas ir norėjo atsisveikinti su savo
lonija, ar pavienis asmuo) už kiekvieną naują atsiųstą serą I ramento Garbintojų draugijos, daug turėjo pasilinksminimo draugais. Vakarėlis tęsėsi iki
Del Mergaičių ir Moterų
gauna jau nebe 10, bet 20 balsų. Be to ir už pirmuosius Šerus I J 0 S pradžia išėjo iš kun. V. vakarų, bet neklysiu pasakęs, vėlumai. Pašauktieji kariuo
Mes n u p i r k o m e pilna eilę s a m pelinių sijonų nuo R a n d & H a n d
balsai taip pat pasidvigubina, vadinasi iš 500 balsu pasidaro Kulikausko, kuris 1917 metų kad buvo pirmas toks įspū menėn taps išvežti iš Melrose
Skirt Company, P h i l a d e l p h l a .
1000 balsu.
Pa., ir jie d a b a r p a r s i d u o d a uz
vasara čia užstojo klebono dingas vakaras, nes kiek man Parko pabaigoje*šito mėnesio.
mažiau negu g a l i m a n u p i r k t i
Tš to aišku, kad kiekvienas kontestantas turi rupinties,
materijoj.
vietą. Bet galutinas ir forma- teko dalyvauti tarpe mūsų
Darbininkas.
Štai čionais ir vėl pasirodo,
kad kuogreiėiausiai dasivarius iki 300 balsų.
k a d p e r k a n t už pinigus g a l i m a
lis tos draugijos įkūrimas įvy jaunimo, tai niekuomet neregė
dalyk u» n u p i r k t i pigiaus. šie
jau
tiek
lietuviškumo,,
tiek
S
ą
m
o
n
i
n
g
a
g
a
s
p
a
d
i
n
e
ko
tiktai
3
gegužio
1918
m.
Jos
žmom's
turėjo keletą didelių no
*
*
•
tii
atmokėti
o p r i t r u k u s pini
tikslas yra dvilinkas: a) gar tautinės dvasios, kaip tame va visada turi savo n a m u o s e buteliuką
gų turėjo p a r d u o t i — K a d a n g i
Dabar balsų skaičiumi kolonijos stovi šitaip:
D-ro RlchterkJ
m e s j i e m s d a v ė m e pinigus t u o kare.
Ant
galo
p.
St.
Petrokui
binti
Šv.
Sakramentą,
nors
1) 8v. Jurgio parapija, Chicago, 111
480 balsų.
j a u s tatgi jie atidavė m u m s
1000 sijonų—labai gražių už
PAIN-EXPELLER
2) Apveizdos Dievo parapija, Cliieago, 111
240 balsu. vieną valandą kas mėnesį ir tapo įteikta dovana nuo vyrų
pigiau negu kitaip kad butų
Neabcjojantis būdas jtrinimui n u o
pardavė.
3) 6v. Kryžiaus parapija, Chicago, EI
.100 balsų. b) prisidėti savo aukomis prie ir mergaičių, choro narių, kai skaudėjimo R e u m a t i z m o , persišalJie n ė r a verti m a ž i a u k a i p
d i m o , išsinarinimo ir tt.
pagražinimo.
Tu po vardadienio atmintis. Ant
po $1.50—Bet d a u g u m a iš jų
4) Šv. Antano parapija, Oliicago, Tll
100 balsu. Mtoriaus
T i k r a s tiktai su p a ž y m ė t a m a r k e
verti $2 ir daugiau.
5) Šv. Mykolo parapija, Chicago, III
100 balsu. aukų nariai žada mokėti, su galo sudainuota tautos him
"IKARĄ"
MATERTJOLAI.
visose aptiekose arba
6) 6v. Petro ir Povilo parapija, Gbicago, III... .100 balsu. lig įstatų po 25 centus me nas ir pasilinksminę svečiai 35c ir 66c. buteliukas
B a l t a s G a b a r d i n e ir Piquo,
stačiai uno
F.
AD.
R1CHTER
&
CO.
J u o d a i s ir baltais langučiais.
7) Grand Rapids, Michigan
50. balsu. tams. Bet draugija dar turi pradėjo mandagiai skirstyties 7 4 - 8 0 WastHn»ton Street. Ncw York, N. Y.
Kitokių drižių P i l k a i s drižiais.
f
- į
namus.
Vieversėlis.
< <
ineigų iš to, kad jai yra paves
STYGIŲ.
DRAUGAS"
tos aukų žvakutės bažnyčioje.
Su n a u j a i s dirželiai
1800 W. 46th Street.,
Chicago, Illinois.
Su kUtentais gražiai a p t r i m o t i
Dar prieš formalį savo įsikū ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Su g r a l i a i s kvoldollais
rimą draugija įtaisė į bažny- \
I m m m«y
čia įvairių reikalingų daiktų
Gegužės mėnuo atgaivinda
Už $2,000 Verte Skrybėlių
CEVERYKAI Kapu Yaiiykaflme Šventes
už 30 su viršum dolerių, o da mas apmirusių gamtą, papuo
Moterims čeverykai padirbti
iš
bar turi ižde 22.30 tiems pa šė medelius
kalnuose
ir
geros rųšies balto
Sea Island c a n tiems tikslams.
aplinkui mūsų mokyklų, o pa
vas, su gerais mi
n
kštais
padais,
(Užbaiga rytoj)
kalnes baltais ir,, raudonais
Louis a r viduti
wauke, arkivyskupas išda\į«'»
niai apcaeai, di
žiedeliais.
Smagu ir madžio
g a u n a iki 7,
SHEBOYGAN, WIS.
raštą, užtvirtinantį mus rašti
pora.
BPRINGFIELD, ILL.'
Sohy dairyties į visas puninką ir iždininką jųdviejų
Pavyzdingos varduvės.
iesįf Išėjus ant oro ir žiūrint į
(Tnsa iš 122 num.)
priedermėse.
Gegužės 12 d. labai iškilmin tų gamtos gražumų, rodos,
Sausio mėnesyje šių metų gai tapo apvaikščiota vardu tikras rojus stovi prieš akis.
Mergaičių ir Valkų pusčeveryTautos Fondo skyrius savo
kaičiai
( s l i p p e r s ) , p a d i r b t i i.š
Jonas Simaninas davė gražių vių diena, kurii} surengė vie
Tame gražiausiame metų
Sea Iland Canvas ir• Mary
mėnesiniame susirinkime tu
m a r y JJ aa nnue
su 2 guzikėliais.
pradžią, kad parapijai pasiūlė nas žymus Springfieldo para laike J o Malonybė vyskupas
rėjo apsvarstyti> iš ko atly
Didžio iki 2.
,
200
dol.
paskolos
3
%
;
paskui
pijos
choristas
ir
narys
L.
Vy
Gannon
iš
Erie,
f
a
.
suteikė
P
o
r
a
.
ginti delegatui už kelione?
Aptaisyti su gražiais guzikals.
paskolino čių 48 kuopos, p. St. Petrokas. keletui desėtkų Šv. Bonaven
Gražiausios V l d u r - V a s a r i n ė s Skry Vaikučių S a n d a i s — p a d i r b t i iš r u s 
Kadangi 3 kovo Sheboygano Petras Bartuška
bėlės, populariškiausių stilių baltų vos Jaučio s k u r o s , su g e r a i s ąžuo
DR. J. J. VIZGIRDAS
lietuviai sumetė nepaprastai 800 dol. Juozapas Austrevičius Šis prakilnus jauninkaitis, su turo seminarijos mokiniams
ir juodų, vėliausio stiliaus slauso liniais padais, g v a r a n t u o j a m i n e 
iširti, didžio
I J s e r c ir Milans.
Lietuvis gydytojas
mažesnius
įšven
didele dovana tėvynei, buteut 200 dol., o Jonas Stanekas ir kvietė mylimus savo draugus suteikė
iki 2.
Labai gražiai
P
ora
Jonas
Rėklaitis
po
150
dol.
to
ir
drauges,
t.
y.
Šv.
Vincento
tinimus
iš
kitų
vys
aprėdytos
135 dol. su centais, kadangi
Gydo Vyrų,
Moterių Ir Vaikų
keturis
į
sub- ligas Telujr vėliausios santifiko
dabar Bepriteko lėftų delega mis pačiomis sąlygomis ir ant- parapijos chorą ir vietinės L. kupijų:
metodos.
Vyčių
kuopos
narius.
Susirin
galo
Jurgis
Vaišvilavicius
900
diakonus
ir
septynis
į
kunite kelionei, kadangi ir ta ke3401 6 0 . B r o a d w a y St.,
dol. Tais pinigais parapija at kęs skaistus jaunimo būrelis, gtUL Tarpe tų, kuriuos šventi
lioyio l>vivo t a n ^ o roika.la.is*,
ST. L O U I S , MO.
I ž M O K f t R K.\I>.\ ISSIGYDYSI. Mesk vimokėjo 1500 dolerių skolos į malonius ir švarius p. P. no į kunigus, buvo ir vienas
soklas bo vertės gyduoles. Atnaujink savo
Kadangi ženkleliai atėjo per Emil Clarenbach'ui, kuriam Stirbio namus linksminos ir lietuvis J . Švirskas. Bet ka Ofiso telefonas, Bell Sidney 170
gyvybę laike miegojimo. B u k pilnas gyvy
K l n l o c k V i c t o r 1026
v (*lai, tai 20 dolerių, gautus už
bės ir energijos. J e i g u reikalauji e l e k t r o s
C E N T R A L 7864
mokėdavo po 5% ir 1000 dole žaidė kuomandagiausiai lin dangi J. Syjrskas priklausė
ženklelius, sutarta pavesti de
diržą n u o R e u m a t i z m o , Diegliaus, N e u r a l 
rių į Bank of Sheboygan. Šim kėdami savo mylimam drau prie Cliicagos vyskupijos tatai
gijos, Paralyžiaus, Nusišaldymo, Dusulio,
legato kelionei apmokėti. Pri
>Effiffiy?gffB?»T
Jo
Malonybė
Chicagos
arki
Bronkltls, Susinervavimo, Silnumo, N e v i r š tas dolerių dar liko parapijos gui St. Petrokui, kaipo vardo
dėjus 20 dol. gautų už ženkle
kinlmo, Galvos S k a u d ė j i m o , " I n s o m n i a , "
dienoje, ilgiausių metų ir ge vyskupas geg. 8 d. pakvietė į
ižde,
nes
tikimės,
kad
po
1
lie
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, H e m o lius prie 33.70, surinktų įvai
Chicagų,
kur
gęg.
18
d.
iššvenriausių pasekmių.
^V. " ^ ^
V7jfW VV" • *
roldy, Užkietėjimas, B a i m i n g u m ų , A t s i r a u P r a k t i k u o j a 26 m e t a i
riais laikais, sudarė 53.70; dar pos gausime taip pat lengvo
^
'
^
gėjima. Votis, Drebėjimų, I n k s t ų A k m e n i s ,
G y v e n i m a s Ir Ofisas
Taip-gi minėtas jaunikai-i tino į kunigus.
Pilvinę Ir ž a r n ų Ilgas, Ldgas vyrų ir moterų, Suputimis
sąlygomis
9(X)
dolerių
ir
*14» 6. M o r g a n St., k e r t ė 32 t.
nepriteko 1G.30. Tuos primo
m u s ir tt., S k a u d ė j i m u s visur. Atsiųsk 10c k r a s o s Ženk
tis,
nesigailėdamas
nors
ir
di-j
Kun.
J
.
Švirskas
mokino
Chicago,
111.
leliais
a r pinigais, o m e s t u o j a u s j u m s pasiųsime m ū 
atiduosime
paskutinį
tūkstan
N
kėjo klebonas ir dalykas už
sų
Galingiausi
E l e k t r l k o s Diržų. Keliose valandose bus
B
P
E
C
M
A
U
S
T
A
S
džiausiu sau iškaseių, sutaisė lietuviškas klesas ėia per du
tį
skolos,
už
kurį
Bankui
of
jūsų
k
r
a
s
o
j
e
.
J
e i g u busi užganėdintas, tai užmokėsi
M
o
t
e
r
i
š
k
o
,
Vyriškų
Ir
Vaikų
sibaigė.
$3.85 d a u g i a u ir diržas v e r t ė s $10.00 bus tavo. Nešiok
puikių
del
svečių
vakarienę,
metu.
Buvo
labai
prakilnus
ir
Taipgi
C
h
r
o
n
i
š
k
ų
Ligų.
Sheboygan mokame po 5 nuo
jj pagal p a d u o t ų n u r o d y m ų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai
O F I S O VALANDOS:
p r a n e š k savo prietellams. J e i g u neišgysi bėgyj 60 dienų, tai prisiųsk m u m s
kurių
pagamino
dvi
darbščios
visų
mylimas.
Visi
nuliudome
lkl 9 ryto, n u o n u o 12 iki 2 po
šimčius palūkanų.
Parapijos gyvenimas.
tų diržų, o m e s j u m s . t u o j a u s pinigus gražinsime, k a i p tik g a u s i m e n u o
piet Ir n u o 8 iki 8:30 v a k . N e 
p-lės: J. Stribiutė ir M. Jutins- išgirdę, kad jau jis mus aplei
dusų diržą. M o t e r i m s r e i k a l a u j a n t diržo reikia prisiųsti 40c k r a s o s ženkle
lių. A d r e s u o k i t e :
dėlios v a k a r a i s ofisas u ž d a r y t a s .
A. a. Pranui Daugirdai mi
Sheboyganiečiai labai mei kaitė/ Stalai' buvo papuošti džia, bet sykiu džiaugiamies,
T e l e p h o n e Vardą 087.
A. P. 0WENS, Dept. 45-E.—152 W. 14th St., New York, N. Y.
rus Sheboygano lietuvių para lingai rūpinasi savo bažnyčia. kvepiančiomis gėlėmis, šalę kad pasiekė savo pašaukimo 1
pija liko be raštininko. Sere- Velykoms Grabą
puošiant, kurių buvo sukrauta gardus laipsnį, del kurio daug metų,
doje prieš Velykas 27 kovo, moterys pripirko daug gražių valgiai ir saldus lengvi gėri energijos ir spėkiį padėjo.
7:.*;<) vakare susiėjo visatinis gyvų žiedų, didis vaikučių bū mai. Pirm pradėsiant vakarie
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE P.HIGA60JE
Mes, čia pasilikusieji lietu
nepaprastas parapijos susirin rys gražiai išmoko žengti Ve- niauti p. L. Naumovičia pa viai linkime kun. J. Svirskiui
kimas, kuris į raštininkus pa rykų procesijoje. O. Cižiaus- tarė idant atkalbėti maldų. Vi laimingos kloties darbuose ir
A
kėlė Juozapą Radzevičių. Ta kiutė ir J. Jociutė juos išmo si tam pritarė. Po tam besi- nenuilstančiai dirbti jam pa
me paėiame susirinkime tapo kino. Šv. Žemės reikalams Di stiprinant gerbiamas vargo vestoje avinyčioj.
1 išnaujo perrinkti iždininkas džioje pėtnyčioje Sheboygano nininkas p. A. Glemža prabi
J. Šaulinskas.
"Juozapas Šalčius ir komiteto lietuviai sumetė $6.95. Kaip lo keletu žodelių išreikšdamas
nariai Tarnas Kulboką, Jonas tik pradėjo atšilti, žymus vyrų širdingiausius linkėjimas ir
MELROSE PARK, ILL.
Jočys ir Stanislovas Baikaus- būrys suseidavo n/is bažnyčią, dėkingumų minėtam jauninkai
Nedėlioj, geg. 19 ii., LiettiPBARL ŲUEKN KONCERTINA
kas. Jų Įgaliojimai baigsis nukasė ir nulygino žemes, iš čiui už jo užuojautų ir drau vos Vyčių 22 kuopa rengė iš
birželio mėnesyje 1919 metų, ėmė su šaknimis apipuvusį giškų priėmimų. Paskui visi leistuvių vakarėlį pagerbimui
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
nes taip rodo parapijos įsta medį, į jo vietą pasodino jau- paeiliui išreiškė — kožnas sa savo nario F. K. Strzyneckio,
Parduodame už že^i^usią kainą, kur kitur taip negausi.
tai.
ną. Kad vanduo nepudytų baž vo linkėjimus. Po išreiškimui kuris išvažiuoja į Suv. Vai.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
Sulig tų įstatų raštininkas nyčios pamatinių sienų, iškasė linkėjimų, vėl p. A. Glemža kariuomenę. Dėlei tūlų prieža
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiir iždininkas pasirašė ant do ir cementu išliejo grabutę išil prabilo griaudingais * žodžiais sčių vakarėlis tapo perkeltas
nius ir deimantinius; gramafontis lietuviškais rekordais ir
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirkumento, kad įmokės po 500 gai bažnyčios. Dabar vanduo prisimindamas apie nuvargin ant kitos nedėlios, t. y. ani
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
dolerių parapijai, jei negerai nutrauktas į tam tikrą vietą. tų mūsų brangių tėvynę Lietu gcg. 26 d. Įvyks toje pačioje
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
pildytų savo priederme. Už Prie visų šitų pagerinimų vą ir patarė idant paaukotų svetainėje. Pradžia 9 vai. va
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
Radzevičių savo turtu užstojo pasidarbavo: J . Stanekas, A. kiek kas išgali del nukentėju kare.
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui
Jonas Jočis ir Antanas Či- Čižiauskas, S. Baikauskas, J . sių nuo karės lietuvių. J o
žiauskas, o už Šalčių Juozas Radzevičius, M. Jakinevičius, griaudųs žodžiai pervėrė kiek
Gražus moterių vakaras.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Kubnis ir Antanas Tėvelis. A. Mikelaitis, J. Daugirda, S. vieno širdį ir uždegė tėvynės
Subatoj, geg. 11 d., J. Vai
Telefonas: DROVKR 7309
Dokumentams nuėjus į Mil- ir V. Rėklaičiai ir kiti.
meile.
čiulio svetainėie mergaičių ir

"Draugo" Kontestas.

KLEIN BROS.

HALSTKI) & 2111h S I S .

TRIJŲ DIENU IŠPARDAVIMAS

1000 Skalbiama Sijonu

Lietuviai Amerikoje

$2.25

$1.39

$2.45

98c

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai

Dr. G. M. GLASER

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlawski

y
šeštadienis, gegužio Ž5 d.

"D R K O B A S"

« «

Yra dvi svarbiausios prie|monės mūsų dienraščio išpla
99
tinimui: 1) žinių apstumas iš
įvairių vietų ir 2) didelis skai
LJTHCAJri AJ* DAILY FRIKIf D
čius dienraščio leidėjų —
PubUshed Daily escept Snndayi ky ' ' D r a u g o ' ' šėrininkų. Į tų an
DRAUGAS PUBLISHDTO OO., Inc.
1800 W. 46tk Street, caooago DJlnois trą priemonę taip-pat prašytu
visiems
Pkone: McKlaley i i 14, Establ. 1908 me atkreipti domų
" D r a u g o " prieteliams ypač]
TERMS OF ^rBSORIPTION:
One year
'.;
S6.00 dabar—kontesto metu.

DRAUGAS

LEBTOTH7 KATALIKŲ DDOCRAdTlS
ka.sdlen« fš&kyrua nedėldienius.
PRENUMERATOS KAUTA:
. . . . . . . . . . . . . $5.00
• j M oo
m
» Perkant Atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata, mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymb dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti s u montns
ir senas adresas. Pinigai geriausia Tborsday's Kdition
$2.00
siųsti idperkant krasoje ar exprese
"Money Order" arba įdedant pinigus At Hesrs—Stands 2c a Copy. Adverį registruota laišką.
on application.

Chicagos Liete Katalikai ruoškimės
j savo Seimąo

* DRAUGO" ŠĖRININKŲ

^m

II KOĮNTESTAS

Gegužės 28 d. utarainko va
P a g a l konstitucijos projek
kare, Šv. J u r g i o svetainėje to kiekviena draugija, prigu
bus suvažiavimas atstovų ka- linti prie vienybės (prie susi
talikiškų draugijų visos Chi vienijimo)-, moka kasmet po
cagos ir Illinojaus valstijos. $1.00. Iš tų pinigų pusė dole
Steigkime galutįnai bendrą rio lieka vietiniam susivieniji
didžiulę organizaciją, kurion mui; kita gi pusė eina į Cen
DAK VIENAS BANDYMAS. sueis visos mūsų katalikiškos trą. Bet įstodama 'draugija
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms,
draugijos, kaip
pašelpinės, moka d a r įstojimo mokesnio c/>: kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės
šery. (šėras—$10.00). Didžiausia dovana
Chicagos lenkai sumanė ne taip idėjinės—sueis tam, kad (tik vieną žygį) $1.00, kuris
gražų darbą. J i e nori suklai dirbus bendrą darbą.
taip-pat dalinamas y r a per
1800 W . 4 6 t h S t .
Tci. McKinicy6U4
C h i c a g o , III, dinti Ameriką ir alijantuš, pa
Gana mums ginčyties del pusę.
rodant jiems, jog lietuviai ne
Taigi utarninke 28 gegužės
niekų, gana barties. Atėjo darreikalauja savo k r a š t u i nepri- btj gadynė. Visos Lietuvos li tie atstovai, kurie nori tverti
Šeštadienis, geg. 25 d., Šv. Qrigoriaus V I I .
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir
gulmybės,
o
nori
iš
naujo
tver
Sekmadienis, geg. 26 d., š v . Trejybės.
kimas ant svarstyklių mestas. susivienijimą ir prie jo prigu
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos? da
ti
uniją
su
Lenkija.
J
i
e
inkinPirmadienis, geg. 27 d., Šv. Bedo.
Tasai likimas užgriuvo dau lėti, lai gauna, jei suskubs, iš J
vusios didžiausi skaičių nauju Bendrovės narių ščke į savo vežimą keletą Chica giausiai ant pečių amerikiečių savo draugijos tą vieną dole
• >
rininkų—gaus gralius knyfynus: viens $200.00,
gos lenkų-lietuvių
draugijų lietuvių. Tėvynės kraujas sa rį, kurį reikės centrui įmokė
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
(Ostrobramskos, Unijos Lu- kinamas, duona ir gyvuliai ti: 50 centų įstojimo ir 50 cen
jas uždyką "Draugo" pato!, pakol jisai eis dien
belskos ir tam panašių) ir jų atimama, pati Lietuvos gyvy tų už pirmus metus. J e i nesu
raščiu.
vardu
šaukia
ant
26
d.
gegužės
r
bė atsidūrė didžiausiame pa skubs gauti, lai tą dolerį už
K a s gi čia iš lietuvių galė
KOKIĄ
JIE
VARYS
tų sėbrauti su vokiečių agen į Pulaskio svetainę (kampas vojuje. Pagelbėti gali tik ame deda iš savo kišenės. J e i g u
AGITACIJA.
tais, jei ne socijalistai, rusų Ashland ir 18 gatvių) Lenkų- rikiečiai, ir savo pajėgomis, paskui draugija, išklausiusi
(Polsko-li- ir, svarbiausia, išgaudami pa savo atstovų raporto, nutars
Kaikurie lietuviškų soeiju- bolševikų artimiausieji drau -Lietuvių Seimą
stų šlamštai pradžiugina sa- gai. Socijalistų patsai pasiel tewski wiec). Lenkų dienraš ramą alijantų—ypač Ameri galutinai prie susivienijimo
priguiėti, tai tą dolerį grąžins
o tamsuosius
skaitytojus, gimas juos aiškiai intaria. Su čiai agituoja, k a d kuodaugiau- kos.
Jos tęsis tik iki 31. d. liepos ŠIŲ 1918 metu.
siai
lenkų
ir
lietuvių
važiuotų
i atstovams iš savo kasos (ir
ad ateinančią vasarą jie, tai- prantama, nėra prirodymų.
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
Argi tokioj valandoj mums
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atnaujintų,
girdi,
d a r antrą paskirs įmokėti vie
i socijalistai, užsiimsiu didė
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys
Bet atsiminkime ru$ų soci
d a r snausti, arba del niekų
"
a
m
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s
ryšius
tarpe
dviejų
tiniam parapijos susivieniji
tų agitacijos varymu t a r p lie- jalistų bolševikų
kiekvienos kolonijos šėrininkai.
pasielgimą.
ginčyties
f
Atsiminkime,
kas
broliškų
t
a
u
t
ų
.
"
Ruošiasi
į
tą
mui). Jeigu gi del kokių nors
uvių.
Anie už vokiečių auksą kaize
Reikalaukite instrukcijų ir Irtitancijų knygučig.
esame,
kas
mūs
išaugino.
Kai
" v i e c ' ą " geriausi jų kalbėto
kreipkitės šiuo adresu;
Suprantama, kokia bus jų tu riui berniauja, vokiečiams p a r jai, laikraščių redaktoriai. Jei po lietuviai ir katalikai turi priežasčių tokia draugija nu
tartų prie susivienijimo nepri
Rusijos
' n e p a p r a s t a " agitaąįja. Ta a- duoda gražiausias
me
būti
ištikimi
savo
Tautai
gu t a s seimas išeitų pagal ju
gulėti, tuomet t a s doleris bus
3
įtacija juk kiekvienam gali provincijas ir pačią Lietuvą, minties ir priimtų jiems
f ^ ^ ^
! ^ * ^ ^ ^ ? ^ gražintas tam, kursai jį įmo
•>ut žinoma. Negi
lietuviški paveda jie vokiečių žaban
sisvęsti i r dirbti. 0 visi p a k l y
geidaujamas
rezoliucijas,
len
1800 \V. 46th Street' . Chlcago, III.
kėjo.
ocijalistai džiovins sau ma gams ir pačią rusų tautą, bet
kai, žinoma, pasirūpintų iš- dėliai, atausėliai ir atšalėliai,
nuolat
šūkauja,
kad
jie
esą
di
Bet, nėra, rodos, tos baimės.
kaules apie musij darbininkų
visi svetimų dievų garbintojai
bubnyti
tas
rezoliucijas
Ame
cikalus. Negi jie paskatins džiausi kaizerio ir vokiečių
lai nesipainioja daugiau po Tik užmegskime gražią pra
rikos
laikraščiuose
ir
gal
indžią^ o beabejonės visos mūsų Tautos Fondan aukos nemažiau
ietuvius imties tikrojo ap priešininkai. Panašaus veid
Narsiausieji emtt!
teiktų Suv. Valstijų valdžiai. mūsų kojų ir neklaidina mūsų.
mainiavimo
nėra
buvę
pašaudraugijos
sutiks
prisidėti
prie
švietimo.
Amsterdamo (N. Y.) vardą ne
_
25c„ turės teisę is skyriaus gauti
Bet vargiai a r pasiseks jiems Eikime savo keliu.
katalikų vienybės.
daugelis girdi, nes tai mažas mies
Apie darbininkų reikalus ir lyj.
tas triksas. J i e šaukia į tą sa
savo aukai atsakančią markę.
telis ir lietuvių jame tik 2,000 du
Reąkant atstovus reikėtų
Lietuviški socijalistai seka vo " v i e c ' ą " ir lenkus, ir lie
žmonių būvio pagerinimą jie
sių. Nuo šio laiko Amsterdamas
Pinigų labai reikia.
nuolat nukaitą ir akis išputo bolševikų pėdomis. J i e šiandie tuvius. Tad gal ir butų gerai,
K a i p tik sudarysime savo neperžengti proporcijos. Lai
garsMH pasidaro, nes turi 65 sky
siunčia
šūkauja. Daug apfe tai rašo ii kalnus verčia ant " k l i e r i k a - kad jų tan seiman nuvažiuotų stiprią vienybę, tuojau atsi kiekviena draugija
Našlaičių prieglaudoms užlaiky rių, kuris pralenkė visus kitus
tiek atstovų kiek gali, bet vis ti, gelbėti lietuvius kareivius, vo
tie patys jų šlamštai. Bet pa lų' galvų, kad Lietuva atsi
ir būrelis šviesesnių, susipra dursime prieš didelį darbą, i
skyrius savo mėnesinėmis duok
sakysime, kiečių i aisvėn p a t e k u s i u s , liuosekmėse nieko ^era neatlieka. dūrė vokiečių baudžiavon. Bet tusių lietuvių ir pasakytų len d. liepos skiriama visoms tau dėlto nedaugiau,
lėmis. J u k jis gavo markių net už
kaip po vieną nuo kiekvienų suoti visą Lietuvą iš vokiečfų ver
Dažniausia socijalistai tik pa kas gali žinoti, kas y r a soci- kams, ką jie mano apie ta toms, Amerikoje
gyvenan
20-ties savo nariųgijos—niekad taip daug pinigu $775.00! O markes tikrai išparkenkia darbo žmonių reika Įjalistų veikiama už... kulisų. brukamą uniją.
duos, nes to skyriaus valdyba ir
čioms — išreiškimui ištikimy
Komisijos Narys. nereikė, kaip dabar reikia. Tautos kolektoriai atsižymi dideliu narsu
lams.
(Jai socijalistai ir šituo ap
Keisti žmonės tie lenkai. bės Dėdei Sartrai. Tą dieną tu
Fondas gerokai apsituštins, kada
kalbamu
tikslu
turės
progos,
—
————
mu.
Argi nežinome, kaip, štai,
P a t y s sunkų jungą vilkdami, rėsime puikią progą pasirody
lietuvių "delegacija Šveicarijon išpasidarbuoti
savo
skelbiamų
Antras sulyg narsumo, tai 32
buvo su tais pačiais gyvuliu
o bet gi jatl stengiasi uždėti ti Amerikai, kaipo lietuviai.
vež
$15,000.00.
O
daug
pinigo
rei
sk. Chicagoje,^ gavęs markių už
skerdyklų įstaigų
Cbicagoje agitacijų metu.
savo leteną ant kitos tautos, Lai amerikonai pamato mus ir
kės ir kovai už Lietuvos neprigal- 675.00. Žinios platinasi, kad 32-mc
Žinomos mums socijalistų kuri turi lygiai tokią pat tei pažįsta mus iš geriausios pu
darbininkais. Mūsų socijalis
Dyvų-dyvtd. P . Grigaitis įsi mybę, ypae nuo šio laiko, nes da skyriuje moterys didelę patrijoagitacijos.
tai per daugelį metų liejo krosę eiti prie savo krašto lais sės. Bet drauge su tuomi a r mylėjo į p. Wilsonų. Nesenai bar visa Amerika stoja už mūsų tizmo spėką sudarančios. Ir labai
kodiliaus ašaras žiūrėdami į
laisvę. Tai ir mums nelaikąs snaus puiku!
mums
pagalvoti
vės, kaip ir lenkai. Argi čia nereikėtų
dar
"
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a
u
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'
'
vadino
pre
darbininkų išnaudojime. Kei
DAUGIAU RAŠYKITE.
neapsireiškia toji imperijaliz- apie vieną bendrą milžinišką zidentų WUsonų kapitalistų ti. Pinigų reikia ir jų bus, tik visi
Netvarkas, Bostonas ir Worccskė Amerikos Darbo Federaci
mo tendencija, kurią taip šau išvažiavimą, iš kurio galėtume bernu, šiandienų jis, anot Amerikos lietuviai kas mėnuo mo teris jau girdi, kas Amsterdame
Kai-kurie rausų skaitytojų niai atstovauja kaizeris, ir padaryti gražaus pelno Lietu
kėkime Tautos Fondan.
jos viršininkus.
Vadindavo
atsitiko. Svietas jau "dabar prade
"
N
a
u
j
i
e
n
ų
"
,
beveik
galėtų
bu
juos kapitalistų
bernais. Ir nusiskundžia, kad " D r a u g a s * ' prieš kurią kovoja Amerika vos suŠelpimui. Toki dideli iš
da kalbėti, kad pirmus narsybės
Darbas prasia}eda.
ti priimtas į socijalistų p a r t i
t a i p socijalistams beliejant a- perdaug pašvenčia vietos chi- ir visi talkininkai.
važiavimai kas met lietuvių
laurus greit nuskins Newarkas "ar
I
ia.
K
a
s
atsitiko?
Kaip
tik
Tautos
Fondo
Centras
šaras žiūrint- į darbininkų cagiečių reikalams, o p e r ma
Bostonas. Ką Worcesterig mano—
Tomis savo negudriomis ir yra daromi daugelyje Ameri
paskelbė
markes,
tuojaus
darbšteaskurdą, tie jų nepakenčiami ža rytų lietuviams. Tuo tarpu,
1
sunku pasakyti. Jo slaptybes ne
nedoromis tendencijomis len kos vietų. 'Tūkstančiai dolerių
•
nieji
skyriai
užsisakė
tų
markių
" k a p i t a l i s t ų b e r n a i " greitu sako, " D r a u g a s , " kaipo vie
lengva ištirti. Nuo seirų laikų Bos
pelnomi suvargusiai Lietuvai.
.
kai mums galutinai nepa
sulyg
savo
narių,
mėnesines
mo
Atsitiko štai kas. Dėdė Ša
laiku suorganizuoja didžiumą natinis visų liet. katalikų dien
tonas ir Worcesteris Tautos Fon
Tik mes vieni, chieagiečiai,
kenks, jie tik sukompromituos
kančių
skaitlius.
Skyrius,
norėda
dan šimtinių nebesiunčia, bet tūk
skerdvklu darbininku ir iško- raštis, turėtų visiems lygiai
ligšioi nesusitarėme ką nors mas ėmė. raukyties del visų
mas gauti iš Centro markių, turi stantines tai mėgsta po keliatą
save akyse viso pažangaus pa
voja jiems geresnes darbo są tarnauti. Daug tiesos y r a ta
panašaus padaryti.
Nutarus aidoblistiškų ir socijalistiškų pranešti "Centro sekretoriui, kiek
saulio.
kartų į metus atsiųsti. Labai
- Įi tai vykinti, reikės daugybės siautimų. J a m čia kaizerizmu
lygas.
me pasakyme. " D r a u g a s " ir
I
ir
po
kiek
mėnesines
duokles
mo
Vien
gaila,
kad
mūsų
aplen
[.pakvipo.
O
antra—reikia
juk
darbo
atlikti,
ir
tik
visi
išvien
T a i p visur socijalistai " r ū  eina prie to, kad patarnauti
kančių narių turi. Štai, pavyz mums patinka!
kėję
broliai
lietuviai
tampa
Washingtone visi geri žmonės.
dirbdami galėsime tuos dar nuduoti cacas, kad priŠliaužus; džiui, 1 skyrius iš Newark, N. J.,
p i n a s i " darbo žmonių reika visiems kuogeriausia ir, maž
lenkų auka, kad jie vartojami, bus gražiai atlikti ir milžiniš prie valdžios apšmeižti visus
dar prieš Tautos Šventę pranešė, Ten yra tik 20 lietuviškų dusių ir
lais. Savo šlamštus ir koseres daug, lygiai. Žinoma, kiekvie
kaipo medžiaga lenkų šovinis ką naudą Lietuvai atnešti.
lietuvius, už Lietuvos laisva jog turi 64 narius (dabar daug visos 8 skyriun mėnesines duokles
jie panaudoja tik savo kiše nas laikraštis, daugiau vietos
daugiau turi), iš kurių 14 moka moka. Washingtoniečiai duoda pa
pašvenčia tos vietos reika tų eksperimentams. >Ar never
nių naudai.
Visi apie tai galvokime, kovojančius.
vyzdį visai Amerikai. Puiki proga
tėtų visiems lietuviams tų
po
$1.00,
15—po
50c.
ir
35—po
lams,
kurioje
jisai
yra
leidžia
svarstykime ir atvežkime į su
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padary
25c. kas mėnuo. Tad pirmas sky apsišviesti—tik pabandykite su
mas.
Vietinių
žinių
skyrių
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važiavimą j a u gatavus projek
Washingtoniečiais duosnumu susi
cijalistai rengiasi?
ti
taip,
kaip
jų
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lietu
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ir
gavo
iš
Centro
markių
Bet
p.
Grigaitis
sapsiriko.
kiekvienas laikraštis. Chicagolyginti.
tus. O gal iškils tenai ir kitų
Kiekvienas iš mūsų gali but
$363.00 vertės.
viai
padarė
prieš
porą
metų
Prezidentas
į
socijalistų
parti
Tėmykite laikraščius, o pamaty
tikras, kad socijalistų agitaci je gi einantieji laikraščiai 6v. Mykolo parapijoje North svarbių-svarbiausių reikalų.
jų
netinka,
nes
jisar...
tiki
į
} Už kiek skyriui pasiunčiama site, kas už savaitės atsitiks!
j a b u s : kurstymas
lietuvių toms vietinėms žinioms gali ir Sidė je su " A s t r o b r a m s k a ' '
Dievų. K a s nedėldienis eina į markių, tiek ir pinigų skyrius pa
K. Pakštas,
prieš vyriausybę, platinimas turi ypatingai daugiau vietos draugija. 40 lietuvių demonT. F. Sekretorius.
Vienybę užmegsime tokiu savo bažnyčių, savo atsišauki sižada už jas surinkti. Gegužės 10
laisvos meilės puvėsių, dergi- pašvęsti, nes čia, didžiausioj stratyviškai atsiskyrė iš tos
456 Grand St.,
kolonijoj,
randasi
būdu. Draugijų ingai iotiniai muose į tautų dažnai į Dievą d. jau 18-kai skyrių markės iš
mas mūsų tautos veikėjų, bjau lietuvių
Brooklyn, N. Y.
draugijos. Lenkai liko prie
šaukiasi, dvasiškius gerbia,
daugiausia
ir
skaitytojų.
Bet
skaitysis ingaliotais jau užriojimas šv. tikėjimo, ty. pa
Ostrobramkos,
lietuviai
suda
žodžiu sakant toli jam dar ilsi siuntinėtos. Štai tie narsus savo
del
to
anaiptol
kitos
kolonijos
jnnegsti centralę organizaciją
čių lietuvių švenčiausių jaus
patrijotizmu skyriai, lyg ir ka Už Lietuvą^—prieš kaizerį!—
rė
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drau
Grįgaitihes dvasios.
neturėtų
būti
skriaudžiamos.
29 d. gegužės. J a u nebereikės
mų, pasigaminimas
skaitlinriautojų pulkai:
pulkas po pulkui žirgus
giją,
greitu
laiku
priaugino
Tad
čia
Grigaičio
gal
ir
pa
Jeigu
"
D
r
a
u
g
e
"
gal
ir
mažo
paskui
klausti
draugijų,
ar
gesnių cicilikų eilių ir tt.
balnoja.
ka būdavo žinių is kitų vietų, narių skaičių iki 100, kapitalą steigti, ar nesteigti ta centra siskubinta kiek.
1 sk., Newark, N. J., už $363.00
T a i svarbiausios socijalistų tai tik dėlto, kad permaža jų iki $2,000.00 ir šiandieną vei
187.50
Sparnaitis. 2 sk., Pittsburgh, Pa.,
lę
organizacijų.
Nes
taip
vis
Antroji savaitė.
agitacijos temos. Tai visas jų atsiųsdavo. Mes laikomės tai kia tarpe savo brolių lietuvių
4
sk.,
Bloomfield,
N.
J.,
125.00
darbas ir veikimas. Žodžiu ta syklės, kad sunaudojus kiek be jokios baimės, kad juos atidėliojant mes gal niekados
Praeitą nedėlią savo narsumu
5 sk., New BTitain, Conn., 75.00
NAUJOS LENKTYNĖS.
neprieitume
prie
susiorganizariant, tik vienas žmonių dar vieną atsiųstą žinią, by tik koks svetimas ponas panaudo
6 sk., Baltimore^ Md.,
75.00 pirmon eilėn stojo 65 skyrius iš
vimo.
Amsterdamo, N. Y. Jo dar nepra
bininkų mulkinimas.
joje matytume kokią nors nau tų savo tikslams.
Už tautos laisvę ir gyvybę!— 8 sk., Waskingfon, D. C, 130.75
lenkė nei Bostonas, nei WorcesteBe abejonės,
socijalistams dą ar svarbą. (Žinoma, redak
Laikas j a u ir visur Lietu
mušin plačiu—ugnin veda 65 11 sk., So. Boston, Mass., 320.00 ris nei narsusis Newarkas, New*
;
175.00
rūpės kas nors ir daugiau.
cija palieka sau teisę perdaug vos Vyčiui imti divorsą su me, jog susivienijimo organas pulkas iš Amster^am, N.3T, 12 sk., Athol, Mass.,
15 sk,, Donorą, Pa.,
275.00 ark'ą svietas vadina narsiu dėl
turės gabų ir visa širdžia at
ištęstas
korespondencijas baltuoju ereliu.
21 sk, Philadelphia, Pa, 312.50 to, kad ten p. Rupainis prikalbi
sidavusį
susivienijimo
reika
trumpinti ir taisyti). Žinių
Inzanga.
22 sk, Cleveland, Ohio,
75.00 no 77 lietuvius apsidėti mėnesi
Anos dienos telegramose iš apstumas padės ir pačiam NAUJA "GARSO" REDAKCIJA. lams redaktorių,
$
30 sk, "VVorcester, Mass., 325.00 nėmis duoklėmis, o p. K. VaiškeNeseniai
Tautos
Fondas
mėnesi
Wasliington buvo
paminėta, laikraščiui geriau išsiplatinti.
Redakcijos pastabos taip32 sk, Chicago, 111,
675.00 vičius—prakalbino 55. Tokio nar
k a d vyriausybė susekusi, jo- Del vietos stokos korespon
Išvažiavus p. Kaupui į val pat rodo, kad laikraštis bus nėms duoklėms rinkti įvedė gra
34 sk, Mahanoy City, P a , 487.50 sumo sviete dar neteko girdėti.
gei vokiečių agentai šioj ša dencijoms sprando nenusuka džios tarnystę į Wa«hingtoną vedamas šiltai, gyvai ir įvai žias markes (štampas). Tų markių
41 sk, Grand Bapids, Mic, 100.00 Pats Hlndenburgas jiems nesilyyra
penkių
kainų:
25e.,
50c.,
$1.00
lyj įvairią tautų agitatorius me, nebent tik kartais esame " G a r s o " redakcijų apėmė p. riai. Nestigs jam, matyt, ir
65 sk, Amsterdam, N. Y. 775.00 (gins. Narsumu neatsilieka ir r>.
$2.00
ir
$5.00.
Tas
markes
Tau
papirkinėja, kad tie varytų privtrsti atidėti jų indėjimą. Leonardas Šimutis. No. 20-tas linksmumo ir dailiosios litera
tos Fondo skyriai dalins mėnesi 87 sk, Lawrence, Mass., 275.00
(Tąsa ant 5 pusi.)
agitacijas vokiečių
naudai. Daug korespondencijų turėda " G a r s o " išėjo jau p. Šimučio tūros šmotelių.
88
sk,
Bcntlevyille,
Pa,
155.00
nes duokles mokantiems ir šiaip
T a r p e tų agi totorių paminėti mi galėtume padidinti laik suredaguotas.
*~
Naujai redakcijai linkime aukojantiems per prakalbas ir t. t.
Visi 18 skyrių markių gavo už Stockj ir Bonda Perkami Ir Paidnoir lietuviai.
raščio lapų skaitlių.
<taU reiklu* darbu. Andremt A Co..
Iš įžangos straipsnio mato- kuogeriausio .pasisekimo.
Žodžiu, kas tik nuo gegužio 1 d. j $4,906.25
10$ So. La Milą a t , aidėta l t o o m.
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KAIP BŪTI SVEIKU

Deja, dideliuose miestuose
y r a . vargas žmonėms turėti
tinkamas sąlygas. Gi jei taip,
tai atėjus pavasariui ir vasa
rai žmonės, 6 ypač vaikai, pri
valo but kuoilgiausia saulė
tam ore.
Užleidimas langų uždango
mis,
išklijavimas
kambarių
tamsioniis poperomis, užkrovimas tamsiais baldais įr it., vi*
tai kenkia žmogaus sveikatai.

ir galinčiais atsiekti didžios
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svarbos dalykus g y v e n i n į !
KlaUSimU DeŽUtČ.
LiudvinaitiB ir p-lė B. VaškevičiuTai
y
r
a
labai
svarbus
reika
tė, 1 skyriaus raštininkai. Kolek
Patai DR. vVOLBERO
las, nes kūdikio sveikata daž lllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIttllHllliilIlllJ
toriams vaikščioti po stubas ir S«
nai daug pasako kokiuo bus
Nuo redakcijos. Gavę porą ir civilizaciją turi būti aiškinama
ieškoti gerų žmonių, kurie Lietu SAULĖS ŠVIESOS VERTĖ kur dažnai patenka saulės
užaugęs vyras ar moteriškė.
gana svarbių klausimų,, nu pagal Popieižaus kalbos 18 kovo
vos neužmiršta, ir skyrių rašti
SVEIKATAI.
švjesa. Saulės spinduliai už
Niekas negali daug nuveikti
tarėme įvesti "Drauge" nuo 1861 m. pavadintos "Jamdudum
ninkams visus užrašus vesti—ne
muša ne tiktai paprastas, bet
lengvas, bet labai gerbtinas darlatinį skyrių "Klausimų dė cernimus." Toje savo kalboje poneturėdamas gero, sveiko kū
Saulės šviesa turi didelę in- kartais ir užkrečiamųjų lig*ų
žutę. '' Prašome skaitytojų pieįiHs aiškiai nurodo skirtumą
dikio. J e i jūsų kūdikis (vaiki
tekmę ne tiktai į žmogaus kū bakterijas.
.siųsti į tą skyrių įvairius tarp tikros ir klaidingos civiliza
nas ar mergytė) galėtų išaug
Kuomi kvepia f
ną, bet ir į žmogaus upų. Kuo
Kiek kenkia žmogaus svei
klausimus, kurie jiems rupi. cijos ir pabrėžia, kad istorija liu
Iš visų keturių pusių vėjai at met oras y r a giedras, tai gie
ti į tokį jaunuolį, kuriuomi
katai saulės šviesos trukumas,
Pasistengsime į juos atsakyti. dija faktą, jog apaštališka* sostas
pučia gerų žinių. J*irmoje savaitė dri y r a ir mūsų dvasia. Kuo
jus turėtumėt teisę didžiuovisuomet globojo ir rėmė tikrąją
je pasirodė daugiausia didesnie met ūkanota, tai ir mūsų dva geriausia galime pamatyti žiū
ties, tai būtinai reikia-pradėti
1.
Kl.
•
Ar
tiesa,
klausia
chicaji skyriai, o antroje, tarp gegužės sia apsiniaukusi. Ilgą laiką rėdami į mūsų vaikus.
KAS VALGYTI VASARĄ. kuouoliausiai juomi rupinties gietis, kad Pi jus IX išleido 80 pra civilizaciją. Bet sako, jeigu ta sis
tema, kurios tikslas yra atkrikščioVaikai, auginami tamsiuose,
15 ir 21 d., visokio didumo pulkai
netik nuo dienos. gimimo, bet keikimų dabartiniam svietui ir jo
nepasirodant saulei, mes nu
nyti pasaulį, turėtų vadinties pro
drėgnuose butuose, yra išblyš
pasirodė viešumon ir pasakė, jog
Šalčių
metu
daugelis
suval
dar
esant
motinos
įsčiuje.
progresui! Taip rašę šiomis die gresu ir civilizacija, tai jisai nie
stojame linksmumo, netenka
neduos Lietuvai žūti. Kas dau
kę, sudžiūvę, kaipir kokie nu gyto maisto susinaudoja mūsų Kiekvieno kūdikio gerbūvis
nomis "Naujienos." Jos dar pri kuomet nepridės savo rankos prie
me smagumo. Apsireiškus sau
giau išperka Tautos Fondo mar
mirėlių lavonai. Tokių vaikų kūno organizmo sušildymui. reikalauja gero maisto, švie dūrę, kad tie popiežiaus prakeiki
tokios civilizacijos. Taigi iš" tų Pi
kių—tas daugiau padaro Lietu lės spinduliams, mums tuojaus kūno temperatūra y r a pusė Vasaros metu šitas reikalavi
žio oro, švarumo ir gero pri mai buvę išspausdinti tik lotyniš jaus IX žodiii] aišku, kad jisai
vai naudos, o jos priešams, ypač pasidaro linksmiau, mumyse laipsnio žemesnė, ne kaip tu
mas arba žymiai sumažėja ar žiūrėjimo lopšelyj.
kai, kad žmonės nežinotų, kas te savo Syllanus'e nei nemanė smerk
kaizeriui, "pafiksina zlas^es ir atgimsta geras ūpas ir stipres rėtų tikrai but. Tas reiškia,
ba pasidaro visai nereikalin
Washingtone, Suvienytų Val nai parašyta. Tik "Naujienos" ti tikrojo frogreso.
dantų griežimo." Mūsų priešas nė energija.
kad kūnas prastai gaivinamas. gas. Todėl užstojus kaitroms
Visi užsipuolimai prieš tą Syl
stijų sostinėje, y r a s u t v e r t a s l v i s dello suradusios, išskaičiusios
nori, kad daugiausia lietuvių iš
Koks tai didelis žmogaus
Tokiose sąlygose vaikai au mes mažiaus vartojame sotin- tam tikras valdžios komitetas, » supratusios.
labus 'ą paeina iš •neapykantos ka
f
mirtų ir pati Lietuva jo vergi- upe skirtumas lapkričio ir ge
Atsakymas. Gal " Naujienos'' ir talikų Bažnyčios ir jos mokslo.
jon patektų. Amerikos lietuvis gužės** mėnesio dienomis. Nuo ginami dažniausia serga. J y go maisto. To neturi pamiršti kuris visą laiką darbuojasi dė
perka Tautos Fondo markės ir ūkanotų dienų labjausią turi kūnas išberiamas votimis. Gi visi nutukę žmonės. Norint lei augančių kūdikių gerovės. skaitė popiežiaus IX išleistą "Syl- Syllabus padarė milžinišką naudą
patys savyje neturi jokio stip sunykusius (liesus) žmones Suvienytų Valstijų Preziden labu'ą," bet arba jo nesuprato, visam pasauliui. Jisai atskyrė tie
sako priešui: "sustok!"
nukentėti Anglijos žmonės.
Štai skyriai, kurie nesnaudžia,
rumo.
gydymu patukinti (nuriebin- tas ir dauguma jo svarbiausių arba gal tyčia iškreipia jo pras są nuo melo, nurodė visas klaidas
Pačiam- Londone mažai pasi
ir vylius tikėjimo priešų, prisiden
reiškia pardavinėja Tautos £onSaulės
šviesos
trukumas ti), vasara y r a atsakančiau- daktarų ir visuomenės veikė mę, kad suklaidinti žmones.
džiaugia žmonas giedriomis
Syllabus Pijaus IX tai ne vie gusių gražiais obalsiais laisvės pa
do markes i r renka mėnesines
sias
laikas
tam
tikslui.
dažnai
atsiliepia
ir
į
suaugu
jų nuoširdžiai remia viską, ką no to popiežiaus ir ne vienų metų žangos, civilizacijos ir t. p.
dienomis. Iš kitur žmogui nu
duokles:
sių sveikatų. Iš to pakyla vi
Kaitroms siaučiant valgioj į į į t a s komitetas arba depar- darbas. Įvairios Komisijos, į vai*
Bažnyčia Syllabus'o neslėpė. Ji
13 sk., Brooklyn, N. Y., už $250.00 vykus į Angliju, tenai neleng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*
virinimasis
kanalas
ir
jo
gru
sokie
kūno
nusilpnėjimai.
J
i
e
tamentas veikia mažų kūdikių rųs suvažiavimai vyskupų, mokv- sai buvo spausdinamas ir garsi
23 >» Homestead, Pa., . . 500.00 va priprasti gyventi. Kol pri
mulėliai silpnai veikia. Todėl auklėjimo labui. Dėdė Šamas tų teologų ir istorikų dirbo po r 12 namas visame pasaulyje. Tiesa
24 >> Roehester, N. Y.,. . 150.00 pranta, žmogus nustoja noro pagamina kelią įvairioms- li
valgiai labai sotingi ir riebus ir jo patarėjai gerai žino, kad metų (1852—1864) kol surinko yra tai, kad kai kurių kraštų svie
27 >> Sheboygan, Wis
150.00 valgyti,* netenka linksmumo, goms.
Vienas Amerikos gydytojas yra sunkiai virškinami. Abel jeigu kūdikis y r a sveikas ir ir sutvarkė visą Syllabus'o me tiškos valdžios, Syllabus'ui pasi
28 »» Curtis Bay, Md
49.001 žmogų slnaugia neramumas,
31
Chicago, 111
250.00 tėviškės pasiilgimas. Nuo* to Ištyrė, kad susirgimų skaitlius nai imant, vasarą žmonos turi tinkamai auga idant tapti ge džiagą (1862 m. tą medžiagą exa- rodžius uždraudė jį spausdinti,
33 >> Hartford, Conn.... 250.00 visa žmogui retkarčiais prisi tamsiuose kambariuose, kur silpnesnius vidurius i r yra ru vyru, jis privalo sverti tam minavok susirinkimas 300 vyskupų (pav. Rusijoj, Prancūzijoj, Itali
37 >> Brockton, Mass
249.00 eina ir tikrai atsigulti lovon. neineina saulės spinduliai, yra palinkę labjau į vėmimą ir vi tikrą skaičių svarų i r būti Ryme). Galop 1864 metais jį pa joj) nes Syllabus smerkė ir tokias
38 t» New Philadelphia,
trigubai didesnis, kaip saulė duriavimą, kas paeina nuo la tam tikro ūgio. Tik prie tokių garsino Pijus X. Tais laikais jau nuomones, kurios tų valdžių buvo
Saulės
spindulių
šviesa
va
Psi
bai lengvai sugendančio mais sąlygų jūsų numylėtinis išau augštai buvo iškilusi bedievybės ir priimtos, pav. apie visišką atidali55.00
lo orų, nes ji palengvina orga tuose kambariuose, >
f>
40
to ir nusilpusio vidurių virš gęs bus geru mokiniu, geru laisvamanybės banga, kuri stengė nimą valstijos nuo bažnyčios', apie
Waterbury, Conn. 425.00
Italijos
apygardose,
k
u
r
si iš pamatų sunaikinti paties Die- prašalinimą Bažnyčios intekmėti
43 »> Chicago, 111
325.00 niškų kūnų puvimų (rūgimų).
kinimo.
biznierių—žodžiu
sakant
bus
nuolat
siaučia
drugio
liga,
pa
'Vo nurodytą visuomenės tvarką. mokyklas, apie pavertimą motery
225.00 Pripildykime dvi bonkuti pū
45
Kewanee, 111
Vasaros
valgiai
turi
but
100 nuošimčių tvirtas ir pro
vojingiausios y r a tos vietos,
Syllabus pasmerkia klaidas pan stės vien civiliu aktu ir' t. p.
49
Manchester, N. H. 200.00 vančios medžiagos ir padėki
daugiausia
iŠ
augalinių
pro
tingas
kuomet
jau
į
a
m
reikės
Ką rašo socijalistai apie Bažny
teizmo, natūralizmo, raeijonaliz50.00 me vienų saulės šviesoje, kitų kur nėra saulės. Ten visuomet
51 M Springfield, 111. .
duktų:
ryžių,
kukurūzų,
pupe
stoti
į
savarankią
kovą
už
bumO, indiferentizmo, socijalizmo, čios mokslą ir veikimą (dažniau
75.00 tamsumoje. Praėjus kokiam riogso neišdžiųstancios pelkės,
54 > l Westfield, Mass. .
komunizmo ir tt., ant kiek visos siai nesąžiniškai iškreipdami) vi
50.00 laikui pirmoj bonkutėj puvi ten visuomet daugybė uodų, lių, visokių daržovių ir vaisi ų.
55 > » Trenton, N. J. . . .
Gi mėsa arna žuvis turi but
5fr >> Bedford, Ohio . . .
50.00 mas pranyks. Gi antrojoj dar išnešiojančių drugio nuodus.
Vyriausybė nusprendė, kad tos teorijos kėsinosi ant Dievo ap sada reikia į tai atsinešti su dide
Italų patarlė sako: " K u r vartojama kaipo prieskonis, šie antri karės metai—nuo Ba reikštų tiesų arba krikščioniškos liu nepasitikėjimu. Jiems papra
57 " Youngstou'ii, O... 100.00 labjaus pasididins.
tai trūksta geros valios, o visada
neineina saulės šviesa, ten kaipo priedas prie virsminėtų landžio 1918 m. iki Balandžio doros.
&
«» Cicero, 111
300.00
Tas pat galima ^pasakyti
valgių.
Bet ne tiesa yra tai, kad Šv. Tė vadovauja neapykanta.
60 " Chicago, 111
220.00 apie mūsų butus. Tuose kam dažnai lankosi gydytojas.'*
1919 —butų vadinami " V a i k ų
64 " Chicago, III
37.50
Ligoniai, katrie serga nuo
Vasarą valgius reikia vėsin M e t a i / ' ir išleido paliepimą, vas iškeikė visą šios gadynės pro
2-ras Kl. Kokia gi ant galo turi
bariuose, kurie stovi šiaurių
gresą
ir
civilizaciją.
Tai
yra
nedo
70 " Chicago Heights, 111. 225.00
kraujo stokos (anemija), balt- ti. I r todėl visokios sriubos iš kad visi kūdikiai iki šeRų me
būti lietuvių tautiška vėliava?
71 " Wilkes-Barre, Pa... 125.00 pusėje, oras visuomet nesma lige (išblyškimu), džiova i r vaisių, pieno ir tt. y r a labai tų amžiaus butų svgriami ir ras prasimanymas. Viena iš pa
75 " Elizabeth, N. J
112.50 gus, atsiduodųs pelėsiais. Kas šiaip visokicfrms nusilpninan tinkamos. Reikia saugoties mieruojami. Taigi Illinoiso smerktų Pijaus X-tojo nuoiiionių] Atsakymą*. Didžiojoj Lietuvoj,
(thesis 80-ta) taip buvo formuluo Mažojoj Prūsų*Lietuvoj ir paga
78 " Kenosha, Wis
175.00 kita y r a tuose kambariuose, čiomis ligomis, negali ilgai nuo perdauginimo druskos ir
valstijos
State
Couneil
of
Na
jama: li Popiežius gali ir turi pri liau* Amesikos išeivijoj (nuo Tv
79 > > Racine, AVis
275.00
padilginančių
gomurį tional Defence daugeliose Chi- sitaikinti ir priimti Progresą, Li Yorko seimo) priimta yra trija
gyventi be saulės šviesos. To kitų
83 > * Paterson, N. J
475.00 surengė Taigos Fondui ir lietuviš
kie ligoniai privalo gyventi daiktų. Nes tie padidina troš cagos vietose ir mažesniuose beralizmą ir modernišką (šių die spalvų vėliava: žalios, baltos ir
91 > i Export, Pa
137.50 ka skyrių. Jau platinasi kalbos,
erdvuose ir augštuose kamba kimą.
miesteliuose įsteigė stotis dė nų) civilizaciją." Tą nuomonę šv. raudonos. Tos trys juostos (palos)
93 M Detroite Mich
'325.00 jog bus pelno netoli $2,000.00. Pa
Vasarą mūsų organizmas lei svėrimo ir mieravimo ūgio Tėvas pasmerkė. Ant to ir rėmė turi eiti bulsčiai, ne stačiai. Ant
94
Pittsburgh, Pa. . . . 300.00 saulis labai stebisi Patersono lie riuose, su dideliais ir neužleis
au
skystimo, visų kūdikių iki 6 metų am bedieviai savo užsipuolimus. Bet viršaus turi gulėti žalia spalva,
99 f> Lewiston, Me
87.50 tuvių susipratimu ir darbštumu. tais langais, išeinančiais pietį; reikalauja 4ftugi
kad užvaduoti nuolat išgaruo žiaus. Yra išspauzdintos tani kas ci nežino, kad visokio esama viduryje balta ir apačioje raudo
Kad taip visi miestai galėtų pa pusėn.
Abelnai imant, tiktai ^tuo jantį iš odos prakaitą, kuriam tikros blankos ant kurių bus progreso ir visokios civilizacijos. na. Ant baltos palos turėtų būti
Nauji pulkai žengia!
„ •daryti, tai butų vyriškai!
Nesenai suorganizuoti Tautos
met butas gali but tinkamas garuojant atvėsta mūsų kū užrašoma kiek jūsų kūdikis Daugelis progresu vadina ištvir Vytis. (Geriausiai baltas vytis ant
Kazys Pakštas,
Fondo skyriai ir gi pasirįžo rink
Tautos Fondo sekretorius. žmogaus sveikatai, kuomet ja nas. Vasarą reikia vartoti ne- sveria svarų ir kokio jis ūgio. kimą, laisvą meilę, sugriuvimą šei raudono dugno—nors tas dar nė
mynų ir tt. Tokio progreso Baž ra galutinai nustatyta). Raiteiį
ti mėnesines duokles ir kiekvienas
456 Gtand St.,
me y r a d a u g tyro oru *r sau perdaugiausia šiltus kokius Tas privalo but padaryta iki
nyčia juk negali pripažinti.
ant arklio piešiant geriausia laikyjų gavo iš Centro markių už
Brooklyn, N. Y. lės šviesos.
nors skystimus. J i e gesina birželio (June) pabaigos.
5
Kad suprasti tikrą Syllabus o ties Vytauto tipo, taigi vyras be
$75.00.
troškimą ir sustiprina nusilp>»mt»įį
Visi
rekordai
bus
nusiųsti
į
reikšmę — reikia kiekvieną iš tu usų.
$75.00
105 sk Harrison, N. J
nėjusius
nervus.
P
e
r
d
a
u
g
šal
komiteto buveinę—315 Ply pasmerktų 80 nuomonių imti taip,
Ant viršūnės lazHos, prie kurios
106 > > Philadelphia, Pa... 75.00
tas
vanduo
veikia
kenksmin
>
mouth Court, Chicago, kame kaip ją ėmė patsai popiežius. Kei prisiuvama ar prikabinama vėlia
Coaldale, Pa
75.00
107
gai.
•
*
*
y >
Mrs. I r a čouch Wood, pirmi kia patirti, prie kokių aplinkybių va, nereikėtų dėti erelio. Nuo aru
E. Vandergrift, Pa. 75.00
108
Gėrimų atšaldymui nereikia ninkė Vaikų Gerbūvio Depar ir kaip Šv. Tėvas nurodė pasau Lietuva daug kentėjo ir tebokenBridgeville, Pa. . . . 75.00
109
juosna dėti ledas. Nes ledas tamento State Couneil of De- liui tą ar kitą klaidą, kurias pat čia (Bušų dvigalvis, lenkų balt
O range, Mass. . . . . 75.00
110
dažnai
pasitaiko* nešvarus, fense of Illinois, tvarkys šiuos sai visas sykiu pasmerkė. Taip vokiečių juodas). Lazdos viršūnė
Moline, 111
75.00
111
turi savyje daug visokių bak rekordus. Vieną blankos kopi antai anoji klaida \apie progresą je padėti pike, ar ką kitą.
112 >y Haverhill, Mass. .. 75.00
• -*m
terijų. Pakilusios nuo taip su ją galės pasilikti pas tėvus.
Pirmoje savaitėje markių iš
Centro išsiųsta už $4,906.25*, o an
ledu atšaldomojo gėrimo ligos
Sekančiose vietose nursės Kominsky, 1923 So. Throop fet Cornell Sąuare, 51st ir Wood S
troje — už $6,798.00. Viso labo
Seredomis ir Subatomis 2 vai.
mūsų kūne paeina nuo bakte svers i r ' m i e r u o s kūdikius:
Sabin, .2216 Hirsch St.
iki gegužės 21 d. 57 skyriams mar
Davis Sąuare, 44th St. ir Marshrijų, bet ne nuo persišaldymo.
Centralės stotįs atdaros kas Drummond, 1845 Cortland St.
kių pasiųsta už $11,704.'^5.
field Ave., Seredomis ir Suba
Vasarą jokiuo būdu nevar dieną po pietų.
Summer, 715 So. Kildare St.
Tai tiek pusė skyrių. O kur an
tomis 10 vai.
toti jokių svaigalų. Nes šitie Marey Center Settlement House, Whitney, 2815 So. Komensky St.
troji pusė. Gal dar nespėjo CenErie, 1753 W. Erie St, P_am
Corkey, 2510 So. Kildart St.
1335 Newberry Ave.
veikiai perbloškia ypač krau
tran pranešti kiek ir po kiek mė
Eleanor Socal Center, 1515 N. Sheridan, branch, 953rd ir Houston Uais ir Ketvergais 2 vai.
juotus
ir
nutukėlius.
nesinės duokles mokančių narių
Henry Bfluth, 701 W, 14th Place,
Madison, 7433 Dorchester Ave.
Leayitt St.
Tyras,
neperšaltas
vandenė
turi.
Subatomis 9 vai.
lis—tai sveikiausias vasarą Olivet Institute, 1500 Hudson A v. Scanlan, 11725 Ferry Ave.
Jackson Park, 83rd St. ir B<
Svarbi pastaba.
Guardian Angel Settlement, 4600 Oglesby, 7646 So. Green St.
gėrimas. Jį sulig noro arba iš
Ave, Panedėliais ir Ketvergi
Marshall, 3250 W. Adams St.
Skyriai vien savo susirinkimuo
Gross Ave.
tekliaus galima pramiežti ko
2 vai.
Ericson, 2930 W. Harrison St.
se gali duoti markių savo nariams
Chase House, 543 W. 43rd St.
Milton Avenue. 813 Milton A\
kių nors vaisių sunka, llas yra
ir už pirmiau duotas aukas, tik
Christopher House, 1618 Fuller- Clearing, So. Central Ave., arti
Seredomis ir Subatomis 2 vai.
labai naudinga.
55th St.
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1 vai.
Seredomis įr Subatomis 9 vai.
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Burr, 1621 Wabansia Ave.
ni*, o ožis ragan suvarė daugel]
Ashland, 1701 Washį>urne Ave., Southwest, 1657 W. 20th
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Graham, 4436 So. Union Ave.
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redomis ir Subatomis 9
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Hamline, 4747 So. Bishop St.
kaip Elizabeth, negali nei pamispishop, 4751 So. Loomis St., Pa- St. Elizabeth, 1458 Blackhav*
tingą
domą
į
jūsų
mažuliukus
lyti apie lygybę su mažu PaterHolden, 3055 So. Loomis St.
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Newarkui "strioko" pridaro, bet
Utarninkais ir Subatomis
ninkais ir Pėtnyčiomis 10 vai.
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kares auką
pagelbai.
nučiai kūdikėliai galėtų už Harper, 6520 So. Wood St.
Newarkas nepapratęs pasiduoti.
Chicago Conimons, 955 Graud Av. Sin.
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Kuomet tūkstančiai kitų
aukoja savo gyvastį Ką TU duosi?

Pagalvok gerai!
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šeštadienis, gegužio 25 d.
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pietų pusės pasiekėme; ir mes ga nus. Ypačiai komercijiniuose rate
A. L. R.-K. FEDERACIJOS
vome brangintinas San Thome ir liuose radau draugišką priėmimą
CENTRO VALDYBA: .
Principe salas, kurios yra į šiaurę ir abiejų šalių ekonominius intere
FOR VOUR STOMACH> SAKĖJ
Released by t\e Committee on nuo ekvatoriaus ir per tai išties į sus pagerinti pastangas patėmiP o Yaltiui neužmiršk, kad geriau
#
si
aa
raistas tavo skilviui yra BATOPirm.,
KUIL
J.
Ambotas,
Public Information.
prancūzų intekmės sferą ineina— jau.** Greitai po savo atvažiavi
NIC.
Prašalina visus nesmagumus, f
faktas, kuris mano prancūzą kole mo , (Anglijon) įsitikinau, kad 53 Capital Ave., Hartford, les vidurių lig-e* paeina 11 negero su
virškinime, e tas revikia. kad reikia Į
Conn.
mes,
ko
mažiausia
bijotis
turime,
gą
privedė
prie
gyvos,
bet
bevai
Yra tai vienintele lietuviška mustkos mokykla Suvienytose Val
mėginkite viena.
Parduodama pas
(Tąsa)
stijose,
kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, s m u i 
visus
aptlekorlna,
sės kontr-reprezentancijos. To- tai anglų atakos, ar anglų para
kuoti,
vargonininkavimo,
dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
Pirm. pagelb. J. Grebliuprieiti prie panašių sutarčių m liaus, mes gavome šiaurinę Mo mos svetimai atakai, bet kad An
t u , teorija, harmonija ir musikos Istorija.
mumis. Į ka jis taikė, buvo ne zambiko dalį, iš Likungo rubežių glija visose aplinkybėse Prancūzi nas, 425 Pacą St., Baltimo
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite
vaikeliams duoti proga. U i maža užmokėtu}, turėsite
mūsų išskyrimas, bet greičiau, kad padarant.
ją gins.*** Aš niekad nesustojau re, Md.
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
mus inėmus, IVR kiek galima, į . "Brittų valdžia rodė didžiausi nurodinėjęs, kad, kaipo komerciplatesnių žinių ateikite ypatlškal arba rašykite:
Eaštininkas,
Kun.
F.
Ke
esamas bendrijas. Pasisekus nu mūsų interesams pasitarnavimą. jinė tauta, Anglija milžiniškai nu
tiesti tiltus tarp esamų Anglijos Grey norėjo išparodyti savo gerą kentės kiekvienoj karėj tarp Eu mėšis, 3230 Auburn Ave^
ir lyg kiek galima, skirtumus į mus valią, bet jis taipgi buvo ropos valstybių ir dėlto ji visais Chicago, I1L
tarp Anglijos ir Vokietijos ir užsiinteresavęs mūsų kolonijas budais prašalinti stengsis, bet del
Iždininkas, Kun. V. Ma
pasaulio taiką apsaugoti sutarčių praplėsti, nes anglų idėja tmvo Europos jėgų balanso ir kad Vo
. Ant trečio Lubų
tinklu, kuris galutinai mizerną vokiečių beaugančią spėką nuo kietijos galybes viršenybę prašali tulaitis, Sėcred Heart Reclaivyno klausimą inimti turėjo; iŠ šiaurės jurų ir vakarinės Europos nus, ji „negalės toleruoti Prancū tory, P. O. Silver Creek,
kitos pusės mūsų iki tam laikui už nukreipti į atvirą okeaną ir Afri zijos nusilpninimo ar sunaikini New Philadelphia, Pa.
rubežinės politikos pasekmės bu ką. Mes nemurmame del Vokieti mo. Lordas Haldane man tai tuoDabar
T*dn
crlnhpiftiA
Raifi**• patvirtintos ir vartovo sąjungininkų bendringumaa, jos kolonialės ekspansijos," kabi jaus po mano atvažiavimo pasakė.
AZUO g l O D e j a i . A .
U a j O J f t m o a d a a ¥ u m o i l U e t n v t ų , kurie rraTelefonas; Y A R D S 1544
del kurio tos tautos kaiti ištikus nete narys man pasakė. Origina Kiekvienas autoritetingas asmuo riutš, 723 Saratoga St., Bal-! «• **•*£* ir aimui rekomen
duojama kaipo geriausia konoertlna
vieną kitą remti prisiketino. Kaip lai Didžioji Britanija į sutartį tą pat išreiškė."
timoi©, Md., M. Tumasonis, padaryta Suvienytose Valstijose, Al i e s galime jas parūpin
jis pats užreiškė* Grey politika taipgi Kongo inimti proponavo.
(Bus daugiau.)
320 First Ave., Homested, timerlkoje.
i •
augšto arba i e m o tono.
buvo toki: '' Neardant esamųjų su Tai but mums suteikę teisės pirm
Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
Pa.
čiame
dykai.
.
'i ir Rusija draugišką kitų pirkties ir progos ekonomi
Pataisymas.
»
kurie savyje agresyvio niai įsibriauti. Vienok mes šį pa
Georgi & Vitak Music Co.
Darome, puikiausius paveikslus jaunavedžių,
ir Angliją surišaneių siulijimą atmetėme, nežiūrint Bel
GAESINKITĖS
1149
W.
47th
S
t
,
.
Chicafo,
HL
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi Šermenų
Laužant vakarykštį numerį
'
U
>*
neturiv stengtis sudary- gijos jautrumo.**• Brittų valdžios
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščiojiį
formas
per
neapsižiūrėjimų
u draugiškus santikius nuoširdumas, jos pastangose mū
mų.
tapo
praleista
šitas
šmotelis,
Fotografuojame DIENĄ IR NAKTĮ — laikas nedaro
i ja ir dvi grupi suartin- sų teises pagerbti, parodomas fak
kuris turėjoijrati padėtas pra
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap
Telefonas: M c K l N L E T 1714
tu, kad Grey, dargi pirm negu džioje tąsos/'
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
sutartis buvo užbaigta ir pasira
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
tai ir galima padaryti.
f H nuolaidos Balkanuose.
šyta, pastebėjo mums, kad tūli traukė J904 metais, dvaro junkeDarome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus
GYDO VISOKIAS LIGAS
ir
spalvotus.
Dirbam RfJMUS įvairaus didumo ir formos.
M»T 8 0 . W E 8 T E R I BLVD.
aa Anglijos politiškas ap brittai nori investuoti kapitalo į rine dvasia nepatenkintas. Jis ne
Kampas W. 16-tos gatves.
buvo prūsu, dargi nė vokiečiu. Jo
Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
i . ' « nėra gryna pretenzija, teritorijas, naująja sutartim mums
Dr.
A.
R.
Blimenthal
0
.
D.
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI.
iiehnowsky priparodo il- skirtas, ir ieško tame reikale brit- šeimyna buvo iš bogemų ir jo
.
Akių Specialistas
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
atpasakojime apie dery- tų paramos. Tai jis padarė su pa protas niekad militaristiniu nebu
r a t a r i m a s Dykai
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino
Jalkanų karės ir Albani- staba, kad kalbami užmanymai in vo.
Offlso Adynos: nuo 9 lfi ryto Iki 9
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.
Jo "didžiam nusistebėjimui,"
F. B. BRADCHULIfl
vai. vakare. Nedėlloms 9 iki 12.
jimo kilusias.
Karės eina į mūsų interesij sferą."
B. Afihland Ave. Kamp. 47 St.
kaip jis sako, spalio mėnesyj, 1912
LIETUVIS ADVOKATAS
' sako jis, "mes (VokieTelefonas Tardė 4917.
ATTORMEY AT LAW
nelaimės atmetėme Pran- Brittį nuolaidos Mažojoj Azijoj. m., jam pasiūlyta Vokietijos amTelephone Boulcvard 6487
basadorysta
Londonan,
po
to,
kaip
«—
ddžios pasiulijimą prisiPrincas Lichnowsky tęsia: 'Tuo
105 W . Menroe, Oor. Clark RC
——
vahtybių paskelbime ne pačiu laik» aš vedžiau derybas aštuonius metus jis praleido "tarp
Room 1207
Tel. Central 220
CHICAOO, ILL.
irti ir nestoti nei vienon del taip vadinamos Bagdado su- linų ir kruekų, raitas ir pievose,"
——
Gyr.: m i South Halsted Btrsst
Iš antros pusės apie Lor tartie8.### Tikruoju tos sutarties užsibovijant akaitymu ir politinių
~J»U.l.
Telefonas: T A R D 8 I t M
dą Grey jis sako: "Iš pat pradžių tikslu buvo padalinti Mažąją Azi dienos klausiman straipsnių rašy
brittų valstybininkas užėmė pozi ją į interesų sferas, nors toks iš mu. "Aš nežinau," sako jis, "kas
už mano paskyrimą atsakomu yra
ciją, kad Anglija Albanijoj inte sireiškimas atsargiai buvo vengia
5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
—iš visako, ne Jo Didybė, nes aš lJIHllllIimilllllIHIflIlIHllIlIlIlIlIIIIIIIIUI
resų neturi ir per tai del jos klau mas del Sultono teisių domon ėmi
Nereikalinga Visa Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
į jo artimųjįj skaičių neinėjau, Rezld. t S S a Ashland BIvdL CH&lcago
"B" yra atsakančiai nutaikinta paduikaisimo į karę invelta būti nenori. Jis mo. Sir Edward Grey vienok at
Bis duosntis pasiūlymas yra padarytas per t£ tokiam vartojimui, kad sulaikius Hermai
Telepfaone Haymarket 2544
nors jis į manu visuomet maloniu
Sradeja stebuklingos "viaą dieną ir naktį" erifice ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad
tik norėjo būti sąžiningu tarpinin kast otina i užreiškė, kad jokių su
Seneca. Mo., Jtugrpjučio, 1917.
dirbančios
metodos, kuri bus vartojama ati pastarosios neissisvertų į lauke puse.
Pabuvo. Aš tikiu, kad jie ant manęs
Per perslcllrbtma Ir nuslruplnlma aS
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu duškaitčs yra rezervuaras. Šiame rezervua
ku tarp dviejų grupių ir sunku Prancūzija ir Rusija sutarčių,
}gavau nervų Ilgą Ir taip JI mane kan
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss. bet re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis
sutiko, kadangi kito kandidato ne
tnedikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne
reikale pavojingų operacijų.
kino,
kad
negalėjau
daugrlau
dirbti.
mus prašalinti. Taip jis jokiame tikslu Mažąją Aziją padalinti, pa buvo.".
RUSAS GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
sušildytas, jis paši
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le
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Specialistas
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VjriSkų,
t
atvėjuje nestojo sąjunginingų (jo daryta nebuvo.
siai verkdavau. Aft negalėjau su nlomaią skylute, kuri yčiančių, kurie atsi
ku draugauti, nes tas mane aunorvaValkų tr visa chroniško llffo
ra pažymėta su raide
šauks pas M r. Stuart,
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talkininkų) pusėje ir derybose,
- C " t r yra suimtas
bus Usiųsta uitektiPo to, kaip gauta turkų atsto
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naa
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buvo
tikra
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kurtos į aštuonius nfėnesius tęsėsi, vo, Hanki Paša asmenyje, pagel
PAVOJINGI S I G N A L A I
lutes, kad sudrutinus
be uimokesnio,
kad
Telephone Drover 9691.
Du daktarai man visai atsisakė, bet
nusilpnėjusius musku
davus
jiem
prosų
pe
VALANDOS:
19—11
ryto
1—9
po
savo gera valia ir žymia intaką jo ba, visi ekonominiai klausimai su
vienas kunigas man rekomendavo
lus ir veikia ant už
rai išmėgint juos. Jus
pleMj; 7—9 vak. Nedaliomis 10—19 d, Pastor Koenlgs Nervine, kurią aS pa
Ar
tu
esi
taip
nuvargęs
ke
darymo skylučių.
nieko nemokėsite u i
nemažai prisidėta santarvei ir su vokiečių užmanymais sujungti, pa
"F" yra tai ilgasis
tą išmėginimų Pla
mėginau Ir dėkui Dievui esu dabar
uiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiifiimiimii s v e i k a Babtlstų kunigas man tai re
PLAPAO-PAD galas,
liantis
ryte,
kaip
po
dienos
pao ne dabar, ne vė
tarčiai įvykinti. Vietoj kad pana matiniai suderinti buvo sulyg
kuris turi but prililiaus
komendavo
Stella Patterson.
MtHOO pintas per bipbonedarbui!
Ar
tu
jautiesi
piktu
ir
NEBEVARTOK
šią anglų poziciją užėmus, mes vi Deutsche Bank norų. Svarbiausia
Mlss U F e h l l n g ra£o lfi Ft. Wayne,
N00Ęff0į&
nepaliečiant taip pa
{TRUSS
Ind.,
1224 Park Ave.. kad JI vartojo
vadinto frame - vrork
Taip,
nebevartok
JJ.
neramiu.
Ar
tu
kenti
nuo
ne
suomet Viennos parašytą poziciją nuolaida, kurią man asmeniai Sir
dalies'
išroVuojant,
Pastoriaus Koenlgs Nervine Ir visuo
II
savo
paties
patyri
###
kad
davus
reikalingą
met*
buvo
juoml
užganėdinta
Ir
pata
mo jųs tinote, kad
nžimdavome.
Ant kiekvieno Edward Grey padarė, buvo gele migos, nužudymo alkio ir ener
stiprumą i r paramą
Truss vien tik yra ne
ria kitiem JJ vartoti.
VYRIŠKU DRAPANŲ
PLAPAO-PAD.
atsakančiu
ramsčiu
punkto, Albaniją, serbų uostus žinkelio iki Basra prailginimas, gijos, stokos žingeidume irdi->
Labai pulki knyga apie Ner
jau . sukrypusiai sie
I š m ė g i n k Tatai
: BARGENAS :
vų JLlgas Ir sampcllnls bu
nai
Ir tas gaišina
Adriatike, Scutari, Albanijos ru- nes šis punktas buvo mus apleis dėjančio nusidėvėjimo?
Mano Kaštais
jusu sveikatą, nes jis
teliukas siunčiamas kiek
Nauji neatimti, daryti ant už
A i noriu jums priperUkadiJa
kraujui
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
bežių klausimą inimant, mes bu tas, pirmenybę suteikiant sujungi
sakymo
siutai
ir
orerkotal,
verrodyt
patą savo kaimuktam
liuosmi bėgiot, kodėl
Niekas negali nepaisyt šitų
gauna vaistus dykai- Sutaisyti per Hev.
tsia, kad jus
galite
tes
nuo
999
Iki
>69,
dabar
par
tad jus turėtumėt j |
vome Austrijos ir Italijos pusėje, mui su Aleksandretta. Bagdadas
pergalėt savo patrū
Fathor
Koenlg,
Fort
Wayne,
Ind.,
nuo
devet?
fttai
yra
ge>
siduoda
p
o
911
Ir
929.
pavojingų signalų, kurie esti
kima
imą.
1876 m. Ir dabar per
riaueis kelias, kurį Jus galite dykai
ttmlgint
kuomet Sir Edward Grey vargiai prieš tai galinį geležinkelio punk
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
Nauji daryti gatavi a n o %15
VARTOTAS
DVEJOPAM
REIKALUI
KOENIG
M
E
D
.
CO.,
Ghlcafto,
IU.
gamtos pasiunčiami.
rumą ir tamprumą—
Iki 994 siutai tr overkotai* nuo
Pirmas :'* Pirmiausia ir svarbiausia siekis
kuomet nors prancūzų ir rusų pa- tą reiškė. Tarptautinė komisija
• 9 W. Lake S t - arti Dearboro
Ir, nepatėmijamaL skaudų, pavojingi fisiPLAPAO-PADS yra neperstojamai
laikyt /eržimai pranyksta—
97.99 Iki 19 dolerių.
Parduoda Aptiekose 91 bouka, 6 už $6.
Tu
tuo
jaus
privalai
atlikt
šį
prie nusilpnintų muskulų gydanti italas, taip
žvalgas priėmė. Priešingai, vefk turėjo rūpintis Shatt-el-Arab na
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
Pilnas
pasirinkimas
kailio
vadinamą Plapao, kuris yra sasimaiinąa pa nyksta—
darbą,
tai
yra
—išvalyt
vidu
pamuštu
overkotų.
vidale ir paimtas drauge su ingredientais
visuomet jis mūsų pusę laikė, kad vigacija. Mes taipgi uosto prie
Ir jųs atgausite t a v o smagumą, gyvumą,
medlkales mases yra skirtas
padidinimui energiją, stiprumą—
Visai
mažai
vartoti
siutai
tr
rius
ir
atitaisyti
viršinimo
sykraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
karei preteksto nedavus. Tai buvo Basros pastatymo dalį turėjome ir
Ir jųs atradote ir jaučiate geriau visapu
o verk o tai vertės nuo M 6 Iki
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir siškai ir jūsų draugai patemija jūsų pagerė
stemos
normales
funkcijas.
$16. Dabar 99 ir augščiau. Kel
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo. jimo pasirodymą—
jo pagelba, kad karalius Nikalojus apturėjome teisių prie upės Tigro
A n t r a s : Pats būdamas padarytu limpan
Tuomet jųs žinosite, kad jūsų trūkis yra
nės nuo 91.54 iki 94.54. Valkų
buvo pertikrintas Scutari apleisti. navigacijos, kas pirm Lynch fir
čiu,
kad sulaikius nuo slankiojimo paduikai- pergalėtas ir jųs iirdingai dėkavosite man
Trinerio
Amerikoniškojo
Hutai nuo 99.99 iki 97.59. Vate, yra prirodes, esąs svarbiu dalyku išnaiki u i stiprų paraginimą priimt DABAR i į ste
DENTISTAS
llsos Ir Kuperai.
buklingą uŽdyką išmėginimą.
Priešingai del to dalyko but karė mos monopolija buvo. Sulyg šios Kartaus Vyno Eliksiras yra
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.
Šimtai jaunų Ir senų amonių padarė pri Rašyk š i a n d i e , Reikalaudamas U i
kilusi, nes mes niekad nebūtume sutarties visa Mesopotamija iki vaistas, kurie greitai gražina
ATDARA KASDIENĄ
degąs prieš ofieierius, kad PLAPAO-PADS
3261 S. Halsted St.,
Dyką Išmėginimo.
išgydė jų patrūkimus, tūli i i jų turėjo sun
sTfldfftttomtali
vakarais
Pats
ypatiškai
išmėgink jo verte. Nesiųsk
CHICAOO
Ph*a«lDrov«r SOS2
pradrjsę prašyti mūsų talkininkų Basra inėjo į mųsų interesų sferą normalį stovį.
kias ir senas patrūkimo ligas.
pinigų, u i Dykai Išmėginimą, Plapao nieko
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali
nuolaidas padaryti.
B. OOBDOV,
lyg tiek, lyg kiek tas neįsibriautų
Tai yra atsakančiausis ir la
Pastebėtina ypatybl P L A P A O - P A D gydy pagrąiint sveikatą, kori daug vertesnė, negu
žibantis auksas. Priimk i | dykai "Išmėgi
1415 & Halsted BC, Chlcago, CL
mo yra ta, kad sulyginamai J labai trumpą nimą" iiądien ir jųs busite linksmi, kol tik
"Lordas Grey tarybas vedė su į pirmesnes brittų teises, kaip Tig- bai gardus gert vaistas, kuris
alką aplalkoraos pasekmės.
gyvensite, pasinaudoję šia proga.
Rašykite
Tas yra todeL kad veflnni yra nepallaa- atvirute, arba iipildykite kuponą šiandien ir
I atodaira, ramumu ir taktu. Kur ris navigacijos ir Wilcox drėgini- labiausiai dabar, gegužio ir
janti—naktj ir dieną kiaurai per 24 valan grįžtančia krasa jųs aplaikyaite išmėgini
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei mui dykai Plapao su pridečku Mr. Stuart'o
Į tik iškildavo pavojus klausimui mo intaisos ir visos Bagdado-Ana- birželio mėnesiuose yra ge
*""" 148 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpiskaudėjimo. Dar apart t o minutė-po-minutei. kuomet jųs atliekat*
»vo / idaarr-- ' n ^ ė j , informacijas apie būdą, kurs buvo
tei,
atliekate dienos savo
se 35 ir 65c, per krasę. 45č ir
j susipainioti, jis sutarties formulą tolijos geležinkelio teritorijos atsi
bus—dagi ir miegant i i stebuklinga gyduolė apdovanotas auksiniu medalio m I Ryme ir su
riausia visokių vidurių bėdų
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams diplomu Grand Prbc Paryžiuje, kuris bus .
taip sudarydavo, kuri visuomet vi tikimuose.' '
75c.
naują gyvybe ir stiprumą, kokie jiems yra rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai- f
tvarkytojas. Aptiekose $1.10.
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa- saus užgavimo. Jeigu jųs turite patrukusi I
siems priimtina būdavo. Jo asmuo
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie draugą, pasakykite jam apie i i dideli pasiu-I
Joseph Triner Company,
Trinerio
Linimentas
yra
pui
Brittai
nepavydus.
toje,
be pagalbos truss, be! kitų jam panašių. lymą.
konferencijos visų narių vienodą
6,000 skaitytojų galės gaut i { Išmėginimą!
1333-1343
So.
Ashland
Ave.,
PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
kus nuo reumatizmo, išsinari
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus p e r - \
pasitikėjimą turėdavoi Dar sykį
Principas,
kuriuo
pasiremiant
Plapao-Pad
viršijantis. Kad netapt apviltu,
rašykite
Anglai " nepatogiai'' jautėsi,
Chicago, III.
(Apgar.)
veikia, gali but lengvai išrok uotas, patėmi- DABAR.
mes laimingai išėjome iš dažno pa sako princas Lichnowsky, del dik- nimų, sutinimų ir tt. Aptiekojant drauge einančią iliustraciją ir skaitant
sekanti išdėstymą.
m
jėgų bandymo, kas yra mūsų už- to vokiečių laivyno pasididinimo.
SIŲSK K U P O N Ą Š I A N D I E LN
* PLAPAO-PAD yra padaryta 8 stiprios, At
PLAPAO
LABORATORIES, I n c .
sitempiamos
materijos
"E",
kuris
yra
pritai
rubežinei politikai charakteringa. Vienok jis sutinka, kad "Anglija
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
B l o c k 2917 St. Louis, Mo.
mo JJ dėvėt. J o viduris yra limpantis (nors
Neužsitikėkit savo regėjimo pir
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto
Rusija buvo priversta ant kiek nebūt kardo ėmusis nė kiek ne
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad
Knyga apie Patrūkimas.
majam by kokiam neprityrus a m
apsaugojus paduškaitę " B " nuo slankiojimo
vieno punkto nusileisti, taip kad
aptlokoriui auksoriui ar keliau
Vardas . . . . « . . . . « £ . . . .
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.
greičiau del mūsų laivyno, kaip iš
>..............
"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas,
jančiam pardavėjui, nes jie su
ji niekad nebuvo pozicijoj Serbi
Adresas
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius
mūsų pirklybos priežasties, kuri
telks jųs akims tik daugiau blogo.
muskulus, kad juos sulaikius nuo via tolyn
Grįžtanti krasa atneš dykai iimeg. Plapao
jos ambicijas paskatinti. Albanija
A š turiu 16 metų patyrimą Ir
besislinkimo.
buk jos pavydą sukėlusi ir galų
kad ir priežasties persikėlimo į naują vietą padariau
gailu IStyrt jųs akis Ir pririnkti
buvo sudaryta, kaipo Austrijos
gale karę j priešakį išstūmė.***
specialiai žemas kainas, kurios tęsis nuo Gegužio 11-tos
jums akinius tikrai. Darbą atlie
vasalinė valstybė ir Serbija nuo
ku belaukiant, užtikrintai.
Kalba apie anglų pirklybinį pavy
iki Birželio 1-moS.
jurų atstumta. Konferencijos pa
Jei l u m s akiniai nebus reika
dą, apie ką taip daug pas mus gir
lingi, m e s tat jums pasakysime.
Iš priežasties padidėjimo mano biznio ir del paran
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sekmė taigi buvo rusų susiprati
dima, yra ant neteisingo aplinky
kesnio priėjimo kostumeriams buvau priverstas persikel
JOHN SMETANA
mo naujas pažeminimas."
bių sprendimo pamatuota. Po sep
ti savo biznį į didesnę ir parankesnę vietą, po No. 3239
Akių Specijalistas
tyniasdešimtų metų karės ir de
Sp. Halsted St., kuri vieta yra geriausiai prieinama.
Brittų nuolaidos Afrikoje.
1801 S. Ashland A., Chicago
šimtmečiais po to Vokietijos augi
Prie to turiu pasakyti, kad mano kostumeriai kaip
Kampas 18-tos gatvės.
Tegul KVORKA padabina Jūsų na
Panašiai, kuomet Vokietija ieš- mas, kaipo pirklybinės galybės, išir pirma gaus geriausį darbą, kokį tik artistiški siuvėjai
8-člos lubof, virš Platt'o aptiekos
mą. Pas mus galima gauti visokiu
Tėmyklte f m a n o parašą.
Įfcojo nuolaidų portugalų kolonijo- tikrųjų brittų pirklybai pavoju
gali atlikti ir kuogeriausią patarnavimą, nes prie mano
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto lkl
naminių rakandų k. t.:
I Afrikoje, Anglija, kaipo Por mi grasė, kurių industrijos ir eks
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
naujai įrengtos vietos yra įtaisyta viskas parankiausia
RAKANDŲ, PEČIŲ, DIVONŲ, SIU- S
vai. ryto iki 12 valandai dieną.
tugalijos interesų Afrikoje globe- portuojančios įstaigos lyginai ko
del padarymo gero darbo ir patarnavimo visuomenei.
VAMŲ MAŠINŲ, PIANŲ GRAFOpa, pagelbėjo Vokietijai išgauti vi- kia monopolija džiaugėsi. Bet bcDar-turiu pranešti, kad šitam persikėlimui turiu prisipirkęs greriausių Skotlandljos ir Irlandijos materijų, kurios turi neapsakomą,
NOLŲ. Viskas pas mus gaunama.
[*a, ką tik ji norėjo. "Brittų val sididinanti pirklyba su Vokietija,
gražią spalvą Ir designs (desains) Ir geriausių Shetlandijos salų jaunų
niiinHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
Kuomet jum prireikės ko prie namo
avinukų vilnų, kas duoda geriausią verte dėvėtojams ir turiu pastebėti,
džios patenkinimo žadančiam atsi- kuri geriausiu kostumeriu skaitėsi,
Tel. P r o s p e c t
4866—7906.
kad apart to visko mano kainos yra labai konservatyviškos. Su pagarba,
kreipkitės prie
jnešimui pasidėkojant,' * ražo prin padafrė tai, kad Anglijai pasidarė
DR. J. M. BLUM
A. MAUSNER,
cas Liehnowsky, "man pasisekė norėtina su geriausiu kostumeriu
Lietuvis Siuvėjas.
P h o n e Yarri* 460S.
Lietuvis-Rusas Gydytojas—Oiiruirgas.
naujai sutarčiai duoti forma, kuri ir biznio draugu geruose santiflpecljallatas akušerijos, moterų ir
3239 Seuth Halsted Street,
Chcago, Illinois.
m l k ų , chroniškų, nerviškų ligų.
bilnai su mūsų norais ir intere kiuose pasilikti ir laipsniškai su
1551-1553 Chicago Avenue
|
P. S.—Mano storas būna atdaras nuo ryto 7:80 v. iki vakaro
5058 SO. ASHLAND AVE.,
sais sutiko. Visa Angola iki 20 il- kitais išrokavimais sutapo. Brittas
9:30. Šventadieniais—ryte S vai. iki 2 vai. dieną. O radus Storą užda
Arti Ashland Ave.f Chicago
=
K a m p . 51 gat.
- *
Chicago.
rytą, malonėkite kreipties bile laiku j m a n o rezidencija, (gyvenimo
|<umo laipsnio buvo mums priskir į faktus atsižvelgia; jis susiderina
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popiety
Telefonas Monroe 2500
i
vietą):—3247 Emerald Avenue.
Ir
6-8 vak. Nedalioms, 10-12 ryto.
ia, taip kad mes Kongo plotus iš su faktais, o nesipuola prieš malu-

VOKIETIJOS IŠPAŽINTIS.
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18 G-VĖS KRONIKA.

IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ.
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BfflOGEPORTO KRONIKA.! ^"SSSST
pr-ja Sv. Petronėlės

įsisteigė

net tris gražias vėliavas: bažnyti
nę, amerikonišką ir lietuviška, l'a-

šventinimas tų vėliavų atsibuvo
nedėlioj, geg. 19 d., Šv. Jtirgio
bažnyčioj. Kun. Krušas įvedęs į
bažnyčią pasakė gražų pritaikinta
pamokslą. Prie pašventinimo vė
liavų dalyvavo visos narės, kurios
buvo baltai pasirėdžiusios. Kiek
vienai dalyvavusiai iškilmėje la
bai gilų įspūdį padarė.

81

bendrovės

Blaivininkų gegužinės rengimo
komisija laikė susirinkime gegu
žės 21 d., Šv. Jurgio parapijos
svetainėje. Buvo 'kalbama apie iš
važiavimą,. Pasirodė, jog patogiau
sia vieta išvažiuoti yra Marąuette
Parkas, prie 67-tos ir Marąuette
gatvių, Chieago, 111.
Ten yra užtektinai vietos, 500
M keri u žemės, kur galima bus ty
v
ru oru pakvėpuoti.
Patogiausia diena pasirodė—M
d. birželio. Taigi valio visi blaivi-

ROSELANDO KRONIKA.

•

p r i e ž a s č i ų n c a t s i l a i i k i u s p i r m . , j o p a laikė mėnesinį

snsirinkiiaų..

f

vietą užėmė vice-pirmininkė p. kuopą instojo viena nauja narė.
Katarina Račkienė. Atidarė susi Buvo renkama šiems metams vai
dyba. Senoji valdyba sutiko ir šį
rinkimą su malda.
met darbuotis Są-gos naudai.
Toliau sekė iššaukimas delegatu, Truko tiktai vice-pirmininko—iš
kurių pasirodė sekančiai: 41 kp. rinktas p. J . Liuleika ir iždo glo
—10 delegatų, 12 kp.—neprisiun- bėjų—išrinktos p-ni J. Pečiukai11 kp.—3 del., 21 kp.—nepri- tienė ir E. Medvarienė. Taip pat
siuntė, 37 kp.—1 del., 28 kp.—2 išrinkta aukų rinkėjos
Vainiku
del., iš 4 kp. atstovavo—16 dele Dienoje, ant Šv. Kazimiero kapi
gatų. nių.
Rep.

Toliau inešta ir paremta sureng
ti gegužinę. Vienbalsiai sutinkant,
išrinkta komisija ištirimui kada ir
kur butų patogiausia išvažiuot,
Komisijou pateko p. V. Balanda,
p-lė M. Tupinskaitė ir p. Petrau
skas.
Sekantis

susirinkimas

nutarta

laikyti paprastą vakarą Šv. Anta
no parapijos

svetainėje,

Cicero,

111. Susirinkimą uždarė viee-pirm.
su malda.
P. B. Ch. Aps. rast.
9

Viktorfo.
\

šėrininkų

ir

Tautos

Foųdo.
Bendrovės

šėrininkai.

pirmiau

atidarė susirinkimą ir pradėjo
svarstyti savo begarsius reikalus.
Į susirinkimą atsilankė keletas
naujų tėvynainių, kurie nusipir
ko po šėrą ir tapo dienraščio
'' Draugo'' šėrininkais.

Tautos
Fondo
susirinkimas
trumpai taipgi aptarė savo began
i u s reikalus ir dalis narių užsi
mokėjo savo mėnesines mokestis.
. Pasirodo, kad žmonės atjaučia
ninkai į
Tcn dainu, imc
f"***
*
prakilnaus darbo'vertę ir priside
R i m u k ų himną. Valgysim ski- da prie jo aukodami Tautos Fon
" C * g m " m c s a m p a n * l s P° k r a ' dui savo uždirbtus centus. Jie ži
M6T žaisim įvairias
lietuviškus
no, kad jų kiekvienas centas atneš
žaismes ir tt. Neužmirškite, jog iš
nemažai naudos jam ir Lietuvai.
ten bus matyti našlaičiams už
pirkta žemė, ant kurios jau rengiaGegužės 16 d. L. Vyčių 4 kuopa
mics jiems namą statyti.
laikė susirinkimą. Laike susirinkiRengimo
Komitetas. jno buvo prakalbos. Kalbėjo p.

Nors jau ncsvkį buvo " D r a u g e '
rašyta, kad Sv. Jurgio pa.api,.,
svetaiiu-je nevalia šokti nepadoru
šokių, bet tūli šokikai mažai j tai
atydos atkreipia. Geg. 19 d. laike
vakaro, kurį buvo, surengus Sv.
Petronėlės dr-ja pasirodė kelios
poros su tangais, bet patėmyjus
tai, tuojau tapo ištanguoti laukan.
Ne gana to. Kaip girdėti tai para
pijos komitetai žada gauti sau poliemono tiesas ir vakaruose tango
bet kiti] nepadorų šokių mylėto
Geg. 17 d. paminėjimui savo gi
jus gabens j cypę. Užsirašykit ta. mimo dienos p-lė A. Deveikaitė
tangiečiai.
buvo surengus gražų šeimynišką
vakarėlį. Vakarėlyj dalyvavo ne
Laike vakaro dr-jos Šv. Petro mažai gražaus jaunimo. Laike pronėlės. Šv. Jurgio par. svetainėje, gram/*lio p-lei Deveikaitei tapo
pasirodė žmogutis su plakatais ko įteiktas gražus gėlių bukietas.
kio tai kliubo ir pradėjo juos da
Labai tik gaila, kad mūsų jau
linti. Kadangi neturėjo leidimo
nimas vis dar puošiasi svetimomis
nuo klebono, tai tapo perspėtas. , %
».
., .,
_, _
...
..
i plunksnomis. Kur reikėtų vartoti
Gi kuomet perspėjimo neklaus*\
_ -^_±
i iu
. .
. . . . . .
,
sava prigimta kalbą, tai tenai,
tai buvo plakatai atimti ir pats da
. ,.
,.-,
. xl_
r
.
girdi, vien angliškai tauškant.
Aplankęs Bridgeportą garnys
Jaunime atmink, kad esi tautos
apdovanojo Juozapą ir Morl;* ateitis.
Geg. Mesk
20 d. svetimas
L. Vyčiųplunksnas.
kuopa laiVaitkus dukrele, kuriai prie krik kė susirinkimą. Tarp kitko nutar
ta įsigyti garbės vėliavą, kuri
što davė vardą Elenos.
reikš, kad iš kuopos Dėdė Šamas
Pranei3ką ir Prancišką Jakima paėmė savo kariuomenėn tris na
vičius sūnumi, kuriam prie krik rius: J. Ramanauską, A. Sudcntą
ir J. Šimkų.
što davė vardą Bronislovo.
Nutarta surengti gegužinę Visų
Šventų parapijos darže.
Vladislovą ir jfąrborą Jurionius
Gaila tik, kad ne y'm nariai lansumani, kuriam prie krfĮ&uHJarvė - k o B i į• susirinkimus,'
g^^nki
ypač mergai
vardą Liudviko.
tės, nors ir atvirukais yra kviečia
mos.
Rep.
Julijoną ir Uršulę
Vaišnorus
duktere, kuriai prie krikšto dav-'
Geg. 19 d. Tautos Fondo 67
vardą Monikos.
Kep. skyrius laikė mėnesinį susirinki
mą. . Aptarta tapo daug svarbių
IŠ PILN. BL. CH. APSKR. reikalų. Pasirodžius, kad skyriaus
pirmininkas p. J . Ramanauskas
VEIKIMO.
yra paimtes į kariuomenę, tatai
Pilnųjų Blaivininkų Chicagos į jo vietą tapo išrinktas naujas—
Apskričio susirinkimas įvyko ge p. J . Puodžiūnas.
gužės 16 d., 1918 m., Aušros Var
Geg. 19 d. L a b d . Są-gos 2 k u o 
tų parapijos svetainėj. Iš svarbių

Toliau buvo perskaitytas proto
kolas, kuris liko priimtas. Toliau
sekė raportai iš buvusios Blaivy
bės Savaitės. Iš raportų paaiškėjo,
jog vien ik kp. gavo 16 nau
jų narių, o kitos kuopos liko be
pasekmių, išskiriant iš kurių ne
buvo delegatų.
Toliau raportas iš (Chieago Dry
Federatibn) liko priimtas.
Pageidauta
idant
Apskritys
daugiau dirbtų, ką jis pasižadėjo.
Toliau kuopos buvo paragintos
idant siųstų pageidavimus kur
seimas turi įvykti. Apskritys pa
geidavo idant seimas įvyktų Baltiniorėje.'

Panedėlio vakare Dievo Apveizdos parapijos svetainėj atsibuvo
kartu du susirinkimai: ' ' D r a u g o "

SUSIRINKIMAS.
Rytoj, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje Labdarių 5 kuopa turės
savo nepaprastą susirinkimą, 1:30
vai. po pietų. Šiuomi kviečiami vi
si nariai, t a i p garbės taip ir me
tiniai, ateiti tan susirinkimam
Kviečiami taipgi nauji prisidėti,
nes yra kilęs užmanymas pradėti
statyti Našlaičiams
prieglaudą.
Bus taipgi kalbama apie kitų daug
svarbius dalykus. Taigi kitus daug
susirinkiman kuoskaitlingiausiai.
Kviečia Valdyba.

SVEČIAS.
Jonas Zabulionis iš Sioux City,
Iowa, išleidęs savo brolį Dėdei Stmui tarnauti, ir paėmęs keletą
dienų vakacijoms atlankė Gary,
Ind.; iš ten atvyko į Chieago, Iii.
ir apsistojo pas draugus. Vakar
atsilankė į " Draugo*' admi
nistraciją. Tapo ingaliotas agent
ui uti ir pardavinėti " D r a u g o "
šėrus savo apielinkėje. Visiems
siouiccitiečiams praneša, kad yra
sveikas ir siunčia daug labų die
nų. Apleidžia Chieagą ir grįžta
namo geg. 25 d.

Stulpinas.
Kalbėtojas labai plačia! ir aiš
kiai nupiešė pramonę ir kaip daugiaus galima sutaupyti pinigų.
Šiame vakare buvo susirinkęs
nemažas narių būrelis. Visi ramiai
užsilaikė ir atydžiai klausėsi.
Po prakalbų kuopos pirminin
kas, p. Kudirka pranešė ir paaiš\
kino apie dienraščio " D r a u g o "
Serus.
Tame vakare pasirodė, kad L.
Vyčių 4 kp. nariai beveik visi jau
turi šėrus.
Toliau pirm. pranešė liūdni)
naujieną, kad vėl apleidžia kuopą
du darbštus nariai: K. Stula ir V.
•Juodelis. Jiedu tapo pašaukti į ka
riuomenę. Visi vienbalsiai nutarė
surengti vakarėlį, kuris atsibus
gegužės 26 d.
' Po susirinkimui žaidė žaislės ir
prie einant namo užtraukė Lietu
vos himną.
Ten Buvęs.
Gegužės 19 d. Dievo Apveizdos
parapijos svetainėje Labd. Są-gos
Centuos buvo surengęs vakarą,
kuriame tapo suloštas gražus vei
kalas. Lošimas išėjo puikiai. Artistai-mėgėjai savo roles atliko pagir
tinai. Po lošimui tęsėsi šokiai. At
kreipus domą į šokius kibai nema( lonu yra apie juos rašyti. Gaila,
kad dalis mūsų jaunimo pamiršta
gražus lietuviškus šokius ir imasi
už žydiškų į kuriuos net bjauru
žiūrėti. Turiu vienok pažymėti,
kad ne visi taip šoka; Hbct randasi
tokių, kurie užteršia visą gražu
lietuvišką jaunimą.
~1|L1_.
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MILŽINIŠKOS RISTYNES.

WEST SIDE.
P-lės C. Filipavičiutčs
mokinių
vakaras.
Se rėdo j e, gegužės 15 d., M. Meldažkr svetainėj įvyko p-lės C. Fi
lipavičiutčs mokinių nepaprastas
muzikai iškas
vakaras.
Vakaro
programas buvo pažymėtinai tur
tingas. Jis buvo sudėtas iš 19 at
skirų šmotelių, kuriuos išpildė
p-lės C. F . mokiniai.
Programo vedėjum buvo pa
kviestas p. J . Poška Jis pradėjo
programą, prašydamas susirinku
sius ramiai užsilaikyti laike prog
ramo. Programas prasidėjo su Amerikos himnu. Paskui padainuo
ta "Paukšteliai mieli." Dainavo
p-lės C. F . sutaisytas choras. Po
to kalbėjo studentas J. P. Poška.
Jis kalbėjo apie muziką, jos isto
riją, išsitobulinimą ir išsiplėtojimą. Štai jo nekųrie išsireiškimai:
"Muzika užgimė drauge su žmo
gaus siela. J i yra jo pirmutinė
kalba. Vokiečių muzika, sakė
kalbėtojas,
apsireiškė
genijų
kompozitorių veikaluose, kaip tai:
Baeh'o, „Bcethoveho,
Mozarto,
Šiumano ir kitų. Vokiečių muzika
yra fabai gili. Joje spindi nepa
prasta puiki forma, ir nepaprastas
sentimentalizmas. Rusų muzika,
sakė jis, pilna skausmo, Ilgėjimo,
Ir nuliūdimo. Petras raikowskis
savo veikaluose išreiškė rusų mu
ziką. Italijos muzika, sakė jis, yra
saldi, lengva ir meliodijinė. Itali
jos muziką, Verdi, Rosini, Dmiicetti, Puccini ir kiti perstato 'savo
veikaluose. Kompozitorius Grieg'as parode Skandinavų muziką....
Lenku muziką, p. J . P. Poška sa
kė, yra pilna jautrumo, jausmo,
linksmumo, matosi šokių mėgimas.
Didžiausis jų kompozitorius sak#, tai Šopen'as, kuris parašė dnujr
" m a z u r k ų " ir daug kitų gražių
veikalų. L i c t u v i į muzika tai, sa
ko, tebeilsis liaudies "dainose ar
ba užrašuose. J! raukia kuomet už
gims lietuviu ta"! oje genijus, ku
ris sugebės pagaminti nemirtiną
muziką Lietuvai,"
Po prakalbos sekė dainos, due
tai, pijano d u e t a i ir pijano skam
binimai. Visi jmįįkiiuai pažymėti
nai gerai atliko savo užduotis.
Grožybė Lietuvos

(Pantomain'a).

"Grožybė
Licjuvos"
panto
main'a tai žavėte užžavėjo publi
ką. Gražiai išpuoštoje scenoje pa
sirodė septynios Aroergaitės baltai
pasirędę ir apsisiautę didelėmis
lietuviškomis vėliavomis. Jos išda
rė įvairias figūras scenoje. Pui
kiausios figurus ,-buvo Kryžius ir
Lietuvos vėliava dviejose figūrose.
Po kiekvienai figūrai sekdavo gau
sus rankų plojimas. Paskui vėl se
kė pijano skambinimas ir dainos.
Kiekvienas vėl gražiai atliko savo
uždavinius. '
Laike programo, p-lė C. Filipavičiutei tapo įteiktas puikių gyvų
gėlių bukietas. Baigiant programą
sudainuota Lietuvos himnas li
tuokli viskas užsibaigė. .
Žmonės skirstėsi namo, link
smais veidais ir kalbėdami apie
jaunos inteligientės nepaprastus
gabumus muzikoje, dainavime ir
mokinime. P-lė C. Filipavičiutė
jau yra pasiekusi augštą laipsnį
muzikoje, bet jeigu ji nepaliaus
mokyties, galima tikėti, kad gali
t į, kad gali užimti pinną vietą
užimti pirmą vietą lietuvių tarpe.
Lietuvis,

certą. Koncerto programą pamar
ginti buvo pakviesti iš Chicagos
žymus solistai kaip p. Pociai, J.
Kudirka ir kiti. Bet nelaimė, kad
koncertas nepavyko taip, kaip bu
vo norėta. Didelis lietus su perkū
nija pakenkė viskam. Elektros vie
los tapo sutraukytos ir visas mies
telis neteko šviesos. Kuomet rei
kėjo pildyti programą svetainėje
buvo tamsu. Panaudota buvo žva
kės. Chorą* negalėjo dainuoti vi
sai. Porą dainų sudainavę paliovė.
Chicagos dainininkai savo užduo
tis atliko. Pirmiausiai dainavo so
lo p. Pocienė. Publikai labai ^pati
ko ir rankų plojimu privertė net
tris sykius atkartoti. Paskui solo
dainavo p. J . Kudirka. Paskui
dainavo kvartetas, kurį sudarė pV
Pocienė, p-lė Pestininkaitė, p. Po
cius ir p. J. Kudirka. Dainos pub
likai labai patiko. Po dainų p. Po Lietuvos Ženklas (Herbas) su didmiesčiais. Vytautas sumuša kryžiokus ties Žalgiriu.
cius turėjo prakalbą apie muziką.
Pažvelgus į šiuos paveikslus, kiekvienam lietuviui sujuda minLabai nesmagu ir liūdna, kad
choras negalėjo išpildyti to, ką tu tįs, — Kaip Lietuva didele ir galinga praeituose amžiuose buvo.
Šie paveikslai yra puikiai spalvuoti ir artistiškai padaryti. Jie
rėjo prisirengęs. Publika butų iš
girdus daug gražių dainelių. Dė yra'.musų tautos gaivintojais, jie yra papuošalais mūsų Kambarių;
kingi esame savo vargonininkui, Jie turėtu rastis kiekvieno lietuvio stubeleje arba instaigoje.
kuris, nemažai padėjo triūso, tik
Didumas: 15 x 20. Kaina: vienas 30c. abudu 50c.
gaila, kad to jo triūso žmonės ne
Užsisakant daug, daug pigiau. Vėliau pardavinesiu juos del sieniniu kalendo
matė. Taipgi ačiū Chicagos daini
rių 1919 metams.
Reikalauju agentu.
Adresuokite:
ninkams už atsilankymą.
Aš maųau, kad mūsų choras ru Aug. Laukžemis, 196 New York Ave. NeWark, N. J.
denyj surengs vėl tokį koncertą,
kuriam niekas nepakenks.
S s.

Puikiausi Tautiški Paveikslai!

L. D. SĄJUNGOS CHICAGOS
APSKRIČIO KVOPŲ
SUSIRINKIMAS.
Rytoj, gegužės 2G dieną, Šv. An
tano parapijos svetainėje, Cicero,
111., 2 vai. po pietų, įvyks L. Dar
bininkų Sąjungos Chicagos Apskri
čio kuppų delegatų susirinkimas.
Kuopos raginamos, kad -kuodaugiausiai dejegatų prisiųstų šitan
susirinkiman. {
Šv. Antano parapijos svetainė Ii
yra ties 15 gatve ir 49-tu Court, I
Ciceroje.
Valdyba
f
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PRANEŠIMAS.
Cicero '.'Draugo"
Kontesto
Komisijai.
<s

Draugo" kontesto komisija,
kuri tapo išrinkta pereitą ketvergą, malonėkite susirinkt nedėlioj,
geg. 26 d., pusė po trijų, bažnyti
nėje svetainėj. Bus suplenuota ir
suteiktos visos informacijos kaip
rinkti " d r a u g o " šerininkus.
Kviečia Kontesto
Komisija.

No. 1437. Karoliai jvai
rių spalvų. Reikalaunaut paminėkite ko
kios spalvos pageidau
jate.
Lenciūgėlis ir
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prisluntimu
75c
No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu
tik
f 1.75
No. 143».
Galima
gauti Įvairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuotl, ant 5 metų.
Kiekvienas
atskirai
jdėt&st gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su
prisiuntimu . . . $2.00

DOMAI L. V, 36 KUOPAI
BRIGHTON PARK.
L. Vyčių 36 kuopa buvo nuta
rus turėti save išvažiavimą į par
kus gegužio 26 d.
Kadangi esame užkviesti tą pa
čią dieną dalyvauti Melrose Park 'c
ant šeimyniško vakaro, todėl išva
žiavimas tapo atidėtas ant toliau.
Visi 36 kuopos vyčiai, kurie va
žiuosite malonėkite susirinkti baž
nytinėje svetainėj ne vėliau kaip
6 vai. vakare.
S. Ž.

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Adresuokite:
\
A

DRAUGAS PUBLISHING CO..
1800 WEST 46th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

IŠ KENSINGTON, ILL.

Nepaprasta tragedija.
Mūsų kolonijoj atsitiko nepa
prasta tragedija. Du žinomi cicilikai J. Bagdonas, gyv. po num.

36/) Kensington ave. ir A. Kovalc-

*™1

•

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime j vairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų4Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.

J

Dievo Apveizdos parapijos sv.
kis, gyv. po num. 215 K. 115th st>.
tainėj gegužės 17 d., 8 vai. vakaie
vaikščiojo pas tūlą gyvanašlę Luatsibuvo didelės ristynes. Ritosi
kašienę, kuri yra pabėgus nuo vy
4-rios poros. Ristynes išlošė lie
ro, ir varžėsi už meilę. Geg. 16 d.
tuvis Bansevičius.
Kovalckiš parėjęs iš darbo rado
prie savo mylimos Lukašienės
Nors jisai nesitikėjo, kad jam
Bagdoną. Nieko nelaukdamas su
papuls su tokiu dideliu ristis, ku
griebė puodą ir pradėjo kalti Bag
ris sveria 240 svarų, nes Bansevi
donui į galvą ir taip primušė, kad
čius sveria tik 158 svarus, b A ka
vargšas ant rytojaus mirė. Pribu
da jie susikibo ristis, tai indijonas
vus policija tuojau suėmė Luko
parito Bansevičių į 5 minutas ir
šienę, pasodino kalėjiman ir pra
27 sekundų. Per neatsargumą
dėjo ieškoti Kovalckio. Užgirdęs
Bansevičius norėjo indi joną parKovalckiš, kad policija jo ieško,
mesti per save, bet indi jonas bu
sugalvojo pasidaryti sau galą. Su
vo persunkus tai Bansevičių su
griebęs peilį traukė sykį per kak
klupdė ir partrenkė.
lą, bet nepasipjovė. Pribuvus poBet pasilsėję 5 minutas ir Ban
1
< _
licijai Kovalckiš tris sykius dūrė
sevičius vėl stojo ristis. Dabar
Bansevičius parodė savo sveikatą, CHICAGO HEIGHTS, ILL. peiliu sau į šoną, bet gi dėlto ga
lo nepasidarė. Suėmus policija
nes indijoną partrenkė 4 19 miii.
Geg. '19 d. vietinis parapijos nugabeno į Pullmano ligonbutį.
ir 20 sekundų. Tokiu būdu lietu
Sakoma pasveiks.
vis ristikas laimėjo ristynes ir iš choras buvo ąurengęs puikų kon
lošė $800.00. Ant galo J. Banse
vičius pasakė, kad nebijo jau ris
Vienatinis Registruotas Rusas Aptiekorius a n t Bridgeporto
tis dabar ir su dideliu ar mažu
VYRAMS IR SUAUGUSIEMS
ristiku. Bravo, kad lietuvis risti
Akiniai aukso rėmuose nuo j
kas laimėjo.
Viską Žinąs.
la.br o
— " •' ' "

AUKSUOTI ROŽANČIAI

$3.00 ir augščiau.
Sidabro
rėmuose ' n u o $1.00 ir augSčiaiv Pritaikome
akinius
už dyk*. Atminkit: Galvos
sopėjimas, nerviškumas, akių
skaudėjimas, užvilkimas ir t t yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali būti
prašalintos gerų akinių' pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei
akįs silpsta, netęsk ilgiau^, o jlęškok pagelbos aptlekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad mes kožnam gvarantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jėi jųs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit
pas mane. Aš buvau, aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15
metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti t » e kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu drau
gas žmonių.

S. M . MESIROFF, 3149 S. Morgan St„ Chieago, III.

Didele Gramofonų Krautuvė
Užlaikau geriausius gramafonus. Kaina nuo $10
iki $215.00. Turiu did--

Kaina {18.00

Lietuviškų,
Anglišku,
Rusiškų ir Lenkiškų.
Kaina 75e kiekvienas.

Kaina $45.00

NAUJI REKORDAI:
E
E
E
E
E
K
E
E
E

3796
3797
3798
3799
2656
2326
2357
3313
334(*

E
E
E
E
E
E

3348
3625
3624
124 9
2397
2002

Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Jau kad aš augau ir šia neclt-lėlę (M. Petrauskas).
v
Kur vėjai pučia ir Esu įjarhinj&a vyras.
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas.
Ant Dunojaus £$aagt|. Vfelcfta, ir Jūrių melsvumas. Mazurka.
Lietuva, Tėvynė Musij ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur banguoia Nemunėlis.
Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rube>:iaus.
Prirodino seni žmonės man jaunam mergely ir Kur tas šalti
nėlis.
Suktinis ir Valą Valuže. (M. Petrauskas)!
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
Šienapiutė ir Kur upelis teka.
Mano Palvis ir Velnias ne boba.
Klumpakojis ir Pi»lka Kokietka.
Krakoviakas.

Pinigus galite prisiųsti ivkalno arba užmokėti tuomet,
kuomet tavora priimate.
Katalogą Rekordų ir gramafonų siunčiame dykai.
Užlaikau laikrodžių, žiedų, bramealietų ir kitus auksinias ir" sidabri
nius daiktus, taipgi visas e.-anėias lietuvių kalboj knygas.
KRAUTUVĖ ATDARA NEDALIOMIS.
Telefonas DROVER 816$.

Moteriški "Branzalietiniai Laikro
dėliai. Kaina nuo

Dr ūkuojamos Maši
nėlės. Kaina nuo

$10 iki $75

i

• $5.00 i k i $50.00,

J. P. BUDRIK,
3343 So. Halsted Street,

Chieago, nift&rii

8

IŠKILMINGAS PAVASARINIS

BERGMANS DARŽE

PIKNIKAS

R I V E R S I D E , ILL.

Pradžia 10 valandą iš ryto

£

LIETUVIŲ GIESMININKŲ DRAMATIŠKOS DRAUGYSTES PO PRIE6LDBA SV. CECILIJOS

Gregniės 30 dieną, šiuose
tuose, šv. Kazimiero kapi;e įvyks iškilmingos pamal» 11:30 išryto. Bus egzekvi, mišios šv., pamokslas ir
procesija, kaip paprastai. Kun.
F. B. Serafinas laikys mi>; kun. Ign. Albavičius bus
dijjdconu; kun. N. Pakalnis —
subdijakonu .• kun. B. Urba —
jmonijarium. Kun. H. Vai
įas sakys pamokslą,
amaldose dalyvaus visi
0h 3agos lietuviai kunigai;
mgos vargonininkų choatliks visus giedojimus.
} isi Chicagos ir apielinkių
iviai katalikai yra kviec«oni dalyvauti šioje iškilmė
je. Bus renkamos aukos naš
laičių prieglaudos pastatymui.
Lai nei vienas neatsisako sa
vo aukos pridėti.
30 GEGUŽĖS VAŽIUOKI
ME VISI CHICA&IEČIAI Į
ŠV. KAZIMIERO KAPINES.
BET NEI VIENAS SUAUGCS TEGUL NEVAŽIUOJA
BE KVOTERIO, O VAIKAS
BE DEŠIMTUKO. TAIS PI
NIGAIS BUS PATIESTI PA
MATAI NAŠLAIČIŲ PRIE
GLAUDAI.
IŠLEISTUVIŲ

VAKARAS.

Gejjužės •_>:] d. ' K a n k l i ų " cho
rus (šv. Jurgio par.) įrengė nuo
širdų išleistuvių vakarą savo trims
nariams, išeinantiems karinomenėn. Šiuo tarpu ehoras išleido
šiuos narius: A. Jasinskn. M. Ged
vilą ir .J. Gedvilą, broliu. (Pernai
tuo pačiu metu iš to paties ehoro
išėjo Enrikas (Jedvilas—brolis da
bar išlydėtų dviejų). Viso sulyg
vedėjo p. H. Janušausko praneši
mo, ehoras yra išlydėjęs apie de
šimtį savo narių.
Be vakarienės, kurią gražiai pa
taisė vikrios ehoro narės, bu ve
įvairus proi^ranulis. Trumpas kal
kis pasakė 1>. Jakaitis. M. Z u jus,
IfT. Sakalauskas; dviem atvejais
p-lė M. Gurinskaitė padainavo so
lo; taip-pat dviem atvejais daina
vo '•Kanklių" ehoro kvartetas iš
.J. Ramanausko, J. Saunoro. Ii. Jakaiėio ir J. Krikščiūno. Kvartetas
ytin visus sužavėjo ir nenoriai bu
vo nuleidžiamas nuo scenos.
W

Jautriausią kalbą išlydimiems
pasakė p. H. Janušauskas, choro
mokytojas ir vakaro vedėjas. Išsi
reiškęs, kaip gaila atsiskirti su ge
rais nariais, linkėjo geriausios klo> pasitarnauti/žmonijos ir niujįs) tautos idealams ir troškimams.
Parbloškė tą juodą šmėklą, kuri
vergijos retežiais pasauliui graso,
išgriovę tą sieną, kuria užtverta
Hiusii

Tėvynė

L i e t u v a , p r i k e l k i te*

jus- ateitį iš griuvėsių—ant GeJimin.» Kalno Vilniuje Įsmeigę ir iš
skleidę Lietuvos ir Amerikos vė
liavas, kaipo ženklu su bendrais
tikslais ir idealais. 7 '
Vakaras prasidėjo ir užsibaigė
Šokiais ir tautinėmis žaismėmis.
Dalyvavo skaitlingas būrys pnbli•

k<»s —jaunimo.
ros
ninkams!

kloties

lietuviams

kari
M.

IŠ W E S T PULLMAN'O.
Sutverta Labdarių Są-gos kuopa.
Vedėlioj, geg. 12 d., gerb. kleb.
kun. J. I'aškauskui pa raginus su
tverti Labd. Są-gos kuopą, tuojau
po pamaldų į bažnytinę' svetainę
susirinko nemažas būrelis žmonių.
Atvykęs klebonas ir trumpai pa
aiškinęs svarbą Labd. Są-gos, tuo
jau sutvėrė kuopą, i kurią prisira
šė 31 narys ir sumokėjo 18 dol.
Valdyba tapo išrinkta iš sekanėių ypatų: kun. J. Paskališkas.—
pirm., J. Balsis — raštininkas, J.
.Vainauskas .— iždininkas.
Tikimasi, kad mūsų kuopa vei
kime stos į lenktynes su kitomis
kuopomis.
Garbė vvestpullmanieėiams, kad
taip naroiai stoja J tokį prakilnu
darbą.
Justinas.

TOWN OF LAKE.
Labdarių

susirinkimas.

šv. Mykolo parapijos, Chieago, III.
10 naujų Serų gavome. Paliudijimus
urnai prisiiisime.
Wcst Pullman'o. 10 Serų šį ryt esa
me gavo. I K'kavojame labai. Darhuokitt's, broliai ir toliaus. Paliudijimus
gausite.
šv. Kryžiaus parapija. Chieago, III.
Ir vėl nuo .Tusų k-to desėtka nauju
Šerų pavome. T«abai atxiu.
Apvoi/,dos Dievo parapija, Chieago,
III. 24 nauji Serai )plauki iš Jūsų ko
lonijos. Aeiu. Valio 18-oji. Palūkėkite
o ir paliudijimus netrukus gausite.
Cieero.
šimtinę vakar nuo- Jusi;
k-to apturėjome. Clcerlcfiai visuomet
"Draugą" renifh, tikimės kad niekas
Jus ir šiame konteste "nesubytins."
Ačiū prieteliai. Gausite ir paliudiji
mus.
K. Zeromskts, 2538 W. 46th St.,
Chieago, III. Mes Tamstai laikrašti
siuntinėjamo kasdieną. Pasiteirauki
te pas yietinj ngontą. Jo vieno kaltė
tame. Mes pasiuntėme Jūsų agentui
užklausima.

RENGIAMOS

i PANEL SV. R02ANCAV0S KALY, STACIJŲ DRAUGIJA VYRŲ IR MOTERŲ PASELPINĖ :

•
•

Bus labai gražus perstatymas,

s

S•

NORTIT SIDE.
Liet. R. Kat. Sv. Kazimiero bro
liu ir seserų draugija, laikytame
susirinkime geg. T> d. tapo perskaitytas laiškas nuo Šv. Kaziniitrti
seserį) m užkvietimu prisidėti prie
rengiamo l>azaro, kuris prasidės
bipželio 30 d. ir baigsis liepos T
d. Duodama atsakymą praneš^,
kad draugija prisidėjo tiktai tuo,
ir išrinko komitetus, kad pavaik
ščiotų po stubas, parinktų kokiu
daiktų ir prisiųstų ] bazarą. Į
komitetą jėjo sekanėios narės: IVt
Razmanskienė. Elz. Savickienė ir
A. Janušauskienė, l'ž taigi pra
šom northsidieėių, kad neatsisiikytumėt vienuolyno rengiamui bazarui paauktdi kokiu daiktų, kuo
met va-ikšėios po stubas minėto^
moterys. - Ą. Janušauskas, rast.
Pirmadienio vakare, 8 va!.,
ant Wabansia
ave. ir Paulina
St. automobilius važiuodamas par
bloškė apifc 7 meti) mergelę, bet
nesunkiai sužeidė. Sužeistoji yra
lenkiškos šeimynos
Reporteris.

Diii/iausia

ir

Teisingiausia

Liotuviu Tautiška Draugija
laikvs savo susi rinkimą
BIRŽELIO 2 D., 1918 M.
F u l l c r P a r k s v e t a i n ė j , 1 va!.

po pietų.
N e i v i e n a s nežino k u o m e t j i

t

Broliu

Svetainėje,

Petronėle Urbonaitė,
2:111 So. Leavltt St.,
Chicago. III.
Paieškoti darbo už šoferj (ir kaipo
už meehaniką). Turiu šoferio lalsnį.
Ksu blaivus vaikinas.
Atsišaukite
greitu laiku ypatlškai ar per laišką.
Meldžiu pažymėti kiek galėsite m o -

158 Ei 107 St„ kam. Indiana Ave.
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MOKSLEIVIU VAKARAS

Niekad Nėra per Vėlu

f

Tautiečiai! Paremkit moksleivius, atsilankykit j jų vakarą. .Vakaras bus
labai puikus ir indo»*M*?. I«oš gražų veikalą, kuriame dalyvaus ir Chicapro.žyrnesnės artistės; prie to bus dainų bei Jvalrių muzikaliskų kąsneliu. Išpil
dys valparaisieėiai njekBleiviai ir šv. Kazimiero Akademijos auklėtinės.

L, R, K J Mok. S, A. 2 Kuopa
IS VAL.PAUAISO, I M > .

Ned., Gegužio-May 26,1918
Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje
jžanga 25c ir Aukščiau

Pradžia 7 valandą vakare

KOMITETAS.

Kviečią

KOŽNAM LAIKE GALITE PRISIDĖT PRIE MŪSŲ
50 SAVAITINIO KLIUBO.
Kad pripratyt paaidojimui mažos savaitines sumos, mūsų bankas

Prie 32»IM» IMaee ir Aubirni Avenue., ( h i e n g o , III.
PaioSkau Antano Elskio, pusbrolio
sūnaus, paeinančio i.š Kauno gub.,
Teisia pav., Sedos parap., Žadeikių
sodos.
5 metai
atgalios
gyveno
Itrlghtoo, Mass. J i s pats, ar gal kas
a i i o jj žino meldžiu pranešti sekan
čiu adresu:
Jonas Focius,
3430 So. Halsted St.,
Chieago, III.

pamarginimai

SVETAINĖ ATSIDARYS 6 VAL. VAKARE
ĮŽANGA VISAI MAŽA: 25c PORAI.
derinamieji lietuviai ir lietuvaitės nepamirškite atsilankyti ant taip iškilmingo vakaro, nes bus puiki muzika,
saldus gėrimai ir 'tt'l kur galėsite linksmai laika praleisti, patįs pasilinksminti ir nauja, draugija paremsite.
* Lauksimo visų.
RENGIMO KOMITETAS.

Paieškau savo brolio Adomo Urbo
no; paeina iš Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., Balbiešklo srminos. T a i p - g i b u s s k r a j o j a n t i krafea. P a s i l i n k s m i n i m a s t e s i s iki v t ' l u m a i .
Gudelių parap.. "Kalinių kaimo. Jis
VAKARĄ RENGIA
pats. ar kas kitas, malonėkite pra
nešti jo adresą, nes turi labai svarbų

ANT PARDAVIMO.

Didelis Metinis Balius

TfcMYKIT VISI!

L I E T U V I Ų DARBININKŲ D R - J 0 5 AMERIKOJE

]vo<lc' 50-savaitinj kliubą, prie kurio frnlima bilo kada pristot. Po sukakimui 50 savaičių, jeigu tik buvo apmokama kožną savaitę, bankas
suteiks jums visus sumokėtus pinigus su trečiu nuošimčiu nuo šimto.
Kiekvienas taupinantis aplaikys sunumeriuotą kortelę su savo
vardu ir pravarde, kurioje laike kiekvieno dėjimo pinigų bus pažymė
ta. Galima mokėt savaitėmis arba kartu iš kalno už kelias savaites.
Į šį kliubą gali prigulėti kaip suaugę, taip ir vaikai. Įstojimas
nieko nekaštuoja. Turime 5 kliasas # del pasirinkimo, iš kurių galite
pasirinkt vieng ar daugiau.
v
KLIASA
KLIASA
KLIASA
KLIASA
KLIASA

25.
50.
100.
200.
500.

Mokėsit 25e. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $12.50.
Mokėsite 50e. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $25.00.
Mokėsite $1.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $50.00
Mokėsite $2.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite £100.00
Mokėsite $5.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $250.00

Prie viršminėtų sumų jeigu bus reguliariškai mokėta, gausite 3
proeenta. (nuošimtį) daugiau.

PARHNUTAS

Prie kliubo galima* prisirašyti kiekvieną dieną nuo 9 vai. ryte iki
4:30 po pietų, ketvergo ir subatos vakarais nuo 7 iki9 vakare.

Aš turiu farnuj 20 akrų derlingos
Neatidėliokit, bet tuojaus šiandie pradėkite taup3rti į mūsų di
miifl,
1 mylia niio miesto labai pa/e
inku su
ranKu
su vaikais arti bažnyčios ir
delį ir užsitikimą banką prie kertės.
mokyklos. AS tenai gyvenau kelis m e 
DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE
tus e«u labai patyręs tQ. kraštą, ž m o 
nės labai linksmai g y v e n a Žiemos vi
STOCK
Ant Union ir 18-tos gatvių
sai n«'-ra. Oras visada vienodas; nėra
YARDS
karščiu nei šalčių. 3 kartus į metus
Pradžia
S
vai.
vakare
Įžanga
15c.
Y
patai
augina vaisių. Sveikas kraštas del li
STATf
goniu. Tenai yra lietuvių kolonija.
Noriu parduoti ar mainyti ant namo
ar loto. priežastis nevedęs esu, nega
^ - «
liu vienas apeiti. Norintiems plates V
ALEX. MASALSKI? "'
Tel Drover 7042
niu žinių, kreipkitės laišku ar ypaGraborius.
tiškai nuo 6 ryto iki 5 vai. vakaro.
Lietuvis gra
M. J. J.
borius. Atlie
L I E T r V I S DKlfTISTAS
riiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiililiiliiniiiiiiiiiliiiif iiiiiiiinilili
10649 Mlehigan Ave., Roseland. 111.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
kame visokias
llfllf lllllllisilllllllllllllllllllllllllffllllfllllllltllllllllltllllllllllllllllilllllllllllllllllltllttil
Nedėliomia pagal sutariau*..
laidotuvės koParsiduoda:—saliunas geroj vietoj.
4719 SO. AHHLAHD AVEBTIJE
Biznis išdirbtas per S-jus metus. Pir
pigtauMlai. ta
arti 47-tos Gatvės
mos klesos saliunas. Laisnis užmokė
rime savo Ka
ta už 6 mėnesius — nuo gejrdžfo 1 »1.
rabonus ir au
iki Oct. 31, 1918. Prieža.stis pardavi
tomobiliua.
mo — savininkas eina } S. V. kariuo
ralpgt dtdeamenę. Malonėkite atsišaukti po šiuo
antrašu:
Telefonas: PULLMAN 842 V
nė dalj grabų
patis dirbame.
C. Burbulas,
Dr. D: J. BAG0ČIUS
725 W. 119th S t ,
W. Pullman, IU.
3307 Auburn Ave.,
U E T U V T S GYDYTOJAS
m CHIRURGAS
Telephone Drover 418»
ANT PARDAVIMO.
10781 SO. MICHIGAN AVE.,
š-^ROSELAND, ILLINOIS
Tikras bargenas, turi būti greitai
parduotas 3 augštų medinis namas;
cementinis fundamentas. Kaina $3,iMtiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
S00.00 cash. Atsišaukite pas savinin
Home
Hlend vežimų
ką: 1313 So, 48th Court, Cicero, 111.
I JOSEPH 0. WOLOK i pardavėjai Ir daug krau
PIAN0
LIETUVIS ADVOKATAS
į tuvių parduoda tą pačia
Parsiduoda:—Hotells ir namas laKamb. 884 National Life Bld«. = k * v « p o » O c

Nedėlioję, Gegužio-May 26, 1918

BANK

PEOPLES

ASHLAND AVENUE Kampas 47tos gat.

Mus turtas virš 8 milijon dol.

Dr. C. Z. Vezelis

BANK

C0FFEE

N e E. G, MAKAR
MOKYTDilA

hai

pigiai;

geroj

apfryventoj

vietoj

tarp lietuvių. Atsišaukite tuojaus:
1902 So. Halsted St.,
Chieago, 111.
Parsiduoda:—pieninyria parduodan
ti 6 kenus pieno. Pardavimo priežasĮ tis: savininko ligos.

patiks nelaime, taigi yra svar
bu prigulėti j ger$ pa&elpinę
Zeman,
draugiją kuri aprūpins jus li- 2 0 5 3 W . C o u lItet
C h i e a g o , 111.
t ė r St.,
goįe ir numirus gražiai palai
di*. Neužmirškite atsilankyti] Parsiduoda:—vienas mūrinis dvie
ant prieš-pusmetinio susirinki jų augstų ir vienas medinis irgi dvioaugStų namai, piet-vakarinis ka
&
mo, kuris atsibos viršniihėtoj. ! jų
pas Shields Ave. ir 37th l'lace. Z:
3 35 VV S7th Place, Chieago, labai pi
dienoj.
giai tik už $3,000.00. Norintiems pirk
Nuoširdžiai visus kviečia
ti, platesnios žinios bus suteiktos pas
Komitetas

Strumilių

gn-

roikrtlą.

ir kiti

«i

Kun. Jakšeiui, Mlhvaukee, Wis. Jusųprietelis užrašė "Draugą" dol Jū
sų. Siuntinėsime.
. ,
P-uI Cihitlskini. Apgarsinimą
vomo. Aėiu labai. Talpinamo.

Dainos, Deklimacijos

Nedėlioję, Gegužio-May 26, 1918

RytOJ, g e g u ž ė s 3 6 d., 5 v a i . po | * * * AntraSas
Anton Mikelionla,
pietų šv. Kryžiaus parapijos sve 4133 S. Maple\vood
Ave., Chieago, 111.

tainėje Labdarių 1 kp. laikys su
sirinkimą. Visi nariai nepamiršk ite atsilankyti i minėt;] susirinki
mą.
Kp. Korespondentas.

Todėl visi atsilankykite ant šio gražaus pikniko. Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

IŠKILMINGAS BALIUS

"I>raugo" Sorininlaj kontosto ko
mitetams
Ilridgcporto parapijos, Chliiiti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii ftitiiiiiiiiiiiiiriitiiMiiiiM iiiiiiiiiiiifiTl
engo, IU. 30 št'-rų pavome. Ačiū. P a 
liudijimus pasiųsime IniSku.
ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ I
KONCERTAS.

. Nedėlioj, geg. 2$. d., Mark
WMta Square svetainėje prie
So. Halsted ir W. 21)-tos gat
vių Liet. Yyuių Apskričio cho
ras duos labai puiku koncertą.
Jžanga visiems dykai. Kas no
ri pasiklausyti gražių dainų ir
pasigerėti puikiai išlavintu L.
Y. Apskr. choru, lai atsilanko.
Pradžia 5 vai. po pietų.

W

Maloniai kviečiame gerbiamą visuomenę knoskaitlingiausiai atsilankyti ant viršminėto pikni
ko kur galėsite pavasario gražumais pasigerėti ir ant Desplaines upės kranto pasėdėti ir tyru oru pa
kvėpuoti. Darbas yra naujai ištaisytas. Muzika griež puikiausius šokius iki vėlam laikui/

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI/

I CHICAGOJE. 1
DIENA.

Įžanga 25c Porai

PASARGA: Imkite bile karus iki 48th Ave. ir 22-ros, o iš ten paimkite La Grange karus kurie daveš
Jus iki daržui.
» v <:

Nedėlioję, Gegužio-May 26, 1918
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RENGIAMAS

|

šeštadienis, gegužio 25 d.

"DRAUGAS"

T . B . P . Frank J. Palt, 3205 So. Morgan St.

4515 So. Wood 5 t .

i
*

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sntartj.
-->t-^
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Amerikos Lietuv. Mokykla

19c

29 8 o . l A S a l l e St.,

Vakarais 1644 Milwaukss AV«.
Cantral 4899
Į
RMldenc*

1

Hnmbald

ST

CHICAGO, I U L •

G E R I A ! 818
^

=
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SOHYI

:sBUOjaidx

Mokinama: angliškos Ir lietuviš *UI 4oSvo\ųo ' 9 A V ptreiųsy 'os 809>
kos kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, stenografijos, typevrrltlng, pirk•soisn'BtSjd t?jA SOUIBJI fumjv
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos,
f&t*
spJtBA
P X ' 3 A V p u u i ų s v s 808r
abelnos istorijos, geografijos, politi•s^Amntijii ouiAs\vį ai soansfs
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaį
l
O
S
?&
UBl<iBX
"21 S15<I OUITA'BpaBCl }UB
rašystėa
>js ureisn'Bi.iaa :nao^oui ns ..sjeųsi
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
Iki B po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80 -uij,, omASitrj nsiAMeAiep ^ O ; J « A n a
1 S106 So. Halsted 8L,
Chieago, IU. Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll.

KVIESTAS

RleSučlu Sviestas
Ijflhai Keras po

43c
1«44
S§64 Milwaukee a. 1886
2«lž
1171 Mllwaukeea. 1117
1I5Į. lfllwaukeea.
1610 W. Madlson 1881
S t l t W. Madlson 1818
WKST

8IDE

29c

COCOA
Oertausia

Bankes
1 i ,

bent kokia, |tj.[j!

DAIRY
!SVIESTA«

39c

MOKTB M1DB
W Chicago a. S l f l W. I l n d et.
Blue Island a g O D T H S Ė D I
4t« W. Dlvlalon •»
"W. Nortb a.
S. Halated t t I i i 1 Wentworth a 788 W. Nortb 4.
. . . -B. -Halsted
— _ st
_,*•*•
Lincoln ••.
B. Halsted st .8487
1,44 Lincoln av.
W. l i t h e t 47X8 B. Ashland a. 8418 M. Clark e t

SKAITYKIT IR PLATINKIT "DRAUGĄ."
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