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ATMUŠTA TEUTONAI 
NUO AMIENS 

600 VOKIEČIŲ PAIMTA 
NELAISVĖN 

" , •• — 

Aišku, vokiečiai prakiša su 
savo nauja ofensyva 

ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE ! TALKININKAI SULAIKYS 

OLANDIJOS KRIZIS PAVO 
JINGAS. 

Apie tai pranešė parlamentui 
užsieniu ministeris. 

Haaga, Olandija, bal. 26.— 
Vakar parlamente kalbėdamas 
Olandijos užsienių reikalų 
ministeris pažymėjo, kad kri-
zis ta rp Olandijos ir Vokieti
jos nuolat aršėjąs ir esąs atsi
dūręs dideliam pavojuj. Pažy
mėjo, jogei jis tuo reikalu ne
galįs daug ką išvedžioti. 

PARVIRTO DIDELIS GAR
LAIVIS. 

Daugelis žmonių jame buvo. 

NETURI OFIOIJALIŲ ŽI
NIŲ APIE NESUTIKIMUS. 

NEW YORK, bal. 26.—Iš 
700 žmonių, kurie buvo par
virtusiam laive St. Paul, žuvo 
tik 3. Patirta, kad laivas, iš 
sausųjų dokų išėjo su atida 
rytais latakais ir prisisėmę 
vandens. Bus kokio šnipo dar 
bas. 

ČIUS NUO AMIENS. 

LONDONAS, bal. 26.—An
glai atsiėmė miestelį Villers 
Bretonneux, už 9 mylių nuo 
Amiens. Be to dar paėmė ne
laisvėn 600 vokiečiu. Apie tai 
vakar vakare pranešė field-
maršaląs Haig. 

Paminėtas miestelis yra 
raktas prieiti prie Amiens. 

Flandrijoje tuo tarpu talki
ninkai keliose vietose pasi 
traukė atgal i stipresnes pozi 
cijas. 

VOKIEČIUS BE ATSAR 
GOS. 

Tokia yra opinija Washingto-
ne. 

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
DVIEJUOSE FRONTUOSE. 

Masinės atakos Flandrijo/'e. 

Londonas, bal. 26.—Ofieiįa-
liai paskelbta, kad rytu* 
nu,, Amiens vokiečiai atliko 
tris pašėlusias atakas. Tečiau 
jas visas anglai atmušė. 

A n d a i atgavo kai kur, 
vieta* aplink Villers-Breto©-
neux. Savo kontratakomis už
davė smūgį vokiečiams. Paė
mė Belaisvių. 

Flandrijos fronte užvakar 
vėlai vakare vokieėiai ataka
vo prancūzų pozicijas šiaur-
rytuose nuo Bailleul ir buvo 
atblokšti. Vakar anksti ryte 
po smarkaus bombardavimo 
vokiečiai atnaujino savo ata
kas toj pačioj fronto dalyj 
prieš anglų pozicijas. 

Užvakar naktį 'kruviniausi 
mūšiai sekė aplink Villers-
P,retonneux. Mūšiai dar nepa
sibaigę. Vokiečiai ton paneša 
didelius nuostol iu^ 

Baillenl fronte taippat dar 
vi- seka dideli mūšiai. 

Washington, bal. 26.— Ka
riuomenės oficieriai ėia išreiš
kia savo nuomenę, kad dabar
tini vokiečių užpuolimą talki
ninkai sulaikys be panaudoji
mo tam tikslui savo atsargos. 

Kiek žinoma, vokieėiai po 
pirmųjų nepasisekimų šitan 
užpuoliman turėjo pasiruošti 
daug smarkiau. J ie sugabeno 
daiigia_u_lj^iuomenė>s ir paga
mino daugiau artilerijos. Bet 
ir talkininkai juk žymiai su-
sistiprino. Svarbiausia talki
ninkams tai tas, kad jų armi
jos susivienijo po viena vado-
vvste. 

Spėjama, kad vyriausias tai 
kininkų armijų vadas, geu. 
Focli, savo atsargą taip ilgai 
laikys ant šalies, kol nebus 
būtino reikalo ją panaudoti. 
I r todėl nėra baimės, kad te
nai vokiečiai gautų viršų. Jie 
bus atblokšti ir be atsargos, 
(ii atsarga yra labai reikalin
ga busiantiems laikams. 

Washington, bal. 26.—Vie
tos Olandijos pasiuntinys ne
turi jokių oficijalių žinių apie 
pakilusius nesutikimus tarpe 
Olandijos ir Vokietijos. 

Vakar buvo pranešta, kad 
Vokietijos pasiuntinys aplei
dęs Olandiją. Tą patį padaręs, 
kaip pranešta, ir Olandijos pa
siuntinys Vokietijoje. Tas 
reikštų, kad diplomatiniai san 
tikiai pertraukiami. 

Bet galimas daiktas, kad tie 
pasiuntiniai iškeliavę gauti 
instrukcijų. I r jei diplomati
niai ryšiai butų pertraukti , 
suprantama, vietos pasiunti
nystė apie tai gautų oficijalį 
pranešimą. 

Atlantiko uostas, bal. 26.— 
Amerikoniškos linijos garlai
vis St. Paul vietos uoste ne
žinia kodėl staiga parvirto 
arit šono. Garlaivis vos buvo 
išplaukęs iš sausųjų doku. 

Parvir t imo metu laive buvo 
apie 600 darbįninkų. Iš jų nei 
vienas nenukentėjo. Laivas 
parvirtęs nenuskendo. 

Kuoveikiaus imta mušti šo
ne skylės, kad paliuosuoti iš 

lin žmones. 

44 DRAUGO" ŠĖRININKŲ 

KONTESTAS 
DIDELES DOVANOS!! DALYVAUKITE VISOS KOLONIJOS!! 

D 

Jo 
tuk. St. Paul turi apie 12 

stančių tonų intilpimo. 
Parvirt imo priežastis dar 

nežinoma. 

LENKŲ ULONAI IŠŽUDY 
TA. 

BUS SUTRUŠKINTI VISO 
KIE MAIŠTAI. 
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Tam tikslui bus panaudota 
kariuomenė. 

Prieš juos apsiginklavo ukrai 
nai valstiečiai. 

Amsterdam, bal. 26.—Tris 
eskadronus penktojo ulonų 
pulko ukrainai valstiečiai iš 
žudė Podolijoje. Valstiečiai 

Springfield, 111., bal. 26.— 
Vakar Illinois valstijos pildo-

<+ra*Jam ofise * gubernatorius 
Lowden buvo sušaukęs konfe
renciją, kurioje tartasi , ko-
kiuo būdu sutruškinti visokius 
maištus, panašius i buvusį 
m. Collinsville, kur vidunak
čiu nulinčiuotas Praiier. l ?v 

.' Nutarta panašiuose atsitiki-
atsisakė jiems duoti maisto muose panaudoti kariuomene 
ir prieš juos apsiginklavo, ir kaltininkus be pasigailėji-
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Valstiečiai turi su savimi kul-
kasvaidžius ir minų mėtykles. 

SUV. VALSTIJŲ MARININ 
KAI KOVOJA PRANCŪZI

JOJE. 

— 
Tęsiasi mušis už Kemmel kai 

va. 
A 

Su Anglais Prancūzijoje, 
bal. 2C—Vokieėiu atakos tę 
s iaa prieš prancūzų ir anglų 
linijas šiauriniam fronte Dra-
noutre-Kemmel išpjovoje. Te
nai teutonai mėgina paimti 
Kemmel kalvą. 

Iš abiejų pusių mūšiuose 
panaudojama tankos. Tai pir
mu kartu kas panašaus atsi- mę. Bet prancūzai tuojaus at 

siėmė. Paskui vokiečiai ir vel 
paėmė,. Tečiau prancūzai ap
linkui stipriai laikosi. Neži
nia, kas ten toliaus įvyks. 

Paryž b a l 26. Kart Vakar buvo pranešta, kad 
of i sas v a k a r p a s k e l b ė , k a d v o - | H a n p : a r d a p y l i n k ė s e v e i k i a i r 
kiečiai paėmė miestelį Han- amerikoniška kariuomenė. 

Jie turi 274 vyrus nuostoliuo-

Washington, bal. 26.—Suv. 
Valstijų marininkai kovoja 
Prancūzijoje. J ie ligšiol pane
šė sekančius nuostolius: oficie-
riu sužeistų 4; marininkų: už
muštų 34, sužeistų 236. Viena 
kompanija neteko 21 vyro už
muštais ir 149 sužeistais. Kom 
panija išviso turėjo 250 vyrų. 

Tai pirmutinis apie mari
ninkų nuostolius oficijalis pra 
nešimas iš Prancūzijos. 

Marininkai užpakalyj mušiu 
linijų pildo policijos pareigas. 

gard, pietrytuose nuo Amiens. 
Už tą miestelį visą naktį tę

sėsi baisus mušis. Išpradžių 
vokiečiai miestelį buvo paė-

MINSKAS NORI PRISI 
JUNGTI PRIE UKRAINOS. 

Tą nori padaryti ir Krymas. 

Amsterdam, bal. 26.—Kije-
van atkeliavo deputacija iš 
Krymo. Reikalauja, kad Kry
mas butų prijungtas prie 
T k rainos. 

Tokiais pačiais tikslais at
keliavo deputacijos iš Gome
lio ir Minsko. 

REIKIA PASISKUBINTI SU 
LAISVĖS PASKOLA. 

Washington, bal. 26.—Va
kar vakare paskelbta, kad lais 
vės paskolos surinkta beveik 
2 milijardu. Kad surinkti tris 
—reikia subrusti. 

mo.bausti. Tam tikslui yra 12, 
500 kariuomenės. 

Šitą nutarimą paremia ir 
pati federalė vyriausybė. 

Visokia pro vokiška propa
ganda tečiau pirmiau turi gau 
ti galą. 

VYRIAUSYBĖ PAIMA VI 
SAS VILNAS. 

Vilnų gamintoijai nutarė pil 
dyti vyriausybės parėdymą. 

t inka istorijoje. 

Vokiečiams teko Hangard. 

SUDEGĖ KARĖS MEDŽIA
GOS ĮSTAIGA. 

Tai bus darbas vokiečių agen 
to. 

Wilkes-Barre, Pa., bal. 26.— 
Šale šito miesto miestelyj 
Parsons sudegė didelė karės 
medžiagos gaminimo įstaiga. 
Nuostoliai siekia 500 tūkstan
čių dol. 

Abelnai spėjama, kad tai 
bus kokio nors vokiečio šnipo 
darbas. Policija uoliai darbuo
jasi, kad susekti piktadarį . 

Washington, bal. 26.—Suv 
Valstijų vyriausybė paskelbi 
parėdymą, kad jinai savo nuo 
žiuron paima visas žalias (ne-j 
išdirbtas) vilnas. Užmoka už J 
jas kainą, kokia buvo liepos' 
30 d. perniai. 

Vilnų gamintojai vakar čia 
atlaikė susirinkimą ir nus
prendė Visas vilnas pavesti 
vyriausybei. 

Vyriausybė vilnas panaudos 
kariuomenės reikalams. (Ii 
kas atliks, bus padalinta pirk
liams del civilių gyventojų.' 

Šiuomi "Draugo" Bendrovė pa
skelbia "Draugo" šėrininkų kon-
testą-lenktynes. 

Kontesto tikslas yra dvejopas: 
1) sudaryti reikalingą biznio ve

dimui kapitalą; 
2) ingyti kuodidžiausį skaičių 

dienraščio rėmėjų-prietelių, kuriais 
ir bus, žinoma, šėrininkai. 

Tad lenktynės ir eis dviem ke
liais, kurie galutinai susibėgs į vie
ną tikslą — pastatymą mūsų dien
raščio ant tvirtų finansinių pamatų. 

Mūsų kolonijos kviečiamos lenk
tyniauti: 

1) skaičiumi nupirktų "Draugo" 
šėrų ir 

2) skaičiumi šėrininkų. 
Visos mūsų kolonijos kviečiamos 

stoti į kontestą. 
Jeigu kokioje kolonijoje yra dau

giau, negu viena parapija, lai kiek. 
viena parapija dalyvauja konteste 
skyrium. Pav. kiekviena Chicagos 
parapija varys kontestą skyrium, o 
ne visos sykiu. 

Kontestas prasidės 6 d. gegužės 
mėnesio ir baigsis 31 d. liepos mėn. 
10 vai. vakare. 

t o s kolonijos, kurios parduos 
didžiausį skaičių šėrų (kiekvienas" 
gali pirkti tiek šėrų kiek jisai no
ri)—gaus dideles dovanas gatavais 
pinigais. 

l o j i DOVANA $1,000.00 (TŪK
STANTIS DOLERIŲ). . 

2-oji DOVANA $500.00 (PENKI 
ŠIMTAI DOLERIŲ). 

3-ioji DOVANA $300.00 (TRIS 
ŠIMTAI DOLERIŲ). 

4-oji DOVANA $200.00 (DU 
ŠIMTU DOLERIŲ). 

5 oji dovana—$100.00. 
6-oji dovana—$100.00. 
7 oji dovana—$100.00. 
Dovanas "Draugo" Bendrovė 

išmokės laimėjusioms kolonijoms 
gatavais pinigais. 

Kad lengviau butų susitarti ko 
lonijų šėrininkams* kam sunaudoti 
laimėtas dovanas, mes patariame 
ui tuos pinigus intaisyti ką nors 
savo parapijos bažnyčion, kas butų 
drauge brangiu paminėjimu, kad 
tos kolonijos katalikai nuoširdžiai 
rėmė katalikišką spaudą. Bet, ži
noma, tai tik sumanymas. Laimė

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

* * 

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

l-oji DOVANA—Knygynas iš pa
rink riaušių veikalų, galavai ap-
daryliĮ ir sunumeruotų—vertės 
$200.00. Be to 5-icms žmonims 
"Draugas" uždyką,—pagal ko
miteto nurodymo—pat oi, pakol 
jisai eis dienraščiu. 

2-oji DOVANA—knygynėlis iš ge
riausių veikalų, gatavai apdary
ti; ir sunumeruotų — vert/s 
$100.00. Be to 5-iems žmonims 
pagal komiteto nurodymo, nždy-
ką "Draugas" patol, pakol ji-
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sm cts dienraščiu. 
3- oji DOVANA 3-inis žmonims—pa-

<jal komiteto nurody
mų uždyką "Drau
gas" patol, pakol ji
sai eis dienraščiu. 

4-oji DOVANA 
5-oji DOVANA 
6-oji DOVANA 
7-oji DOVANA 

Kaip tik žinia apie šitą kontestą 
pasieks mūsų kolonijas, tuo jaus 
prašome tų kolonijų "Draugo" šė
rininkų, arba tų, kurie dabar keti
na įstoti į "Draugo" Bendrovę — 
sudaryti "Draugo" šėrininkų ko
mitetus. Trys žmonės gali jau pra
džiai sudaryti komitetą. Vėliau, 
reikalui esant, komitetus galima 
bus padidinti. Komitetai malonės 
mums kuogreičiausiai pranešti apie 
savo susidarymą ir apie stojimą į 
lenktynes. 

Jeigu iki 6 d. gegužės gausime 
bent iš 10 kolonijų žinią, kad jos 
į 'lenktynes stoja—tai kontestas 
skaitysis įvykęs ir "Draugo" Ben
drovė apsiima išmokėti visas paža
dėtas dovanas toms kolonijoms, ku
rios jas laimės. 
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. . DRAUGO" BENDROVĖS VALDYBA. 
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GAL SUSTABDYS MAISTO 
IŠGABENIMĄ. 

Maistas yra reikalingas savo 
šaliai. 

PASIBAIGĖ STREIKAS 
I DETROITE. 

— Maskva, bal. 26.—Gegu-

Buenos Aires, bal. 26.—Va
kar vakare Argentinos minis 
terių kabinetas turėjo specija-
lį posėdį. Ar tik nebus nutar-

1 d. čia ruošiama d i d e l ė ' t a d r a u s t i išgabenimą mais-
bolševikų šventė. Visoks dar-L . , ., • v , . r o v i n n . ; • £ _. , , j to į kitas sąlis. Kadangi pa

čioj Argentinoj pragyvenimas 
didžiai pabrangęs.^ 

Detroit, Mich., bal. 26.—Va
kar čia pasibaigė ant gatve-
karių streikas, kuomet tau 
reikalan įsimaišė vyriausybe. 

zes 

PAKELS STREIKĄ DEL 
MOONEY. 

bas tą dieną busiąs sustabdy-j 
tas. Miestas papuoštas raudo
nai. 

Londonas, bal. 26.—Re- — Bayard, Nebr., bal. 26.-

Seattle, Wash., bal. 26. — 
Valstijos centralinė darbo ta
ryba vakar nusprendė pakel
ti 24 valandų generalį strei
ką, kaipo protestą prieš Moo-
ney pasmerkimą miriop. 

liudijimą, jogei j is priešingas 
esąs, kad mirties bausmė jam 
butų pakeista kalėjimu ligi 
gyvos galvos. Užuot kalėjimo t 

jis reikalauja kartuvių arba 
bylos atnaujinimo. 

ARKIVYSKUPAS IRELAND 
SVEIKESNIS. 

San Francisco, Gal., bal. 26. 

St. Paul. Minn., bal. 26.— 
Arkivyskupas Ireland yra ' 
sveikesnis. Naktį praleido la
bai gerai. 1 

zignavo Anglijos oro ministe-i Netoli šito miesto sniego pu-
r i s - l o r d a s R o t b e m e r e . T a i p a - g o s m e t u s u s i d a u ž ė d u t r a u -
darė del menkos sveikatos. i kiniu. 6 žmonės užmušta. -Mooney iš kalėjimo padavė Į tolių. 

— San Jacinto, Cal./ bal. 
26.—Vakar ėia išnaujo kelis 
kartus atjausta žemės drebė
jimas. Nepadaryta jokių nuos-

KAS MYLI LAISVĘ-TAI PERKA AMERIKOS LAISVES BONDSUS. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
"DRAUGO" ŠĖRININKU 

KONTESTAS. 

i » » » » m mm m ^ ^ M 

' 'D raugo" Bendrovė šiame 
numeryje paskelbia "Draugo " 
šėrininkų kontesta-lenktynes. 

Visi dar atsimename užper-
eitų metų " D r a u g o " kontesta, 
kurio tikslas buvo kuodidžiau-
sis išplatinimas dienraščio 
"Draugo." Tikslas buvo at
siektas: " D r a u g a s " gavo ke
letą tūkstančių naujų skaity
tojų. 

Šito kontesto tikslas yra ki-
tokis: įsigyti bendrovei kuo-
didžiausį skaičių šėriuinkų, o 
tuonii pat atsidavusių dienraš
čio prietelių ir rėmėjų. 

Norime įjudinti į lenktynes 
visas nmsų kolonijas. 

Jau buvo nesyk] mūsų ra
šyta, kad " D r a u g u i " reika
lingas didesnis kapitalas, kad 
galima butų įsigyti parankes
nė spaustuvė, įsitaisyti truk-

APAŠTALAVIMAS SVIE-
TIŠKIŲ KATALIKŲ 

Kada mūsų Bažnvčia ta i D 
daug kenčia užsipuldinėjimų 
ir spaudoje, ir nuo estradų, ir 
nuo pulpitų — žinokime, kad 
geriausias į visa tai atsaky
mas, tai mūsų gyvenimo tyru
mas. Lai siaučia kiek nori 
Kristaus neprieteliai, mūsų 
gražus gyvenimas visada ap
gins teisybę. 

Kada mes žvelgiame atgal į 
Bažnyčios praeitį, mes stebia-
mės, kaip ji galėjo pergyven
ti visus baisius persekiojimus 
ir būti dabar taip tarsi jaunu
tė ir pilnoje grožybėje, kaip ji 
buv0 pirmuose metuose savo 
dieviškos pasiuntinystės. 

Pasaulis visada jos nekentė, 
nes ji nebuvo iš šio pasaulio. 
Bet ji eina trijumfaliai pir 

stančių mašinų ir šiaip J&uknyn savo keliu, dėlto kad jos 
praplėsti biznį. 

Jeigu šitų kontesta mūsų 
kolonijos taip nuoširdžiai pa-

I rems, kaip rėmė pirmąjį kon-
- teshj del prenumeratorių, tai 

prakilnus kontesto tikslas bus 
piluai atsiektas. Bendrovė, su
dariusi visų reikalingų kapi-

"T talų, galės visų biznį pastatyti 
i ant tikrai plačių ir tvirtų pa-
Z matų. Beto, turint visur po ko

lonijas didelį skaičių dienraš-
Z čio savininkų—o tuomi pat ir 

tikrų prietelių — galima bus 
drųsiai žiūrėti į ateitį. 

Kontesto laikas prasidės 6 
Z g«'gūžės ir baigsis 31 d. liepos 
Z 10 vai. vakare. 

Jeigu iki 6 d. gegužės bent 
10 kolonijų stos į kontestą — 
kontestas skaitysis Įvykusiu ir 
"Draugo" Bendrovė apsiims 
išmokėti visas pažadėtas do
vanas toms kolonijoms, kurios 
laimės kontestų. 

PEŠTYNĖ DEL RINKIMŲ. 

Esame liudininkais indomios 
Z kovos tautiečių su socijalistais 
Z del rinkimų valdybos Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje. 
Socijalistai atranda, kad visi 
tautiečių kandidatai j valdybą 

. yra niekam Verti, o kad reikią 
rinkti visus soeijalistus. Jie 
atranda taip-pat, kad ir p. 
Kačkauskas į " Tėvynės *' re
daktorius netinka. Malonėtų 

j - turėti ir toje vietoje socijalis-
tą. Tas truputį nuostabu, nes 

j>. Račkauskam kaip žinoma, 
labai pataikauja soeijalistams. 
Kol kas " taut iškam" susivie
nijimui, rodos, dar negrąso 

.*. pavojus patekti į socijalistų 
Z rankas. Socijalistai ten turį 

keliolika šimtų narių. Bet, 
kaip girdėt, socijalistai nenu
siminė. Ar anksčiau, ar vė
liau, sako, susivienijimas tu
rėsiąs jiems patekti. 0 kąsne
lis butų gana skanus: apie 
180 tūkstančių turto, kaip 

__ skelbia paskutinės atskaitos. 

vaikai yra lojališki. > 

Gali ją persekioti karaliai, 
parlamentai gali išleisti ant 
jos baudžiančius įstatymus; 
bet nei karaliai, nei parlamen-
ai negali išplėsti tikėjimo ]# 

žmonių širdžių. Bažnyčia dėlto 
trijumfuoja, kad jos vaikai 
visada atmena savo motiną. 

Dabar ir gi fcali kai-kam 
atrodyti, kad Bažnyčia bus 
nuveikta ir parblokšta. Iš vi
sų pusių ji užpuldinėjama. 
Kiekvienas jos žygis — kves
tionuojamas. Josios priešinin
kų gali rasti ne tik tarpe tų, 
kurie atvirai ir viešai krik
ščionystės atsižadėjo, bet ir 
tarpe tų, kurie neva seka Kris
tų, bet kartu yra susirišę su 
bedieviais ir laisvamaniais, 
kad Cezarį pastačius vieton 
Kristaus. Yra mūsų tarpe " l i 
beralų" katalikų, manančių, 
kad Bažnyčia per toli atsiliko 
nuo šių laikų. Mums siulia jie 
didelę protestonišką "pažan
gą," kad tik nuveikus Rymą. 
Kas mums labiausiai reikalin
ga —- tai didelio pirmyneigos 
judėjimo katalikų svietiškių 
— l i n k u i s u a r t i n i m o į r . T ė v o , 

kunigų ir svietiškių — į galin
gą trijulę sandarą. Kada tai 
įvyks, mes galėsime drąsiai 
žiūrėti į ateitį..Mes turime lai
mėti, nes Dievas yra su mu
mis. Nerūpestingas, šaltas, in
diferentiškas katalikas — vra 
didele kliūtimi katalikybės 
darbe. Katalikų Bažnyčiai da
bar reikia labiau, negu kada 
nors pirmiau šviesių ir uoliai 
svietiškių katalikų. Pašauki
mai į kunigus yra ženklu ypa
tingos Dievo malonės žmonių, 
draugijai. Bet pašaukimas i 
šventavietę — yra tiktai ne
daugelio privįlegija. Užtat 
apaštalavimui svietiškių kata
likų visada bus pakankamai 
vietos. 

Nesenai rašiau straipsnį, 
klausdamas jame, kas laimės 
šitą karę. Tenai stengiausi iš-
rodyti, pasiremdamas istori
jos patyrimais, kad vokiečiai 
turi šitą karę prakišti. Čia no
rėčiau atsakyti galutinai į 
klausimą, kas šitą karę laimės? 
Tą karę laimės AnieriJca. Ku-
sija jau parblokšta ir vargu 
begu atsigaus prie bolševikų 
valdžios, nuo kurios atsikra
tyti, matyt, jai bus labai ne
lengva. Prancūzija ir Anglija, 
nors šiaip taip ir atsilaiko dar 
prieš vokiečius, bet jau silpsta 
ir pačios atvirai prisipažįsta, 
kad išsigelbėjimo laukia tik iš 
Amerikos. Keturi karės metai 
padarė tai, kad turės nuslink
ti į antras vietas didiausfos 
pirmaeilės valstijos (pav. An
glija), o mirtingame glėbyje 
turės susiimti ant galo tik du 
galiūnu: Vokietija ir Ameri
ka. .Vokietija bus pailsusi, be
veik išsėmusi savo šaltinius, 
bet užtat ideališkai gabiai ir 
tvirtai suorganizuota ir vis 
dar stipri savo dvasia. Ame
rika, dar vos tįk tepradedanti 
išvystyti savo milžiniškas pa
jėgas, dar tepradedanti orga-
nizuoties. Laimės Amerika. 
Bet ne dėlto ji laimės, kad pa
statys karės laukuose iki 5 
milijonų kareivių, kad savo 
milijardus mes ant pergalės 
svarstyklių, bet dėlto, kad ją 
veda į tą karę daug prakilnes
nis principas, negu Vokietiją. 
O yra žinoma iš amžių prity
rimo, kad kuoprakUnesnį 
principą žmonės išpažįsta, 
kuogražesnį idealą siekia, tuo 
labiau jį myli ir tuo daugiau 
jam pasišvenčia. 

Įsigilinkime į reikšmę šių 
dviejų sakinių: 1) Galybė yra 
Teisybė — Might is Right — 
Macht ist Reclit; gi 2) Teisy
bė yra Galybė — Dight i s 
Might — Recht ist Machtr 

Tie patys žodžiai, tik atbu 
lai perstatyti, o koksai milži
niškas skirtumas tų sakinių 
reikšmės. 

Pirmąjį išpažįsta Vokietija 
ir neša savo geležinę kumštį į 
vis naujus kraštus, pavergda-
mos juos savo jungui; antrąjį 

mą pietų nuo Unijos ir už pa
laikymą vergijos. Šiaurinių 
valstijų idealai buvo prakil
nesni; už 4at jos ir civilę ka
rę anų laikų laimėjo. Jeigu 
jos butų tą karę prakišusios— 
gal ir šiandie čia butų dvi val-
stiji, viena kitai visuomet 
priešingi, tarpe kurių intri
guotų ir anglas, ir vokietis, ir 
meksikonas. Pasaulis neturėtų 
laisvės ir kitij 'prakilnių idea
lų ^ampijono, kokiuo yra da
bar suvienytos Valstijos. 

Bet Amerika pajuto savo 
istorišką uždavinį, karę laimė
jo, vergus paliuosavo, savo 
vienybę užlaikė ir po to per 
pusšimtį metų suspėjo išaug
ti į galingiausią ir turtingiau
sią pasaulio valstiją. Tai buvo 
antras žymus Amerikos dva
sios atbudimas. 

Laike šios pasaulinės karės 
Amerika vėl pajuto lyg Dievo 
balsą, šaukiantį ją į pasaulio 
areną. Europoje iškilo galybė, 
baisiai suorganizuota, stipri, 
kuri grasino užslopinti ir už
gniaužti visas laisves ir teises 
žmonių ir tautų. Tai naujos 
gadynės vandalai-vokiečiai, 
savo kaizerio vedami. 

Amerikos dvasia trečiuoju 
sykiu atbudo, ant žmonijos 
aukuro pasipylė Amerikos mi
lijardai, žmonių gyvybių mili
jonai. Ta atbudusi dvasia ne
nurims, pakol dar sykį ir gal 
jau galutinai nepergalės. Lai 
nenusimena mūsų širdys, jei
gu mes skaitysime vis dar 
apie naujus ir naujus vokie
čių laimėjimus. Lai jie net iki 
pat Chieagos atsikrausto su 
savo kulkasvaidžiais, o Ame
rika vis dėlto galutinai išeis 
laimėtoja, nes ji kariauja už 
prakilnius žmonijos idealus. 

- i . 
Ar gi nematysime ypatin

gos Dievo Apveizdos tame, 
kad visuose tuose didžiuosiuo
se Amerikos istorijos momen
tuose (1776, 1864, 1^14-18) 
jai vadovauja genijališki tie
siog Dievo siųstieji žmonės. 
Didis karžygį s Washingtonas, 
didis humanistas Lincolnas, 
ir didis politikas ir valstijos 
vyras "VVilson'as — štai tie 
trys vyrai, kurių vardais di-vvkina gyveniman Amerika ir l v . / ;. A._ . / , . . . . , . ... v, T jdzmosis per amzms netik A dėlto ii turi laimėti šitoje ka- . , , > • • T 

rėje. 

/ 

Kun. D. A. C. t : 

Atsiminkime vieną-kitą 
bruožą iš Amerikos praeities. 
142 metai atgal (1776 metais) 
čia užgimė nauja tauta Ame
rikos, kuri davė pasauliui vi
sai naujus obalsius: valdžia 
gali valdyti tik sutinkant bal
domajam; valdžia žmonių del 
žmonių ir per žmones; laisvė 
ypatos, žodžio, sąžinės; lygios 
teisės visiems piliečiams. Už 
tuos obalsius Amerikos lais
vės kovotojai guldė savo gy-
vyoes, kovodami su savo krau
jo broliais — anglais. Jie ne
sigailėjo didžiausių aukų, nes 
jautė, kad jie gimdo pasauliui 

naują geresnę tvarką, naujas 
teises visiems laisvę mylin
tiems. 

Septintoje dešimtoje perei
tojo šimtmečio Amerikos tau
ta jau buvo gerokai išaugusi, 
sustiprėjusi. Bet, ištiko baisi 
naminė karė šiaurinių valstijų 
su pietinėmis. Gręsė didžiau-
sis pavojus Amerikos vieny
bei; skirtasi ekonominiais rei
kalais : šiaurėje didžiosios 
pramonijos vieta, gi pietuose 
— ūkininkų sodybos-. Bet la
biausia persiskirta vergi] 
klausimu. Iškilo obalsis pa-
liuosuoti pietinių valstijų neg-
rus-vergus, padaryti juos ly
giateisiais piliečiais. Šiauri
nės valstijos kovojo už paliuo-
savimą vergijos ir už užlaiky
mą vienybės visų Suv. Valsti-

Thruth." į jų, gi pietinės — už atsiskyri-

merika, bet ir visas pasaulis. 
Amerika karę laimės, o su 

ja laimės ir.Lietuva. Bukime 
ramus, laukime kantriai karės 
pabaigos, o dabar nesigailėki
me aukų, kurių iš mūsų ši ša
lis pa reikalaus. Uosis. 

ševikai nesuagitavo ir Kron 
štato kareivių, kurie jiems 
valdžia atidavė. Iš karto aš 
ir visi žmonės noriai klausė
me kalbų ir ėjome ant mi
tingų, bet kada pradėjo val
džia iš rankų į rankas eiti, 
kada prasidėjo bolševikų 
žiaurybė, kada susitvėrė 
raudonoji kariuomenė iš vi
sokių valkijozų ir žmogžu
džių, žmonės pasijuto blo
gam padėjime. ( 

Mes laikėme mažą krau
tuvėlę, kuri nors maža bet
gi nešė pelną, bet galutinai 
bolševikai ir tą mums iš
draskė, sunaikino. Atėjo iki 
tam, kad žmogų sutinka 
ant gatvės, nuima jam šil
tus rūbus ir paleidžia pus
nuogį ant šaleio. Paskiau
siam laike, žmonės pradėjo 
kalbėti, kad blogai padarė, 
kad carą pagelbėjo nuver
sti, bet jau vėlu. Muškietos, 
armotos ir kulkos rankose 
bolševikų, jie rubavoja pa
gal savo tiesas, turi gerus 
laikus, o jus žmoneliai, kęs-
kite. Dėdė mano mirė ir ma
tydama, kad Rusijoje ne
ims gero per daugelį metų: 
čcverykai pabrango iki pu
santro šimto rublių, drapa
nos neįperkamos, valgis ne
apsakomai brangus, duonos 
vos 3/į svaro ant dienos 
pradėjo duoti, ėmiau reng-
ties į Ameriką. Paspirto 
pradėjau rūpintis nuo pono 
Lenino, Smolni Institute, 
kuriam susispietė vien žyde
liai, turėjau vargo pakol ne
išgavau ir jis kaštavo man 
apie 100 rublių, tai daugiau 
kaip prie caro valdžios. Su
sitaisius viską, duok Dieve* 
kojas. Baisi kelionė iki Ja
ponijos, tolymas gelžkelis 
per Sibirą, laukimas trukių 
padarė labai vargingą mano 
kelionę. 

Laimingai pribuvau į 
Japoniją, kur biskį atsilsė
jus Yokohamoje, gavau lai
vą į San Francisco. Iš viso 
keliavau į (T mėnesius. Čia 
išrodo man kaip rojus, ma
čius tiek vargo per pereitus 
keturis metus. 
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j HalstedPi 
| Kiekvieną kartą Jus pralei-
Idžiate 10c šioje krautuvėje 
|mes duodame Jums viena 
| iš mūsų tradihg stempų ku
li rie ženklina Jums piningą IWA? 
E Masu stempos yra daug vertesnės negu kokios kitos stempos. t 
S Mūsų stempos turi užtikrinta piniginę vertę. z 

1 Pilna Kningute verta $2.50 | 
| Pinigais arba $3.00 Tavoru i 
i kur galite pasirinkti bent iš kurių nors departamentų mūsų krau- = 

Stuvėje, grosernės arba bučernės. £ 
= Atsiminkite tų — mūsų stempos gali būti apmainomos ant pinigų a r s 
= tavoro; Jųs nereikalaujate juos permainyti ant mažos vertės ' premijų. 2 

Lietuviškai kal
banti pardavėjai. 

Yra randami kiek
viename departamente 
mūsų krautuvėj. A-
part to, yra generalis 
pardavėjas kuris pa
tarnaus Jums visuose 
departamentuose ir pa
dės Jums nusipirkti. 

DUBELTAVOS STEMPOS 
Utarninkais ir Ketvergais. 
Nepamirškite paprašyti stempų kuo- S 

met čia perki — Jie yra dideles ver- Z 
čios Jums. 

Kitos prenijos gali būti permai | 
nytos ant L. Klein stempų. 

Muilo suviniotos popieros, tabako, S 
tags, vaizbaženklai ir kitos premijos S 
gali būti apmainomas ant L. Klein = 
s t e m p ų t u o m i p a d e d a n t p r i p i l d y t i J u m s S 
knygą. E 
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ĮVAIRUMAI. 

LIETUVAITĖS PASAKOJI 
MAS. 

a Amerikos į ietuvyje ' (No. 
16) tūla Vincenta Lukoševi-
čiutė iš Buividų, Seredžiaus 
par. Kauno gnb. pasakoja sa
vo prietikius Petrograde re
voliucijų laikais. (Ji ką tik 
atvažiavo į Ameriką). 

J i sako: 
Nuo 1915 m. gyvenau vi-

sų, laiką Petrograde ir ma
čiau baisiausias pergyven
tas žmoniij valandas ir pati 
jas pergyvenau. Priešais nu
metimo caro, buvo susirin
kimai kone visų namuose. 
Visur kalbėjo, kad bus re
voliucija, kad visi žmonės 
eitų iš vieno. Netrukus su
laukėme kas buvo kalbėta 
— revoliucija prasidėjo, žu
dymas ir šaudymas buvo 
neapsakomas. Namų stogai 
rodos Į gyvus pavirto, nes 
iš stogų daugiausia šaudė 
į žmones ant gatvių. 

Pergyvenus pirmų revo-
cijy, agitacijos nepasibaigė. 
Iš tos vienos revoliucįjoniš-
kos partijos, kiekviena par
tija savaip šaukė, savaip 
mokino, pakol ant galo bol-

i 
317—319 SoutU Markct Street 

IS CHICAGO HELGHTS. 

ga... 

Matote, jie atstovauja "Tei
sybės Mylėtojų Draugiją." 
Jie tos teisybės ieško senai, 
nuo to laiko, kada garsusis 
Maikis pradėjo mokinti lietu
višką svietą, kur ir kaip tą 
teisybę surasti. Ir kaip-gi dar 
galima abejoti, kad Maikis — 
tai didvyris, tai naujos gady
nės pranašas, tos gadynės, ka
da nebebus nei Kunigų, "nei 
bažnyčių, nei poterių, nei pas
ninkų, kada žmonės grįžš vėl 
j primityvį savo judėjimą. 

ESAMA IR TOKIŲ. 
I r šiokių mačiau, ir tokių, 

bet tokių ponų, kuiie pasigar
sino save iš Detroit'o "Kelėi-
v v J e " (Bukavičius, Butkus, 
Brokas) — tik dar nesu ma
tęs. %. 

Jie " Keleiviui'* nusiuntė 
ilgą sieksninę rezoliuciją 
"prieš kunigus.'* Jie išrado, 
kad: 

Busiančioj Laisvoj Lietu
voj kunigai... neturėtų turė
ti sau vietų... 

...Kunigija Laisvoj Lietu- Gegužės 19 d., Šv. Cecilijos 
voj bus visiškai nereikalin-1 choras rengia didelį koncertą 

p. A. Vasilio svetainėje, 333 
E. 14th St. Prasidės 7 va i va
kare. Visas pelnas yra skiria
mas parapijos naudai. Todėl 
kviečiame lietuvius kaip iš 
Chieago Heights, taip ir iš ki
tų kolonijų skaitlingai atsi
lankyt ir paremti koncertą. 
Šv. Cecilijos clforas cit te vi
sas pastangas, kad t i I: kon
certas kuopuikiausiai išeitų. 
Be to dainuos garai Chieagos 
dainininkė p-ni O. Pocienė, 
ku riai dainuojant pianu lydės 
p. S. Pocius. Kas neatsilaiikys 
į tą koncertą, tikrai gailėsis. 

Todėl ne vienas nepraleiski
te to koncerto. 

Kviečia, 
Šv. Cecilijos Choras. 

LICITACIJAl LICITACIJA! 
Per prisakymą Suvieny/ų Valstijy District Court'o, Northern Dis-

triet of Illinois, kuris prasidės, Subatoj, Balandžio 27-ta, 1918, 2 vai. 
po pietų. Po numerių 4601 S. ASHLAND AVE. Bus parduodama ant 
licitaeUos sekančios Real Estate prigulinti prie STANLEY MARCIN
KEVIČIAUS ir ANTANO J. BIERŽYNSKIO InUividuliai, ir susidėjus 
kaipo: • . . . . 

NEW CITY SAVINGS BANK, BANKRUPT, SUSIDEDANTI IŠ: 
4001-03 S. Ashland Avc, Southeas Corner — Two-Story Brick Building. 

Size, 50x125. — Consists of theatre space, 3 stores, 1 2-rooni flat, 
2-room doctor's office, 3-room doctor's office, 2-room music school.— 
Rentals, $279.00 per month at present; corner store vacant; also one 
.sma.ll store and one doctor's office. — Mortgage, $2 5,000.00, held by 
Strauss Bros. — Payable, $3,000.00 and interest 6-4-18; $22,000.00 and 
interest 6-4-20. 

2333 "VV. 45th Place — Two-Story F rame Ruihliiig. 
Size, 2 5xl«6. — Contains two 4-room fJats. — Rentals, 24.00 per 

month. — Mortgage, $895.00, held by Prince Vitauto B. & L. Ass'n. 
Payable, $5.00 per week on principai and $10.00 per month interest 

4612 S. Paulina St. — Two-Story .Frame .-?- Store Front. 
Size, 25x125. — Size buildingr, 21x74; size of barn, rear of lot, 

12x24. — Consists of five 4-room flats. — Rentai,* $60.00 per month — 
Mortgage, $2,663.07. Held by Lakeside Bldg. & Loan Ass'n. — Payable 
$8.75 per-week on principai fend $17.50 per. month interest. 

Two Lots on West 45th PI. and Rockwell St., — Northeast Corner, 
Also Kiioun as 4529-31 S. Rockwell St. 

Size, 50x130. 
Western Avc, Between 45th PI. and 48th St. — One Lot, Kno\vn as 

4540 S. Wcstern Avc. 
Size, 25x125. 

S. E . Corner 33rd and Emerald A^ j . — Two Lots, Known as 
3301-3 S. Emerald Ave. 

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

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

. .West. 45th Pi., Between Western and Rockwell Sts Three Lots 
Lot 17, Known as 2442 45th Place. 
Lots 30-31, known as 2508-10 W. 45th Place 
Size, 25x125 (each lot) . 

Five LOTS, N. W. Corner 45th PI. and Wcstern Ave. 
Size. corner lot, 32x139; 4 others, 25x139 (each) Mortea*« 

$2,000.00, Union Bank of Chieago. Z Due, Sept. 26tn, 1919. * f ^ 
Taip pat Leasehold ir Namas, Coal Yardas kuris randasi po nu

merių 639 W. 39th St , prie to dar trys arkliai, 5 vežimai, vogos, ma
šinerijos ir kiti dalykai. 

Mes taip pat parduosime visus Bankos Fixturės kurie randasi 
Lanko name. 

Sie visi dalykai bus parduodami po viena ar kartų, t am kuris 
daugiausia duos pinigais. 

Depozitas 25 nuoš. bus reikalaujamas nuo kiekvieno pirkiko. — 
čekiai turi būti eertifikunti v 

WILLIS J. RAYBURN, Trustce. 

MICHAEL TAUBER & CO., AUCTIONEERS 
CflICAGO. ILL. 

NARIAI SUSIVIENIJIMO CHICAGOS AKCIJONERIV. 

.Džiaugus beždžiono, nutsij 
MaikiŲ prabobutė! Jau nebe
toli tas laikas, kada visas pa
saulis pavirs į Maikinį ir nu
silenks prieš savo tikruosius 
švietėjus ir vadus. Šalin civi
lizacija, šalin dora, šalin są-

— — — — 

žinė, šalin tikėjimai į anapus 
grabo! Lai gyvuoja nuogas 
kūnas beždžionės ainių! 

Teisybės J ieškotojų 
Sužavėtas. 

K iekviename n a m e Sloan's Lini-
mentas yra užsitarnavęs vieta 
vaistų skrynoj kaipo pagelbeto-

jos nuo skausmų. 
Greitai atleidžia be jokio trinimo 

sustingusias muskulas. 
Grynesnis ir geresnis negrų kokie 

pleistrai arba mostis/ ir nenudažo 
skuros. 

Del rumatizmo, neuralgijo* skau
damų strėnų, išsisukimų, sumušimų 
ir kitų ligų vartok Sloan's Liniment. 

Sloan's 
Liniment 

Stocks ir Bonas Perkami ir Barduo-
dami veiklus darbas. Andrews' & Co*, 
108 So. La Salle st., uždėta 1000 m. 

http://sma.ll
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Lietuviai Amerikoje 
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BRIDGJBVILLE, PA. 

Bridgevillės ir ąjįelinkės 
lietuviai pradeda gyvuoti ir 
kaip ponas "Žvi rb l i s" iš Bos
tono saks, atsiranda jau jųjų 
kolonija ant žemlapio. Ištikro 
ikišiol negirdėta kolonija ne
paprastai sukruto veikti; lig 
pavasariui atėjus viskas atgy
ja, tai ir čia. 

Kovo 10 d. sušaukta dide-
liauisis lietuvių susirinkimas 
iš visos apielinkės, kuriame 
svarstyta net tokie klausimai 
kaip Lietuvos neprigulniybė 
ir išnešta tam tikros revoliu
cijos, kurios vienbalsiai pri
imta ir pasiųsta "S ta te of 
Pennsylvania" senatoriams ir 
kongresmonams. Jau gauta ir 
atsakymas, kad tos rezoliuci
jos pateko tiems žmonėms, ku
riems buvo siųsta ir kad jie 
jas apsvarstysią. Tai reiškia, 
kad padaryta toksai žingsnis, 
apie kurį kitur nei girdėti ne
girdėta ! 

Toliaus nors tokia neskait
linga kolonija, bet sugebėjo 
net du delegatu pasiųsti New 
Yorkan į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą. Tai ženklas, 
kad jiems rupi Lietuvos liki
mas, jei jie taip uoliai kiek
vieną Lietuvos labui darbą re
mia. Nepamiršo jie nei Lietu
vių Šventės apvaikščioti. Ko
vo 4 d., kun. M. Kazėnas at
laikė gedmlingas Mišias šv. už 
žuvusius karėje lietuvius, ant 
kurių gana skaitlingai prisi
rinko žmonių. Po Mišių šv. 
rinkta aukos nukentėjusiems 
nuo karės. Aukavo šie: kun. 
M. Kazėnas—$5.00. Po^ $1.00 
—Giedraitis Juozas, Karčiu-
skas Juozas, Jankevičius Liu
das, Lebedžius Jonas, Stankus 
Kazvs, Bieliekis'Kazvs, Bail-
ausis Simas, Kazėnas Petrai-, 
Mickunas Juozas, Jakštienė 
Petronėlė, Kryženauskas Juo
zas, Kasputis Domininkas. Po 
f)0c—Strieliauskas Stasys, Mi
liauskas Pranas, Stočkunienė 
Julijona, Baltausis Simonas, 
Zataveekas Kazys. Vaitkevi
čiūtė Marijona iš Smithton, 
Pa.—$2.00. Išviso $21.50 
Smulkesnių aukų 3.85 
Ženklelių išparduota už 19.00 
Kun. M. Kazėnas Velykų 
dovanėlę nukentėjusiems 
nuo karės 25.25 
Sykiu iki sutvėrimui T. > 
F : skyriaus surinkta . . .$69.60 

Tuomi dar neužsibaigė. Ba
landžio 21 d. sušaukta skait
lingas lietuvių susirinkimas, 
idant sutverti Tautos Fondo 
skvrin. Atidarius susirinkimą, 
klebonas trumpai paaiškino 
svarbą ir reikalingumą Lietu
vos gelbėjimo ir perskaitė T. 
Fondo konstituciją taip pat 
trumpai išaiškindamas. Paskui 
sutverta ir sutvarkyta T. Fon
do skyrius, kurin iš syk prisi
rašė 24 asmenjs. Valdybon iš
rinkta: Kryženauskas Juozas, 
pirm.; kun. M. Kazėnas, rast.; 
Jankevičienė Elžbieta, ižd.; 
iždo glob. Mitkiutė Ona ir 
Dargaitė Paulina. 

Šitame pirmame T. F. sky
riaus susirinkime kas mėnuo 
pasižadėjo aukoti Lietuvos 
•Hbėjimui po 25 centus: Le-
brdienė Katrė, Urbonas Ig
nas, Švietkauskitmė Morta, 
Sliora Aleksas, Jankevičienė 
Elžbieta, Dargaitė Paulina, 
Dargienė Aleksandra, Kučau-
.skienė Ąnėlė. Po 50c—Mickū
nus Jurgis, Jakštienė Petro
nėlė, > Mickunas Juozas, Anta
navičius Matenšas, Antanavi
čius Jonas, Gvildienė Stase, 
Kasputis Domininkas, Balčius 
Izidorius. Kun. M. Kazėnas— 

$2.00. Taip tik aukavo: Po 
$1.00 — Strieliauskas Stasys, 
Zdanevičienė Morta, Petronis 
Juozas. Po 50c—Vasiliauskie
nė Marė ir Žukauskas Karo
lis. Žykevičienė Magdė 25c, 
Išviso ..$12.75 
Viraminėtos aukos ūdSi 

Sykiu $82.3£ 
Šitos visos aukos padėtos 

The First National ąank of 
Bridgeville, Pa. Kaip tik vei
kiai gausime iš centro čarterį 
tuo jaus visas tas aukas pasių
sime centrui p. B. Vaišnoro. 
T. Fondo iždininko, vardu. 

Pradžia graži. Jei ir toliaus 
Bridgevillės lietuviai taip dar
buosis tai vis bus vienu lašu 
daugiaus vilties, kad kada 
nors, Dievui padedant, skinti 
savo darbo vaisius ne "VVash-
ingtono laisvoje žemėje, bet 
ton toli, toli už jurių-marių. 
kame dabar kraujai liejasi — 
nt prigultumgoje-laisvoje Lie
tuvoje. 

Kun. Magnus J. Kazėną* 
T. F. Skyriaus rast., 

Bridgeville, Pa. 

NEWARK, N. J. 

susirinkimo tapo pripažinta 
reikalinga kviesti ir draugijų 
atstovus, (tik katalikiškų) ir 
tapo išrinkta komisija iš trijų 
ypatų, kad sudarytų progra
ma bei pagamintų medžiagą 
naujam sumanymui. 

Balandžio 16 d. atstovai vėl 
laike susirinkimą, kuriame da
vė ir vardą, naujai tveriamai 
organizacijai, J i vadinsis: 
Newarko Lietuvių ftymrj-Ka-
talikų Centras, 

Komisija perskaitė savo su
darytą programą, iš kurio pa
sirodė labai daug naudingi] 
dalykų dėlei katalikiškų drau
gijų ir kuopų; ypač tas svar
bu, kad Katalikų Centras ža
da rūpintis, kad katalikiškos 
draugijos ir kuopos visuomet 
pasiliktų tokiomis, kokiomis 
jos yra susitvėrę ir neduotų, 
kad kas jas iškreiptų nuo tie
saus kelio. Taipgi K. C. rū
pinsis bendrai apšvietos, do
ros ir Lietuvos reikalais. Tu
ri omenyje ir politiką, ypač 
link Lietuvos^ 

Svarbiuose visuomenės rei
kaluose, Jv. C. nežada atsisa
kyti nuo bendro veikimo su 
kitomis sriovėmis, kur kata
likai nebus išnaudojami ir že
minami. 

Valdyba dar neišrinkt#, £o-
lei nebus visų kat. dr-jų atsto
vų į Centrą prisiųsta. 

Atstovas. 
Pirm poros metų buvo suėję 

į bendrą veikimą visuomenės 
reikaluose katalikų ir "tauti
ninkų" draugijos ir kuopos, 
kurios pasivadino: Lietuvių 
Pažangiųjų dr-jų Sąjunga. 

Toji Sąjunga iš pa vii šio iš
rodė bespalvė, bet faktiškai į 
ją inėjo draugijos tiktai kata
likiškos, su savo visomis kuo
pomis, o tautiškų dr-jų nei 
vienos, nes mat jąsias turi vi
sas pasižaboję socijalistai; 
viskas ką tautininkai prisidė
jo, tai tik su savo organizaci
jos kuopomis; na ir visur ka
da ką veikėme, tai kaip lygų-
su lygiais. 

Laikui bėgant, pasirodė, kad 
jau mūsų " taut ininkai" pra
dėjo sustiprėti katalikų jėgo
mis, ir vietoje lygus su ly
giais, jie pradėjo vieni šeimi
ninkauti. 
Išlaidoms esant, būdavo, pa

skirstoma visoms dr-joms po 
lygią dalį sudėty o kuopoms 
kiek kurios " loska ." Tokiu 
būdu katalikai lėšas dengda
vo, o tautininkai tik lėšų vis 
padaugindavo, kaiu tar buvo 
su rusų komisijos priėmim i 
neįeita vasarą \ e w Yorke. 

Negana to, jie taip jau indi į-
so, kad tūli net pradėjo ban
dyt katalikiškas dr-jas kon-
troliuot, "net ir .parapiją; mat 
vis lygus su lygiais, kaip jie 
sako. 

Katalikai pradėjo pajusti, 
ir pamąstyti: argi mes, būda
mi didelėje didžiumoje nega
lim patys savęs vesti ir tvar
kytis, kad mūsų darbo vaisiai 
tektų mums patiems, o ne kam 
kitam! Ištikro kad taip, reįkia 
žiūrėti! 

Keletą mėnesių atgal, L. D. 
S. 14tos kuopos susirinkime, 
po aptarimui bėgamų reikalų, 
vienas iš narių pakėlė klausi
mą: ką čia padarius'; mes ka
talikai esame didžiumoje, o 
kur tik mes veikiame išvien 
su kitomis sriovėmis, tai vi
suomet liekamės nustelbti o 
ypač mūsų katalikiškose dr-
-jose pradėjo įsiskverbti prie
šinga katalikams dvasia, kuri 
veikia ant nenaudos visoms 
katalikiškoms dr-joms ir kata
likų visuomenei. 

Lssvk Imvo sumanvta, kad 
sušaukti konferenciją visų ka
talikiškų kuopų, ypač idėji
niu : kad bendrai tą dalyką ap
kalbėti. Bet ant pirmo atstovų 

CICERO, ILL. 

Vardas: lietuvis ir katali
kas yra brangus ir prakilnus. 
Idant jo brangumą ir prakil
numą užlaikyti, reikalinga yra 

pasisVėntusio darbo. Oi kas 
daugiausia tuomi rūpinsis ir 
pasišyęs^ jei ne mūsų prakil
nioji jaunuomenė susispietusi 
L. Vyčių organizacijoje. 

Neatsilikus tokiuose darbuo
se yra ir L. Vyčių 14 kuopa. 

Užtenka pažvelgti į savaiti
nį susirinkimą, laikytą balan 
džio 10 d. Pirmiausia buvo iš
reikšta padėka visiems ir vi
soms pasidarbavusiems prie 
vakarienės Velykų vakare. 

Per pereitą susirinkimą dė
lei nežinomos priežasties nuo 
raštininkystės,'kurios vietą iš
laikė metus laiko, atsisakė p-lė 
Pet. Spranaitė. , Kuopa labai 
apgailestavo šį jos žygį, nes 
buvo pasišventus veikėja, ir sa
vo užduot į s atlikdavo kuoge-
riausia. Galima tikėtis, kad ir 
toliau nepaliaus kuopoje vei
kti. Jos vietą užėmė p. Stasys 
Miksa, labai darbštus vytis. 
Pasitikima, kad savo pasi
šventimu gerai pastūmės kuo
pą pirmyn. 

Musii parapija rengiasi prie 
milžiniško bazaro, kuris atsi
bus rudenyj. Vyčiai bei vytės 
nenori užsileisti kitiems ir ža
da kuodaugiausia pasidarbuo
ti taip, kad savo kuopą pasta
čius pirmoje eilėje ir išląimė-
jus dovaną. JJžtai tam darbui 
išrinko darbščią komisiją. Ap
svarsčius ir menkesnius daly
kus uždarė susirinkimą su vy
čių himnu, kuris kėlė jafcsmus 
jaunose sielose ir troškimas 
dirbti naudai tautos ir bažny
čios visus jungė. Po susirin
kimo pradėjo žaisti linksmai 
visokius lietuviškus žaislus. 

Pr. 
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f "MIRGA" SCENOJE 
4 Aktų Istoriška Drama 

Rengia 
"Birutes" D. ir Dram. Dr-ja I 
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Subatej ir Nedelioj, Balandžio 27 ir 28,1918 I 
| ŠVENTO PETRO PAR. SVET. Kenosfta, Y\ is. 

E 

i 
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Prasidės: Subatoj 7:30 vai. vak. Ned, 3:00 po piet 
ĮŽANGA 35C ir augščteu. 

<. _—.f 

Taigi gerbiamieji Kenosliiečiai ir aplinkinių mies
telių — lietuviai naudokitės šia. proga. Mirga tai reteny 
bė mūsų scenoje, nes autoriaus yra uždrausta be pavel. 
vaidint. " B i r u t ė " dėjo visas pastangas kol gavo leidi
mą. Taigi naudokitės šių proga, nes kitos gal nesu
lauksite. 

s s s 

Kviečia "BIRUTĖ". 
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— maistingas skonis — grynas —̂ 
blaivus gėrimas — kuris gardesnis 
u i visokius gėrimus. 

Pamėginkite BEVO jeigu norite 
blaivaus gėrimo, kuris taip geras, 
kaip Saazer Hops — pamatysite, 

į kaip gerai BEVO eina su valgiu. 
I Pirmos kliasos vietose, kur blai

vu* gėrimai yra parduodami. No
ruti persitikrinti, kad tikrai tas 
pats paprašykite, kad prie Jūsų 
atkimštų butelį, žiūrėkite, kad vir
šus turėtų paveikslą Lapės. Jūsų 
groserninkas Jums pristatys. 

BEVO, tai geriausias gėrimas 
per visus metus. Galima gauti 
tiktai buteliuose ir išdirbamas jper 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS, MO. 

**'*, 
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"Ant kalno karklini siūbavo" 

"ir Helmar-
Ar aaii norėt ką geresnio?" 

^7— 
Išdirbėjai Aukščiausios Rūšies Turkiškų i įįį/jĮįfį į ^\11t\01tr\ 
ir Egyptiškų Clgaretu visam pasaulyj. \zC\JLU.Lliy kJUĮJK^iU 
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Užtikrina lengva pradėjimą, švel
nų suskubinima ir daugiau spė
kos, myluose greitume. 
Red. Crown Gasoline yra geriau
sia gasolįne kurį yra išdirbta au
tomobiliams. 
Pripildyk savo tanką sū Red 
Crown. Patemysi gyvumą, grei
tumą, spėka savo inžine Skait-
luos milias su galonų — skait-
luok kaina per milia. 

• i » ^ — • • " " • " " ' 

PADARYK ŠIANDIEN 
ummmmmmmmmmmm. r**mn : •' 

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana) 

72 West Adams St. Chicago, U. S. A 
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I CHICAGOJE. Į 
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ŠIANDIE DIDELIS PARO- I L. VYČIAI CHICAGOS 

DAVIMAS. APSKRIČIO. 

Demokratija - parodavimo * * ? C " * * * * ^ 5 * a p " 
obalsis linkinių miestelių Lietuvos 

\ v c i a i žada dalyvauti Tnilzi-

&ian<lii» Chicagoje įvyksta 
didelis parodavhnas. To paro
davimo obalsis — demokratija. 
Tik su šituo obalsiu bus gali
ma sutraškinti kaizerio auto
kratija. Visupirmu paroda vi-
me nebus naudojami automo
biliai. Visi eis pėsti. Lygiai 
eis ponios, kaipir paprastos 
darbininkės. 

Turt ingi ir bėdini, seni ir 
jauni, vyrai ir moterys, ponios 
ir paprastos darbininkės mar
šuos petys prie peties šiandie 
vidumiestyj — patrijotinėje 
demonstracijoje. 

Apskaitoma, kad maršuos 
apie 50 tūkstančių žmonių: 
10,000 moterių, 10,000 vaikų. 
2,.">00 žmonių, kurie darbuoja
si laisvės paskolos reikalais 
t a rp svetimžemių, 1,000 polic-
monų, 1,000 laiškų išnešiotoju 
ir 17,000 darbininkų laisvės 
paskolos reikalais. 

Paroda vimas prasidės ties 
Miohigan ave. ir Van Buren 
tuojaus po pietų. 

niškame Ckicagos lietuvių pa-
rodavime, koks įvyks ateimtn-
tį sekmadienį, bal. 28 dieną. 
Kitos lietuvių jaunimo draugi
jos ta ippat žada dalyvauti. 
Jos maršuos išvien su vyriais. 
Turės didžiausia bena, labai 
didelę Suv. Valstijų vėliavą, 
kurią neš 60 žmonių. 

Svarbiausia tas, kad visi 
vyriai į paskirtas vietas turė
tų laiku susirinkti. 

Report. 

TOVVN 0 F LAKE. 

AIDOBLISTAI NENORI 
BONDSŲ. 

TREČIOSIOS LAISVĖS 
PASKOLOS APVAIKŠČIO-

JIMAS. 

Chieagos lietuviai ateinan
čiam sekmadienyj parodys 
savo ištikimybe Suv. Valsti-
joms. Parodoje dalyvaus: 

Iš To\vn of Lake apielinkės: 
2;"i draugijos ir 4 benai. Tos 
draugijos susirinks 1 valandą 
po pietų, ant 46 ir Wood gat
vių, iš ten maršuos 47 gatve 
iki Union gat., gi pastarąja 
iki svetainės. 

Bridgeporto apielinkės da
lyvaus 23 draugijos, 2 benai, 
L. Vyčių Apskritys su dideliu 
benu. Šios apielinkės susirinks 
1 vai. po pietų pas Kv. Jurg io 
bažnyčią ir sale. 

W e s t S i d e apie l inkės daly-
vaus 16 draugijų, du benai. 
Susirinks 1 vai. po pietų prie 
Aušros parap. bažnyčios. 

18 ir Union gatvės bus apie 
14 draugijų, 2 benai; jos susi
rinks 1 vai. po pietų ant 18 ir 
Union gatvių. Kis Halsted iki 
29 gatvei, 29 iki \Ventworth 
ir ta gatve iki svetainei. 

Nortb Side lietuviai skait
liu je 12 draugijų ir 1 benas 
atvažiuos į Mark AVliite 
Square, 29 ir So. Halsted gat-

Vakar teisme aidoblistams 
pasiūlyta pirkt i laisvės bond-
sus. Visi atsisakė. Bet jų ap-
ginėjai yra nusipirkę laisvės 
bondsus, tik guzikuėius laiko 
paslėpė. 

DAR A P I E BUVUSĮ GAIŠ 
RA. 

Vakar čia minėjome apie 
buvusį gaisra Town of Lake. 
Prie to turime dar štai ką pri
durti : 

Sudegė dviejų augštų medi
nis namas po num. 4409 — 
4411 So. Wood gat. Gaisras 
pakilo antrajam augšte, kur 
VVilliani Norvaiša su žmona 
ir 4 vaikais miegojo. 

Pakilus gaisrui šalę dangei 
kartų išauta Iš revolverio, kad 
pažadinti miegančius. Nor
vaišą Šūviai pažadino, 

J o žmona suspėjo išvesti 
laukan du savo jauniausiu 
vaiku, 8 ir 6 metų, laukan. 
Kitu du vaiku, 9 ir 10 metų, 
išgelbėjo poliemonai. 

Patį Norvaišą durnai ap
svaigino. Jį išgelbėjo kareivis 
Joseph Oramant. 

Pirmame angšte gyveno 
Joseph Mandin Vn žmona ir 
dviem vaikais. J ie visi iš 
gelbėta. 

Nuostoliai siekia $."),000. 

Labdarių draugijos nariams 
žinotiną,. 

Subatoje, 27 balandžio, S 
vai. vak. Šv. Kryžiaus parapi
jos svet., vietos Labd. draugi
ją turės susirinkimą. Nariai 
paėmę 1917 metuose ant iš 
laimėjimo knygutės eidami į 
susirinkimą jas atsineškite. 

Taipgi priminame, kad 28 
balandžio, Šv. Kryžiaus pa
rap. svetainėje, Labdarių Cen
tro rengiamas vakaras ne
įvyks, iš priežastės visuotino 
lietuvių apvaikšėiojimo. 

Pranas v*eriga, 
1 'kp. pirmininkas. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 
I Didžiausia šalyj miestyj Draubužiu ir Atdara Utarninko, Ketvergo ir Suba- | 
1 eeverykų Krautuvė. tos vakarais, ir nedėlios ryta. ( = 

REIKALAUJA 
Ant Randos, didelė krautuvo su 

pnpryvenimii ir basementų po nume
riu 3308 So. Morgan gatvė, Bridge-
porto apielinkėj, namuose Skaityklos 
Adomo Mickevičiaus. Oolito atsi
šaukti pas L. riahecki , 931 W. 32 
PI. iki Gegužio 1-niai 1918. J. M. 
Daucr sekretorius draugijos Apsvie-
tos ir Skaityklos. 
. . 2 9 4 5 S. Throop St., Chieago, 111. 

f Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue^ 
- * • * -

SUTAUPYK NUO $3 IKI $5 ANT JUSU LAISVES 
PASKOLOS PIRKDAMAS PAS CONTINENTAL 

Šiuose kares laikuose parodyti sav6 patriotizmą geriausia prakti-

Reikalingas jaunas vaikinas tarp 
16 ir 20 motu, ] banką mokytis 
klorkiško darbo. Turi mokrti go rai 
rašyti, rokuoti ir angliškai susikal
bėti. Atsišaukite j : 

UNIVERSAL STATE BANK, 
• U f Ko. Halstrd St., Chiongo, 111. 

Reikalingas jaunas vaikinas dirb
ti vaistinyčioj (aptiekoj) su patyri
mu bizni je. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir Angliškai. Atsišaukite tuojaus: 

3601 S. Hnlstod St., 
Telefonas Yards 155 

kiuotį ekonomija —' t ikro je ekonomija pasibaigia ta i t ikrame taupu
me. Žinomas dalykas kad nori nusipirkti Liberty bondsa jeigu taip 
dar nepadariai. Ateik pas Continental, o pamatysi kad gali t ikrai su
taupyt i pinigus. Čia gali pasirinkti puikų kraučių darbo drabužių, 
ypačiai pavasiriniai siutai ant kurių ant kurių mes 
gvarantuojame sutaupinti Jums nuo $3 iki $5. Nie
kur ki tur nerasitfe tokių puikių drabužių už ta ip 
žoma kaina 

darbo drabužiu, 

$20 

-• 

CEICAGIEČIAMS "DRAU-
D O " KORESPONDENTAMS 

IR AGENTAMS. 

Žinios (ypač iš Chieagos) 
— tai varbių svarbiausias 
' • Draugo ' ' skyrius. Mažoka 
jų gauname. I r tas, kurias 

REIKALINGI DARBININKAI. 
kurio norėtų dirbti fabrike (butų 
geriau vedę žmones) . Darbas yra ant 
visados tokiam kuris nori užsidirbti 
nuo $4 iki $6 | diena. Mes teip pat 
reikalaujam keletos vyrų kurių no
rėtų mokinti "Moulders" Trade. 
Randa yra pigi, darbo sąlygos ge
ros, ši dirbtuve nėra karos amuni
cijos dirbtuve. 

Atsišaukite visą diena Subatoj. 
39 E. l l l t l i St., Cliieago, HL 

Reikalingas droiverys prie I-niin-
dry išvežiojimo. Darbas ant Commi-
ssion (nuo.šinu'io). Atsišaukite grei
tai. 

KKAI'LKIDZ LAUNDRY CO., 
4349 S. Horniitago Ave., Chieago, 111. 

Parsiduoda kriaučių fcapa Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis yra gerai 
išdirbtas,* parsiduoda iš priežasties, 
savininkas turi iftva?.iuotl j farmas. 
Del platesniu žinių kreipkitės: 

ANDRFYV K. SMITU, 
3305 S. Halsted St., Chi«-ago, III. 

DTOELIS BANGENAS. 
Turiu parduoti 6 cylinder 7 pas-

seng-er " C h a l r a e r s L l m o u s i n c " . I ' u i -
klus kiekvienam žmogui. Atsišaukite: 

J. GRIKINSKI, 
!2«« S. Fuirrk-ltl Ave., 

Telefonas Yards 74*8. 
' nt randos Kampinis biznio namas 

ar ;!.". l'l.iee ir Clage st. Vieta tarp 
lietu tų, tinkanti vi.sokiam bizniui. 
At.s,: kito: 
844 t 35 Plaee Chieago, III. 

Vėliausios mados mylitario styliaus su dirbėliais drabužiai ypa-
čiai t inkanti del jaunų vyrų. Del senesnių turime gražių paternų ku
rios ištrikro atrodo aristokratiškai. Puikiausios spalvos: Russet, 
rudos, mėlinos ir tamsiai žalios. 

Hart, Schaffner & Marx 
Nepaprastai gražiai padirbt i pavasariniai siutai per Har t 

Schaffner ir Mara, Kuppenheimer, Society Brand, ir kitų žinomų ga
tavų drabužių išdirbėjų yra gaunami pas Continental nuo $15 iki $40. 

Į DYKAI! - "WAR THRIFT ŠTAMPAI" | 
I SU KIEKVIENU $5 PIRKINIŲ | 

i Mūsų Vaikučių Drabužių Skyriuje ( 
čionais yra karės pranešimas no Continental kurį kiekvieną pat- E 

Tel. Cicero 252. 

DU. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS gauname, norėtume geriau 

vių, apie 1 valanda po pietų, t v a r * y " -
Kaip ju gauti daugiau, ko-

A. , . " . . . . f VALANDOS: nuo 9 iki 12 >š 
kių gauti, kaip sutvarkyti jų | ryto. nuo s iki 5 Po pietų, 

iš ten 33 gatve iki Wentwortli 
ave., o paskui i svetaine. 

Brighton Parko apielink<*s 
lietuviai skaitliuje 13 draugi
jų ir 1 beno susirinks McKin-
lev Parke 1 vai. po pietų. l s r i u o s e - T a d i r kviečiame M 

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

spauzdinimą, — apie visa tai "JJĮĮ J J J į 9 vak-
mes tarsimės šią, subatą f 
*'Draugo'' redakcijos l amba- i 

rzg&gg% 

ten maršuos į svetainę. 
Rep. 

CICERO, ILL. 
Tautos Fondo 59 skyrius 

turės labai svarbu susirinkimą 
ir *-

26 d. balandžio bažnytinėje 
salėje. Susirinkite kuoskait : 

lingiausia>į ant paskirto laiko: 

: stcijipas, jeigu pirksite ką nors už $10, o tris su $15 pirkinių. Štai tuivsi- s 
te puikia pradžia savo Karės Taupumo Certifikate. s 

Pąr metus Continental buvo vieną iš didžiausiij vaikų krautuvių vi-
E «im mieste. Kiekvienas dalykas, ševerykai, siutai, skrybėles, ir taip to-
= l iau y r a aukšč iaus ios n j š i e s . M e s g a l i m e T a m s t o s va iką a p r ė d y t i u ž labai 

S maža daina ir tai dar sutaupysi sau pinigų. Visokio didžio: nuo 6 iki 5 
• 18 metų. Atsiveskite savo vaikus pas Continental, jeigu norį jiems su- E 

teikti džiaugsmą? Tuo paeių laikų sutaupinsi ipnigus ir duosi pirma le- E 
kcija savo vaikui patrijotiškume. 

Timiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff 
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Nedėlioma: 

lankyti į susirinkimą, kurs 
prasidės lygiai 4 vai. po pietų. 

Kviečia " D r a g o " Red. 

— AVasbington, bal. 26.— 
Žemesnysis kongreso butas 
pravedė bilių, kad visi vyrai 
su birželio 5 d. sukakusieji 21 
metus butų šaukiami karei-

7:30 vakare. Kviečia valdyba. M a u t i . 

5fe> . , S S ^ ^ 5 % ^ - OSSS-

Didelis Metinis Piknikas 
Surengtu* 

DRAUGIJOS DRAMOS IR DAINOS ŠVIESA 
j Ned.. Balandžio — April 28, 1918 m. 

GEO. CHERNAUSKO DARŽE LYONS, ILL. 
Pradžia 9 v. ryte—Muzikė F . Schultz—Tikietas 25c. Porai. 

Komitetai deda visas savo pastangas, idant Piknikas atsiimtu 
kuogeriausiai, o apie užkandį ir gėrymus nėra nei kalbos, pribuvę 
svečiai visko gaus ir smagiai laiką praleis. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 
PASTABA:—Važiuojantieji imkite 22-ros gat. karus iki 

Ogden Ave. ir Ogden Ave. iki 48-tos arba 52-ros, o nuo ten paim
kite Lyons karus, kurie davež iki daržui. 

muiiimiiiuiiiHiiiiiiMiiiiiiiuiiiMiifiiii 
Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 

Telcphonc Ilaytr.nrkot 2544 

DR. A. A. ROTH 
RITSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku litrų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chieago 
Telephone Drover 96 93. 

VALANDOS: 1©—11 ryto 2—S po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—1? d. 

uimimiiijuiiiiitiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VYRIŠKU BRAPANU 
: BARGENAS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir ovorkotal, ver
tės nuo $30 lkl $50, dabar par
siduoda po $15 Ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės nuo $25 lkl 
$35. Dabar $5 ir auęSčlau. Kel-
n-s nuo $1.50 Iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $8.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIENA 
Hedėllomis ir vakarai*. 

S. OORDON, 
1415 S. Halsted HU GbJcago. Iii. 

!>r. G. M. GUSERI 
• Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimaa ir Ofisas 
K S149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chieago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 lkl 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telepbone Yards 687. 

».«— _, _ _ 

Or. A. R.-Btnmenthal 0 . 0 . 
Aldų Specialistas 

N Patarimas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlio/ns 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Liet u vi N gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausial. tu 
rime savo Ka 
rabonus Ir au 
tomobllius. 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 4139. 

JOTENINE 
IR 

Vakarinė MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti 

iti, skaityti ir rašyt. 
mokyklą. Apart Anglų kalbos* «ia mo 

Anjli-JfcT' 
škai kalbeli, skaitytilrTašyti, tai 1 

Aapli] " 
Lietuvių kalbos S.V.Isr jrijo? Laiškų Rašym< 
Lenkų " S.V.Vaidybos Priekybos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilletybes Gramatikos 

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir RIGR SCflOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai 

American College Preparatory School 
§ 3 1 0 3 S. HALSTED S T . CHICAOO IUL. 
A) KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

SKAITYKIT I E PLATINKIT 
" D R A U G Ą " 

Cia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti geresni darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

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

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

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, PerdėtlnLs < 

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

1 

Telefonas: PULLMAN 342 

D r. D. T. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 

l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
šiuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegužio 1-mą 
kraustomės į mūsų naują ir didelį 
namą kuris randasi po numerių 
4608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me pilną eile skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1646 W. 47 St. • Chieago. 

Telefonas Yards 3404. 

IIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII 

. Telefonas: MeKINLEY S?64 

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

Kampas W. S 6-tos gatvės. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i imit 

I JOSEPH C. WOLON | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

~ Kamb. S24 National Life Bldg. S 
29 So. LaSalle S t , 

5 Vakarais 1666 Milwauk«c Avn E 
Central 6S9t 

Raaldence Rumbu)d 67 • 
CHICAGO, TT.T. 

uiiiiiiiiiiiiuiiiiiiaiiiiMiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiif 
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Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4 7-tos Gatvės 

« — :•: 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tuvių parduoda tą pačia 
kavą po 80c. 

COFFEE 
JL ^ ^ C 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 
bent kokia, U I R 
1-2 sv. ' ~ u 

DAIRY 
SVIESTAS 

I 40C 
WKST SIDE 

1854 Mllwaukeea. 
1S7S Mi lwaukee* 
1964 Milwaukeea 
1619 W. MadtsoD 
2899 W. MadlsoB 

1844 W Cbicagoa. 
1886 Blue I s landą 
2612 W. Nortb a 
1217 8. Halsted st 
1882 8. Halsted st 
1818 W. 12tb st. 

8192 W. 22nd s t MORTH SIDE 
SOUTH STDE 496 W. Divlaion st 

8889 Wentwortb a J J } . ^ ; N o r t n •> 1417 R H . i - t ^ -« , , 4 i U a c o l n av. i « 7 8. Halsted st j j 4 4 Llncom av 
6729 8. Asblanda. 8418 N. Clark s t 
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