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TEUTONAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE NEPASISEKIMŲ 

Vakary fronte tyla prieš audra 
NICARAGUA STOJO KAREN PRIEŠ VOKIETIJA 

• 

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA Į VOKIEČIAI VISUR STIP-
PRIE NEPASISEKIMŲ RIAI SULAIKYTI. 

RYMAS, geg. 8.—Vokieti
jos spauda palengva ima pri
ruošti vokiečius gyventojus 
prie to, kad visoks manymas 
paimti Paryžių yra atmestas. 

Vossische Zeitung rašo, jo-
gei " y r a laikas suprasti, kad 
vokiečių užpuolimas vakaruo
se sutraškintas". 

Nežinia, kur jie dabar pulsis. 

PASEKMINGAS ANGLŲ 
UŽPUOLIMAS. 

Londonas, geg. 8.—Užpraei
tą naktį anglai atliko pasek
mingą užpuolimą prieš vokie
čius arti Neuville-Vitasse, 
pietvakaruose nuo Arras, pra
nešė karės ofisas. Anglams te
ko trvs kulkasvaidžiai. 

ARTILERIJOS DVIKOVA. 

Paryžius, geg. 8.—Karės o-
fisas pranešė, kad užpraeitą 
naktį sekė artilerijos mušis 
abiem Avre pusėm, pietrytuo-
se nuo Amiens. 

TĘSIASI AMERIKONIŠKOS 
KARIUOMENĖS GABENI 

MAS FRONTAN. 

• Paryžius, geg. 8. — Ameri
kos kariuomenės siuntimas ka 
rės frontan tęsiasi, pasakė 
premjeras Clemenceau Į Echo 
de Paris redaktorių, Marcei 
Hutin, sugryžęs vakar iš ka
rės laukų. 

Premjeras parkeliavo su di
džiausiu pasitikėjimu talki
ninku armijomis. 

ANGLIJOS NUOSTOLIAI 
PER SAVAIT? 38,691 ZMO 

NIŲ. 

Iš tų 6,555 oficieriai ir karei 
viai mirę. 

Londonas, geg. 8.—Su va
kar diena pasibaigusia savai
te Anglijos nuostoliai karės 
laukuose siekia 38,691 vyrų. 
Iš šito skaitliaus 6,555 oficie-
rių ir kareivių yra mirę. Oi 
visi kiti yra arba sužeist? ar
ba prapuolusieji. 

UŽGINA ŽINIAS APIE TAI 
KOS PASItJNTINĮ. 

Amsterdam, geg. 8.—Vokie
tijos vyriausybė oficrjafiai už
gina žinias, kad ji butų siun-
čiusi taikos atstovą į Londo
ną ar kur kitur. 

ŠVEDIJA NETEKUSI 176 
LAIVŲ. 

Stockhblm, geg. 8.—Švedi
ja karės metu yra neteknsi 
176 laivų, 175,000 tonų intil
pimo, kuriuos nuskandino vo-
kieeiat. 

Londonas, geg. 8.—Vokie
čių armijos visam vakarų 

fronte stipriai sulaikytos. Nei 
Flandrijoj, nei Pikardijoj, nei 
svarbioj Arras išpjovoj teuto
nai neatnaujina atakų. Taip-
pat jie kol-kas nieko neveikia 
nei prieš australus, katrie an
dai šiauriuose nuo Somme 
teutonus užpuolė ir paėmė jų 
suvirs 2(X) nelaisvėn. 

Abejuose mušiu frontuose 
tečiau artilerijos veikimas di
džiai intemptas. Reikia tikė-
ties, kad vokiečiai negalės il
gai užtrukti su nauju užpuoli
mu, jei jie jausis dar galį kurs 
nors įsibriauti į talkininkų po
zicijas. Ypač vokiečių artile
rija labai smarkiai veikia 
šiaurinėj Flandrijos dalyj, 
pietuose- nuo Somme IF žc-

*miau Avre, Pikardijoje. 
Pastaruoju laiku teutonai 

domą atkreipė į amerikoniš
kos armijos frontą, pietuose 
nuo Somme. Amerikoniškas 
pozicijas jie ėmė apšaudyti 
nuodingomis dujomis. Točiau 
pasiųsti atakon savo infante-
riją neišdrįso. Ir nepramato
ma, kad vokiečiai tai turėtų 
padaryti, nes jie nusimano, 
kad gali gauti gerą pamoką. 

Svarbiąją Arras išpjovą už
ėmė Kanados kariuomenė, ku
rią taippat vokiečiai užpuolė 
su armotų šovinių audra. 
Prancūzų generolai mano, kad 
vokiečiai turbūt vienu žygiu 
pradės atakas Flandrijoje, Ar
ras ir Amiens frontuose. Te-
čiau nieko tikro nežinoma. 
Svarbu tas, kad talkininkai vi 
sur turi savo pozicijas aug-
štumose ir armotų vamzdžiai 
nustatyti prieš vokiečius. Tik 
ir laukiama jų užpuolimo. 

Austrų-ungarų užpuolimas 
Italijos fronte kol-kas neiš
vystomas. Iš Rymo praneša
ma, kad visu frontu, pradė
jus Šveicarija ir baigus Ad-
riatikos jūrėmis, smarkiai vei
kia artilerija. Infanterija ne-
siunčiama atakon. 

Regis, austrai lukeriuoja 
kokio nors tinkam0 momento. 
Ar tik nelaukia vokiečių už
puolimo vakarų fronte, kad 
bendrai pradėjus veikimą. 

Vakar suėjo trys metai, 
kaip vokiečių nardančioji lai
vė nuskandino Lusitania, su 
kuriąja žuvo 1,275 gyvastys. 

RYMAS NETURI JOKIOS 
INTAKOS. 

Tai tik anglų fanatikų išmis-
las. 

Dublinas, Airija, geg. 8. — 
Kuomet Anglijos parlamentas 
pravedė parėdymą imti prie
varta kariuomenėn ir airius 
ir kuomet airių tautos veikė
jai pasipriešino tan parėdy
mui, Anglijoje pakilo gandas, 
kad Airijoje veikianti pope-
žiaus. intaką. 

Tą neteisingą gandą užgina 
Airijos katalikų dvasiškija. 
Sako, tai tikras anglų fanati
kų prasimanymas. Nes pope-
žius nieko neturi su airių ka
reiviavimo klausimu. 

TEUTONIŠKOS IŠKILMĖS 
GELSINGFORSE. 

Visas vargas, kad suomiai ne
turi ko valgyti. 

NUSKANDINTA AMERIKO 
NIŠKAS GARLAIVIS. 

Su juo žuvo 11 žmonių. 

New York, geg. 3.—Prancū
zijos pakraščiuose nuskandin
tas amerikoniškas garlaivis 
"Tyler" , seniau buvęs Old 
Dominion linijos prekinis lai
vas. Su laivu žuvo 11 žmonių 
iš įgulos. 

" T y l e r " turėjo 3,928 tonas 
intilpimo ir pastatydintas 
1913 metais. 

INTERNAVO 12 MOTERIŲ. 

Gloncester, N. J., g+g. 8.— 
Vietos karės stovykloje inter
nuota 12 SMPtimžemių prieši
ninkių moterių, atgabentų iš 
San Francisco. Jos visos yra 
suareštuotų vokiečių žmonos. 

Gloucester stovykloje ran
dasi internuota 27 vyrai ir 
moterys. 
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— Washington, geg. 8.— 
Vyriausybė pareikalavo, kad 
automobilių dirbtuvės susiau
rintų pasažierinių automobi
lių gaminimą, nes plienas yra 
reikalingas karės reikalams. 

UKRAINA GRASINA BER 
LYNUI. 

Stockholm, geg. 8. — Pasi
baigė naminė karė Suomijo
je. Suomijos vyriausybė su 
vokiečių pagelba numalšino 
šalį. Suomių raudonoji gvardi 
ja arba išžudyta, arba suimta 
ir uždaryta į kalėjimus. Vi
soj šalyj krikštauja baltoji 
gvardija ir vokiečiai. 

Aną dieną Gelsingforsan iš
kilmingai atkeliavo Suomijos 
vyriausybės valdininkai, ku
riems draugavo švedų ir vo
kiečių pasiuntiniai. Gelsing-
forse juos sutiko vokiečių ka
riuomenė sų muzika. Suomių 
senatoriai tuojaus atlaikė 
trijmpą posėdį senato kamba
ryj. Visur viešpatauja vokie
čių dvasia ir tvarka. 

Suomijoje maisto stovis yra 
apverktinas. Gyventojai nuo-
savaus maisto pasigamina la
bai mažai. Maistą turi parsi
traukti iš kitur, sumainius su 
kitomis savo prekėmis. Suo
mijoje gaminama taboka, .ka
va ir guma. Šitai visa siunčia
ma dabar į Vokietiją, gi iš ten 
apturima javų. 

Li£šiol Vokietija Suomiją 
žymiai sušelpė maistu. Vokie-
čiai į ten pasiuntę daugelį cu
kraus, sviesto, džiovintų dar
žovių ir bulvių. i? 

Vokiečių ekspedicijinė ka- fff 
riuomenė, sakoma, veikiaį bu
sianti pasiųsta atgal Vokieti
jon. Tik svarbesnėse vietose 
bus palikti neskaitlingieji gar 
nizonai. 
* Vokiečiai iš Suomijos pa-

liuosuoja ir leidžia grįžti na
mo estus, latvius, lietuvius ir 
ukrainus. Tik vienus rusus pa
laiko kalėjimuose arba sau
gioj priežiūroj. 

Suomija nuo naminės karės 
labai nukentėjusi. Didžiausi 
nuostoliai padaryti šalies ge
ležinkeliuose. 

Žodžiu tariant, šiandie Suo-
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"DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO 

6 D. GEGUŽES ŠIŲ METŲ 
Kad nebūtų jokių nesusipratimų,N 3) Apveizdos Dievo parapija,— 

Bendrovės direktoriai nutarė, kad Chicago, 111. 
į kontestą bus priskaitomi tik tie 4) Šv. Antano parapija,—Cicero, 
šėrai, kurie inplauks pradedant UI. 
nuo 6 d. gegužės, tai yra nuo tos 5) Visų 'Šventų parapija,—Chi-

. 

dienos, kada kontestas prasidėjo. 
Kontestas (lenktynės) eis dvejo
pai: 1) skaičiumi nupirktų šėrų ir 
2) skaičiumi gautų šerininkų. 

Kolonijos, kurios laimės pirmąjį 
kontestą (prisius daugiausiai pi 
nigų)—gaus šias dovanas: 1) 
$1000.00 2) $500.00 3) $300.00 4) 
$200.00 5).$100.(X), 6)-$100.00 ir 
7)-$100.00. Jei kartais ant kurios 

cago, UI. 
(>) Šv. Mykolo parapija,—Cliica-

go, UI. 
7) Šv. Petro ir Povilo par.—Chi

cago, UI. 
8) Chicago Heights, UI. 
9) Indiana Harbor, Ind. 

10>;Detroit, Mieli. 
11) Amsterdam, N. Y. 
12) Pittston, Pa. 
13) Wilkes-Barre, Pa. dovanos susidurtų du kontestan-

tai (dvi kolonijos)—lygiomis teisė- 14} Paterson, N. J . 
mis, tuomet gaus abidvi po tokią TX . v. . ., 
i i - i ,-i • JL • i i Is visų cia paminėtu vietų erer-

dovaną, kuri buvo tik vienai kolo- , . .. \ . J . , . v* . "* ^ r i 
•• • / . j . + f l biamieji kunigai klebonai mum« 

III «11 /.ilvlVLa. v . i i ' • • - i . 

pranešė, kad ue padės kontestą 
varyti, ir kad pirmiausia pasirū
pins sudarymu tam tyčia "kontes-
to komi tetų ' ' (iš 3-jų ar daugiau 
žmonių). 

™,ja 
Gi kolonijos, kurios laimės antrą

jį kontestą—tai yra, suras didžiau
si skaičių šerininkų, gaus šias do
vanas: 1) Knygyną už $200.00 ir 
tris "Draugo ." prenumeratas vel
tui, pakol " D r a u g a V eis dienraš
čiu; 2)tJ«i5jryną už $100.00 ir tris 
prenumeratas; 3) 4) 5) 6) ir 7)-po 
tris prenumeratas veltui .pakol eis 
laikraštis "Draugas" . į. 

Patys šėrininkai laimėjusios ko
lonijos spręs, kaip suvartoti laimė
tas dovanas: pinigus, knygas ir 
dienraščio prenumeratas. 

Bendrovės buvo pagarsinta, ktid 
kontestas skaitysis įvykęs, jeigu 
iki 6 d. gegužės atsišauks bent 10 
kolonijų, kad jos į kontestą stoja. 
Iki 6 d. gegužės gavome žinių iš 
šių kolonijų, jog jos į kontestą sto-
ja : * ; > 

1) Šv. Kryžiaus parapija,—Chi
cago UI. 

2) Šv. Jurgio parapija,—Chica-
ffo, B t 

f . . Be to gavome žinią iš šv. Jurgio 
parapijos, jo» ten 6 d. gegužės va
kare buvo "Draugo" prietelių 
skaitlingas -susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta vienbalsiai dalyvau
ti konteste, ir sudarytas komitetas 
iš £ smarkių vyrų, kurie žada gra
žiai pasidarbuoti. . Manoma prie 
komiteto ir moteris prikviesti. 

* 

Butų labai gerai, kad visur po 
kolonijas kuogreičiausiai tvėrtųsi 
komitetai su pirmininku, sekreto
rium ir iždininku, ir kad jie duotų 
kuogreičiausiai apie save 'žinoti 
"Draugui" , 1800 W. 46-th str., 
Chicago, UI. 

"Draugas" mielai suteiks vi
siems informacijų, apie kontestą, 
kas tik į jį kreipsis. 

^E 

Reikalauja atšaukti kelis vo 
kiečius" valdininkus. 

mijoj šeimininkauja vokiečiai, 
kaip jie šeimininkauja Lietu- BALTOJI GVARDIJA VEI 

Londonas, geg. 8.—Ukrai
nos vyriausybė pagrūmojo 
vyriausybei, kad jinai rezig
nuosianti, jei Vokietija iš 
Ukrainos neatšauksianti kelių 
savo valdininkų. 

Tarpe reikalaujamų atšauk
ti paminima militarinis ko
mendantas gen. von Eichhorn 
ir pasiuntinys Mumm von 
Schwarzenstein. 

PORTUGALIJA PASIGA
MINS NAUJĄ ŠALIES KON

STITUCIJĄ. 

Lisbonas, geg. 8.—Portuga
lija pasigamins naują konsti
tuciją, sakoma, panašią Su v. 
Valstijų konstitucijai. Tuo tik 
siu bus sušaukta konstituciji-
nė konvencija. 

NICARAGUA PASKELBĖ 
KARĘ VOKIETIJAI. 

voj ir kitose vokiečių užgrob
tose šalyse. Vokiečiai ir Suo
mijoje del įsigyvenimo pra
veda tą pačią procedūrą, ko
kią atliko Lietuvoje, Latvijo
je ir kitur. 

KIA TOLI ŠIAURINĖJ RU 
SIJOJ. 

PREZIDENTO ATSILIEPI
MAS Į SKAUTUS. 

San Juan del Sur, geg.*8.— 
Nicara&ua'os kongresas va
kar paskelbė karę Vokietijai 
ir jos talkininkėms. Tik ketu
ri balsai buvo priešais. 

Kongresas be to padarė dek 
leraciją, kad Niearagua eina 
išvien su Suv. Valstijomis. 

New York, geg. 8.—Prezi
dentas Wilsonas atsiliepia į 
350,000 šios šalies skautų, kad 
jie praneštų vyriausybei, kur 
randasi juodo riešučio me
džiai, tų medžių savininkus ir 
medžių kainą. Tasai medis 

j reikalingas šautuvų apsodoms 
ir lakstytuvų propeleriams. 

— Berne, geg. 8.—Austri
jos darbininkai ir socijalištai 
grūmoja vyriausybei revoliu
cija už parlamento paleidimą. 

—Paryžius, geg. 8.—Miesto 
taryba nusprendę pasiųsti pa-
rinktiniausio vyno prancū
zams artileristams, katrie pa
sekmingai kontratakuoja toli 
šaujamas vokiečių anuotas. 

— Londonas, geg. 8.—Va
kar Buchareste, Rumunijos 
sostinėje parašais patvirtinta 
taikos sutartis, padaryta tar
pe Rumunijos iš vienos pusės 
ir Vokietijos, Austrijos Tur
kijos ir Bulgarijos iš kitos pu
sės. 

Stockholm, geg. 8.—Suomi
jos vyriausybė kituomet yra 
pažadėjusi, kad kuomet nu-
malšysianti sukilimą, tuomet 
Suomija paliksianti neittralė 
sahs. 

Šiandie yra priešingai. Suki 
limas numalšintas. Bet suo
mių vyriausybės kariuomenė, 
baltoji gvardija, toli įsibrio-
\;usi šiaurinėn Rusijon ir tenai 
kariauja prieš rusus ir saviš
kius bolševikus. 

Reiškia, Suomija jau kariau 
ja prieš talkininkus, nes jinai 
peržengė neutralybės ribas. 

Tas veikiama kaizerio įsa
kymu. Kaip žinoma, kaizeris 
yra nusprendęs Rusiją atskir
ti nuo Arktiko vandenyno. 
Tasai pienas dabar ir vykdo
mas. 

NĖRA ŽINIŲ APIE PRAŽU 
VUSĮ LAIVĄ CYCLOPS. 

Visokie spėjimai yra be pa 
sėkmių. 

Washington, geg. 8.—Pirm 
poros mėnesių didelis ameri
koniškas laivas Cyclops, 19,-
000 tonų intilpimo, su prekė
mis išplaukė iš Barbadoes į 
Atlantiko uostą ir kelionėje 
pražuvo. Ir ligšiol nesusekta, 
kur ir kaip jis žuvo. 

Cyclops turėjo 300 žmonių 
įgulos, turėjo bevielio tele
grafo aparatą, buvo apgin
kluotas moderniškomis armo-
tomis. 

Jo pražuvimo nei pėdsakių 
neatrandama. Be kitko, juo 
keliavo ir Suv. Valstijų gene-
ralis konsulis Rio de Janeiro, 
Fred L. M. Gottschalk, 

— Washington, geg. 8.— 
Vokiečių nardančioji laivė 
nuskandino Ispanijos garlai
vį Luisą, anot pranešimo iš 
Bareelonos. 

— Washington, geg. 8.--
Geležinkelių darbininkų už-
mokesnio reikale komisija i 
komenduoja padidinti darbi
ninkams užmokesnį 20 nuoš. 

— Washington, geg. 8.— 
Taip vadinamas šnipų bi-
lius iš kongreso pasiųstas pat
virtinti prezidentui. 

— Londonas, geg. 8.— 
Šventasis Tėvas kreipėsi į kai 
zerį, kad jo vyriausybė ne
naikintų istorinių Belgijos 
bažnyčių varpų. 

— Paryžius, geg. 8.—Pran
cūzijos vyriausybė parėdė ta
boką pardavinėti tik su tabok-
2enkliais. 

Iš BrideweH kalėjimo pa-
liuosuota 105 "slackeriai", 
katrie perniai buvo atsisakę 
registruoties ir teismo buvo 
nubausti kalėjimu. Paliuosuo-
ti tečiau ir vėl paimti, kad 
pristatyti juos į karės stovyk
las. 

— Washington, geg. 8.— 
Prezidentas Wilsonas paskelb
ta proklemacija Raudonajam 
Kryžiui dieną paskyrė gegu
žės 20 d. 

— St. Louis, Mo., geg. 8.-
Lakunų stovykloje Belleville, 
UI., su lakstytuvų iš 500 ai 
štumos krizdamas žuvo ins
truktorius Smith. 
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ii DRAUGAS ff 
LIETUVIŲ KATALIK \J DIENRAŠTIS 
Eina kasdieną išskyras nedėldicnlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
• • • •:•" $5.00 

Pusei metų Į 1.00 
I, Perkant atskirais numeriais po 2c. 

Prenumerata mokasl iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo uiairašymo dienos, 
na nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Jdedant pinigus 
1 registruotą laišką. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
KOVA SU ŠARLATANAIS. 

Kaip sunkiai eina darbas 
mūsų brolių švietimo ir kultū
rinimo, kaip daug dar lieka 
padaryti — tai parodo Mockų, 
Strazdų, Mickų ir tiems pana
šių žmonių siautimas mūsų vi
suomenėje. Kad jie veikia lie
tuvių tarpe, kad turi gerus 
laikus, ir dar pinigus susi
krauna, tai tik dėlto, kad mū
sų brolių daugelis dar labai 
tamsus yra. Tikrai galime pa
sakyti, kad nei viena kita tau
ta čia Amerikoje nepakęstų 
savo tarpe tokių piktžodžiau
toji], kaip blevyzga Mockus. Gi 
pas mus jį remia ir inteligen
tiški socijalistai. Niekur kitur 
vakarykštis bučeris ar kalvis 
neišdrįsti] apsišaukti šiandio 
kunigu, rytoj džiakonu, pra
lotu, o netrukus ir vyskupu. 
Pas mus tas viskas galima, 
nes mūsų tautoje dar per daug 
tamsybių viešpatauja. Mic, 
kai, Strazdai ir tiems panašus 
— tai tie patys tamsieji ži
niai, šėptunai, užkalbėtojai, 
kurių pilna buvo visa Lietu
va, tie patys "v ingr ia i , " ku
rie, naudodamies žmonių tam
sumu, lupo devynis kailius už 
savo vaistus. 

Clevelando mieste 26 d. ba
landžio buvo indomios neza-
lėžninkų prakalbos. Kas kai 
bėjo? Pažiūrėkime j plakatą. 
Išrašome čia raidė į raidę. 

Kalbės kun. Džiakonas V. 
M. Mikalauskas iš North 
Carolin, St. Maray of Naza-
reth Cbiorch. Taipgi vieti-

. nis gerb. klebonas kunigas 
• pralotas, J . E. Strazdas, D. 

C. Ir dar du klierikai iš 
Cliicagos, UI. 
Plakatas toliau skelbia, kad 

J. E. Strazdas D. C. (Pirmiau 
rašydavosi D. D.) 19 balan 
džio Chicagoje tapęs įšventin
tas į pralotus, o 28 bal. jau 
kaipo pralotas laiminsiąs baž
nyčioje žmones. 

Ir pikta, ir skaudu. 
Ir norėtųsi tuos visus pralo

tus (statyk priegaidą ant ant
ro skiemens) nedorėlius pa
siųsti kur į gerą mokyklą, ar
ba į pataisos namus, o visiems 
nelaimingiems durneliams, 
kurie tuos kvailybės apaštalus 
remia, inbrukti į rankas ele
mentorius. Bene prašvistų su 
laiku kiek jų galvelėse. Bene 
pradėtų skirti 4 ivingriu" nuo 
daktaro, šarlataną nuo katali
kų kunigo. 

Pakol bus tamsybių — bus 
ir apuokų. Pakol bus kvailių 
— bus ir jų kvailybės išnau
dotojų. 

Kas platina švįesą, <lorą su
sipratimą, tas veja Strazdus 
ir Mickus iš mūsų tautiškos 
dirvos. 

KAIP DAUG LENKAI YRA 
TURTINGI. 

Europos lenkų laikraščiai 
[praneša, kaip daug jie yra tur sa 

tingi. Girdi, didžiulė suvieny
ta iš visų jos dalių, šalių ir* 
provincijų Lenkija žengia 
prie laisvės. Todėl lenkų tau
ta privalo nors paviršutiniai 
žinoti, kiek daug jinai yra 
turtinga, kaip didelis jos tau
tinis turtingumas. Nes pagal 
tautos turtingumo sprendžia
ma ir tautos išlaikomybė. 

Dabartiniais laikais lenkų 
tauta negali sužinoti savo tur
to stovis, nes karė šalies rei
kalus supynusi kad sunku iš
rišti turtingumo klausimas. 

Bet pirm šios karės, 1914 
metais, lenkų turtų stovis bu
vęs žinomas. Anot kokio tai 
Stanislavo Košutski, rusų 
Lenkija buvus turtinga suvirs 
9 milijardus rublių. Supran
tama, šitan skaitliun ineina ii 
Suvalkijos lietuvių turtai ligi 
paskutinės kapeikos. Galicija 
(Austrijos) esanti turtinga 5 
milijardus rublių. Poznanius 
ir kitos lenkų "žemės" Pru-
sijoje (suprantama, ir Mažąja 
Lietuva) — 13 milijardų rub
lių. Lietuva ir Rusinija — 12 
ir pusė milijardo rub. Abel-
nai imant, anot lenkų laikraš
čių, lenkų tautos turtas sie
kiąs 40 milijardų rublių. 

Šitas lenkų " tur t ingumas" 
duoda mums progos sužinoti, 
k iekgi Lenkija turi gyvento
jų, kaip lenkų tauta yra skait
linga. 

Tos pačios turtingumo skait
linės aiškiai i tai atsako. 

Visose savo didžiulės Len
kijos dalyse ir provincijose 
Košutski turtus apskaitliuoja 
pagal gyventojų skaitlių. 

Ir taip: Rusų Lenkijoj ant 
kiekvieno gyventojo turtų iš
puola 750 rublių vertės. Ka
dangi, kaip augščiau pasaky
ta, rusų Lenkija yra suvirs 9 
milijardus rub. turtinga, tai 
tuos milijardus reikia pada
linti ant 750. Atrasime, kad 
rusų Lenkija turi apie 12 mi
lijonų gyventojų (žinoma, su 
lietuviais). 

Galicija yra kiek pigesnė. 
Tenai turtai apskaitomi im
ant po 500 rub. ant žmogaus 
galvos. Taigi tenai lenkai turi 
ip milijonų gyventojų. 

Poznaniuje ir Prūsuose 
brangi žemė. Ten ant kiekvie
nos lenkiškos galvos užkrau
nama net 2,500 rub. Reiškia, 
ten lenkai turi suvirs 5 milijo
nus saviškių. 

Lietuvoje ir Rusinijoje len
kų turto dedama po 500 rub. 
ant kiekvienos galvos. Kadan
gi šitose šalyse lenkai turi tur
to 12 ir pusę milijardo rub
lių, tai gyventojų skaitlius 
išeina apie 25 milijonai dūšių. 

Sudėjus visus tuos Lenki
jos dalių gyventojus krūvon 
pasirodo, kad didžiulė Lenkija 
turi apie 52 milijonu gyvento
ju. 

Taip tai lenkai klaidina sa
viškius "ehlopus" ir visą pa-

Laikykimės Pozicijų. 
Jau atėjo valanda, kurioje 

negalima dvejoti: vieną dieną 
šioks, kitą kitoks, su kuo su
eisi, taip pasielgsi. Ne. Šian
die gadynė bolševikizmo, tai
gi kiekvienas iš mūsų turi pa
sirodyti ne bolševiku, bet tik
ru kovotoju už savo principa-
les teises. Mes šiandie, kurie 
esame ant šio pasaulio, vaidi
name begalo svarbią rolę, to
kią, kokios dar iki šiol niekas 
nebuvo vaidinęs. Šiandie gy
venimas kovų ir pergalių; per
galių ne ant trumpo laiko, bet 
ant visados. Po šios kruvi
niausios pasaulio karės, rodos, 
bus padaryta, kad nei vienas 
neišdrįs daugiau pakelti kar
do ant savo brolio bei artimo. 
Tat dabar laikas ar laimėti, 
ar pralaimėti ant visados. Ne
žiūrint kadir labai kritiškame 
momente esame, bet nežinau, 
ar tai nerangumas, ar tai ap
sileidimas, ar nesupratimas, 
verste verčia mus ramiai lau
kti kaip kokio mesijo, kuris 
atėjęs apipils visokiomis, nie
kad nesvajotomis, gerybėmis. 
Kiti gal laukia senai jau pa
žadėto socijalistų rojaus, ku
riame nieko neveikdami Jie-
vos aprėdaluose tik mano 
mandrauti. Ne, brolau, sesuo, 
mes jokių mesijų nesulauksim, 
o socijalistiško rojaus pama
tyti užtenka persikelti minti
mis į Rusiją. Joj išvysime 
daugybę socijalistiškame ro
juje vien tik po dangaus 
skliautu be kąsnio duonos. 

Dabar mes ne juokais, bet 
ištikrųjų turime pasiklausti 
patys savęs: kas mes esame, 
prie ko priklausome, su kuo 
turime tą kovą vesti ir ką 
laimėti. 

Negeras tas kareivis, kuris 
nelaiko savo pozicijų arba ku
ris slapstosi norėdamas iš
vengti pavojaus prieš kurį 
kiekvienas su pasišventimu 
stoja ir daro atakas. 

6u tokiais kovotojais nega
lime nieko gero tikėtles. Tau
ta turėdama tokius kareivius 
tik gali sulaukti didžiausio 
pralaimėjimo ir tai ant visa
dos. O ar mažai randasi tarpe 
lietuvių katalikų tokių slapu
kų, kurie lapstosi po sveti-
anas pozicijas! Ar mažai yra 

Apskaitydamas lenkiškus 
turtus apie Lietuvą Košutski 
taip pažymi: 

*' Senosios ' ' rzeczpospoli-
t o s " (respublikos) rytinėse 
dalyse, Lietuvoj ir Rusinijoj, 
apskaitant lenkų turtų vertę 
(imant domon žemas žemės 
kainas) galima pavartoti nor
mą paimtą iš Galicijos, ty, 
500 rub. ant galvos, tada gau 
sime sumą 12 ir pusę milijar
do rublių." 

Senai mums buvo žinoma, 
kad LietuVa — Lenkijos dalis. 
Bet ne dažnai tenka nugirsti 
net ir patiems lenkams, kad 
lenkų tauta butų taip didžiai 
skaitlinga. 

Anot kito lenko, kažkokio 
Morozevičio, Lenkijos turtin
gumas visgi dar permažas. 
Girdi, Vokietija turi labai ma
žai daugiau gyventojų už Len
kiją, nes 66 milijonus. Vokie
tijos turtingumas tečiau ketu
ris kartus yra didesnis u i 
Lenkijos, nes siekiąs apie 161 
milijardą rublių. 

Pagal tokių- lenkų skelbia
mų statistikų, žinoma,' juos 
kitaip už kitas tautas apkai-
nuo j a ir talkininkų vyriausy
bės. 

Mūsų, lietuvių, pareiga tas 
lenkų" nesąmones parodyti pa
sauliui tikroje šviesoje. Nes 
kitaip lenkų atkaklybei ne-
kuomet nesimatys galo. 

tokių, kurie nesilaiko jokių 
pozicijų t Atrodo, kad jiems 
niekas nerupi. Daugelis pasa
ko, kaip bus visiems, taip ir 
man. Šiandie tokius, nežiūrint 
kas jie nebūtų, vertėtų pava
dinti tautos išmatomis. Čia 
kalbu ne apie kokią kitokią 
kovą, bet apie kovą su prie
šais mūsų šv. Tikėjimo, kata
likų Bažnyčios, nes dabar, 
kuomet visas pasaulis kovoja 
už teises ir liuosybę, katalikų 
Bažnyčios priešai irgi pradėjo 
daugiau šiaušties manydami, 
kad ir jiems pasiseks jas iš
naikinti, bet veltui vargšai 
darbuojasi užmiršę paties 
Kristaus žodžius: "Kad ir 
pragaro vartai jos neperga
lės." Bet jie kovodami daro 
didelę gėdą mūsų tautai že
mindami ją akyse svetimtau
čių ir taipgi klaidina nesusi
pratusius tautiečius stumda
mi juos į neišbrendamą vargą. 

Mūsų yra šventa priedermė 
juos sulaikyti nuo to~ nedoro 
darbo. Bet vietoj, kad sulai
kyti, tai mes dar jiems pade
dame, įstodami į jų pozici
jas, t y. į jų organizacijas ar 
draugijas. Šioje gadynėje kas 
tiktai yra veikiama ar gero, 
ar blogo, tai veikiama ne ke-
no kito, kaip tik organizacijų 
ar draugijų. Pavienis žmo
gus, nors ir turėdamas galvą 
Saliamono, nieko neįstengs 
padaryti prieš organizuotą 
būrelį prastų darbininkų. Už
tai mes turime žinoti, kad pri
klausydami prie taip vadina
mų bepartyviškų organizaci
jų ar draugijų esame lygus 
su tais niekintojais ir grovė-
jais to, kas mūsų kūnui ir sie
lai yra brangiausia, taipgi ir 
busiančiai Lietuvos respubli
kai. Kad Lietuva galėtų skai
tytis kaipo civilizuota tauta, 
visupirma reikalingas jai yra 
mūsų šventas katalikų tikėji 
mas. Iš ne vieno lupų tenka 
girdėti, kad ten ir ten pri
klauso didesnė pusė katalikų 
ir nieko nėra blogo. Taip at
rodo, kad nieko nėra blogo, 
bet kas tas draugijas valdo: 
katalikai ar laisvamaniai ? 
Juk mes gerai žinome, kad 
šiandie daugiau mąstančio ka
taliko nerasime laisvamaniš
kose organizacijose bei drau
gijose. Katalikai turi savo ge
resnes. Prie laisvamanių pasi
liko tiktai tie, kuriems nei šil
ta nei šalta — vadinasi kur 
jis nepriklausys, jam vis tiek, 
ką jis neveiks, jam vis tiek. 
Ant susirinkimo atėjo, užsi
mokėjo ir užbaigtas krukis. 
Jis nieko blogo nedaro/ 

Gerai. Nedaro jis, bet daro 
jo įmokėtas centas, daro jo 
vardas jų knygose įrašytas. 
Kaip augščiau minėjau, kad 
šiandie ką daro gero ar blo
go, tai * daro organizacijos. 
Katalikiškos organizacijos 
daro gero, bedieviškos organi
zacijos, kuriose yra vadovais 
Mockiniai, Šliupiniai ir jiems 
panašus, dar0 blogo, nes tokių 
žmonių visas tikslas yra iš
griauti visą tą, kas kelia* tau
tą ant augštesnio kultūros 
laipsnio. Meskime keletą žvilg
snių atgal į netolimą praeitį, 
prisiminkime Visuotiną Lietu
vių Seimą New Yorke. Nors 
jau du mėnesiai prabėgo, bet 
jo įspūdžiai katalikų širdyse 
užsiliko, lig vakarykščiai, ir 
vargu jie kada išdils. Ar čia 
drąsiai galima sakyti, kad tą 
viską nedarė patys katalikai 
siųsdami iš tų bepartiviškų 
organizacijų bedievius delega
tus. Siuntėme vien del to, kad 
nearjs varstėme kokį svarbi] 
žingsnį darėme šaukdami tą 
suvažiavimą, rinkome vien to

kius, kurie su didesnėmis ger
klėmis, kurie mus užrėkė. 

Ne tik į tą suvažiavimą mes 
tokius rinkom, bet renkam ir 
visur į draugijų valdybas, į 
komisijas ir tt. Už tai, kad 
mūsų draugijų susirinkimuo
se nėra tokio, kuris galėtų tų 
rėksnių pasirįžimus sukriti
kuoti, nušviesti nariams tikrą 
dalykų stovį. Kada pasitaiko 
ir atsiranda koks vienas pro
tingesnis (bet kaip sako šv. 
Raštas: "protingas viską da
ro su protu, b<et paikas savo 
paikystę platina), visuomet 
geriau sekasi kalbėti tą kas 
ant seilės užeina, o ne kas iš
mintinga, ir apgalvota. Tokiu 
būdu tokiuose susirinkimuose 
pritarėjų nesant nors ir išmin-
tingiausis visuomet bus užrėk
tas ir turės nutilti. 

Tat jau labai yra laikas 
mums katalikams atiAkratyti 
nuo tokių draugijų ir organi
zacijų nepaisant kadir kele
tas centų įmokėtų pasiliktų 
pas juos, bet atsiskirtume nuo 
visokių intrigų, kokias draug 
su jais mes patys darome del 
savęs. Skirdamiesi mes sudru-
tintume taip vadinamas savą
sias pozicijas, kad ateityje 
lengvai galėtume atakuoti 
priešo užsipuldinėjimus ir pa-
galiaus išblaškytume juos ant 
visados, kad daugiaus jiems 
nebūtų lemta su savo niekšiš
kais darbais pasirodyti. Labai 
lengva tas padaryti, tik kož-
nas turi pasižiūrėti į save ir 
pamatęs kuo esą prie to lai ir 
pristoja. Esi laisvamanis lai
kykis laisvamaniškų organiza
cijų, esi katalikas stok į kata
likiškas ir buk tikras karžy-
gis Dievo ir tautos, kariauk 
tikrai ne veidmainiaudamas, 
o mūsų priešai, išnyks taip, 
kaip nyksta sniegas užšvietus 
pavasario saulutei. Laiminga 
ta\ia bus mūsų tauta apsiva
liusi nuo visokių tsigimėlių. 

Tik daugiau reikia susiprati
mo tarpe katalikų, kad galėti] 
tame dalyke pasidarbuoti, o 
darbas bus pasekmingasis ku
rio susilauksime pageidauja
mų vaisių. Dvasiškijai irgi 
reikėtų daugiau kreipti domos 
į savo parapijomis, kur jie 
priklauso, kokis yra tikslas 
tos draugijos ar organizacijos, 
kokios dvasios jų yra leidžia
mi organai. Suradę, kad ne
geri, turėtų persergėti kiek
vieną, o beabėjo žmogus pa
klausytų. Dirbkime visi, nes 
darbui laukas platus, užteks 
visiems. Savieji į savąsias po
zicijas įstatyti būtinai rei
kia. \ A. Bajoriutė. 

1 

IUŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ-

i Kapitalas padidinti nuo $25,000 O* fSOfiOO. 
NUTARTA: j ^ f f l . iumažįnti nu0 $25XH) Ori $10X)0. 

šiandien mirty laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektysi. 

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereita rudeni patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio nauju. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlinglau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 

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

46th Street, Chicago, IH.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. 
_ 

Kuponas uis i rašymui " D r a u g o " Bendroves Šeru. 
DRAUGAS PLBL18HING OOMPANY, 

1800 West 4«th Street, 
CHICAGO, ILIiOTODl. 

ii 

Prisiunčia $ Money Orderiu ar čekiu Ir meldžia 

man pasiųsti "Draugo" Bendrorės Serų 

Vardas Ir parardė 
S 

antrašas . . . . . . . . . . • • • • . . . • . 

Miestas Valstija | 

Bernotaitis P. — LDS. 30 kp. 

Protokolas 
Amer. Lietuvių Visuotinojo 
Seimo, kovo 13 ir 14 dd.. 
1918 m., New York, N. Y. 

(Tąsa iš pereito num.). 

INDIANA. 

Gary. 
Kibartas St.—SLRKA. 129 kp. 
Mikolaitis Ant. — Šv. Kazi

miero parap. 
Pažėra Kazimeras — Šv. My

kolo dr-ja. 
Šlapelis Anicetas — L. Vyčių 

82 kp. 

Indiana Harboi. 
Bnrz i i sS . — Liet, Pas. Kl. 
Misevičius J . — Liet. Pas. Kl. 

MABYLAND. 

Baltimore. 
Alyta J.—Atletų Kliubo. 
Bajoras J.—Atletų Kliubo. 
Bajoriutė A.—ALRK. Mot. S-

gos Centro. i 
Bartuškienė M. — A. L. T. 

Sandaros 5 kp. 

Bučius J . A.—L. Vyčių Centro 
Bukevičius P.—T. Fondo 6 sk. 
Čeplinskas Juozas — T. Fon

do 6 skyr. 
Čėsna J . — SLA. 64 kp. 
Danielienė Urš. — A. L. R.-K. 

Mot. Są-gos 8 kp. 
Denkevičius J . — V. Kudirkos 

dr-ja. 
Galinaitis J . — Republikonų 

Kliubo. 
Gavlis L.—Šv. Jono dr-ja. 
Ginkus P. — DLK. Mindaugo 

dr-ja. 
Grajauskas V. — Šv. Alfonso 

parap. 
Grebliauskas J . — Šv. Alfon

so parap. 
Janulevičius J . — L. Vyčių 

19 kp. 
Jonauskas Jonas — T. Fondo 

6 skyr. 
Kablis Jonas—Balandžių dr-ja 
Kreivėnas J.—SLA. 64 kp. 
Kučinskas V. — Republikonų 

Kliubo. 
Kurelaitis M. — A. L. T. San

daros 5 kp. 
Lazauskas J.—Keistučio dr-ja 
Lazauskas P. — Simono Dau

kanto dr-ja. 
Laukaitis A.—Šv. Jurgio Kar. 

dr-ja. 
Leonavičia S. '— Republikonų 

Kliubo. 
Lietuvninkas J. — A. L. T. 

Sandaros 5 kp. 
Mandavickas A. — Šv. Kazi

miero dr-ja. 
Mandraveckiutė M. — A. L. 

R.-K. Mot. Saigos Centro. 
Martinaitis V. — Keistučio 

dr-ja. 
Matukaičiutė Ver. — ALRK. 

Mot. Są-gos 8 kp. 
Mikušauskienė V. — Vyt. Pas. 

dr-ja. 
Miliunaitis J . — DLK. Mind. 

dr-ja. 
Montvila V. — V. Kudirkos 

dr-ja. 
Naikus J . — C. Kom. skyr. 
Naruševičius Ig,—SLA. 64 kp. 
Navickas J.—"Tautos Ry to" 

Red. 
Pautienius S. —Šv. Alfonso 

par., Beno. 
Petkunas J.—Keistučio dr-ja. 
Raziulis V. — L. D. K. Vy

tauto dr-ja. 

Šalkauskas K. — TMD. 11 kp. 
Sturngis Jonas — L. Demo

kratų Kl. 
Tvaskevičius T. — Simono 

Daukanto dr-ja. 
Valteriutė O. — A. L. R.-K. 

Mot. Są-gos Centro. 
Vasiliauskas J. S. — SLRKA. 

Centro. 
Žalegeris V. Republikonų 

Kliubo. 
Žembrauskas J. — V. Kudir
kos dr-ja. 
Žvinklis K. — T. F . 6 sk. 

MASSACHUSETTS. 

Jurgio 

Athol. 
Baronas A. — LDS. 4 kp.» 
Baronas Jonas — Š v . Pranciš

kaus dr-ja. 
Jasinskas Jonas — Taut. Fon

do skyr. 
Mikonis Kon. — Aušros Var

tų d r% ja. 
Petraitis Kun. A. — L. Vyčių 

10 kp. 
Vaiciekauskas Ant. — S. L., P . 

B. 24 kp . ' 

Brighton. ' 
Ajauskas Balt. — Šv. 

dr-ja. 
Dimaitė Jadvygu — Šv. Vin

cento Mot. ir Vyrų dr-ja. 
Maliukas Juozas — Šv. Jur

gio d r ja . 
Saulaitė Vai. — A. L. R.-K. 

M. S. 41 kp. 
Šiaurienė Ona — Šv. Vincento 

Mot. ir Vyrų dr-ja. 
Stripinaitė Jieva — LDS. 22 

kp. * 
Zakauskas Stan.—Šv. Vincen

to Mot. ir Vyrų dr-ja. 

Cambridge. 
Jasinskas J.—Šv. Jono dr-ja. 
Kairi s Iz. — LDS. 8 kp. 
Pastelis A. — Šv. Jono dr-ja. 
Praspaliauskas L. — Šv. Step. 

Jaun. dr-ja. 
Repšaitė O. — Nek. Prasid. 

Mar. P. dr-ja. 
Smilgis J . — T. F. 35 skyr. 
Tamošiūnas Zig. — L. Vyčių 

18 kp. 

(Tąsa ant 3 p.) 
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Lietuviai 
Amerikoje. 

GRAND RAPIDS, MICR. 

Balandžio 25 d. netikote 
mirtis pakirto gyvybę a. a. Pr. 
Miliauskui. Tris dienas prieš 
mirtį, Miliauskas atvažiavo 
pas savo draugą Juozą Sylį j 
Grand Rapids, ^Mich. ir pavie
šėjęs porą dienų išvažiavo į 
Peacoek, Mieli, ant farmų. Pa
buvęs tenai keletą dienų pasi
juto sergąs ir nutarė grįžti i 
Grand Rapids, Mich. gydytis. 
Sergantį Miliauską iki Grand 
liapids lydėjo J . Luckus. Su
stojus traukiniui Grand Ra-
pidse, Miliauskas buvo taip 
silpnas, kadi reikėjo net iš
nešti iš vagono. Išneštas ant 
stoties tuojau mirė. Pašauktas 
daktaras pripažino, kad Mi
liauskas nuo senai sirgo. Ki 
senėje rasta trys doleriai si; 
centais pinigų ir pilietiškos 
popieros išsimtos St. LouisV, 
Mo. Kitokių dokumentų ne
rasta. Kiek sužinota, tai velio
nis paėjo iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio apskr., Pil viski n 
par., Paežerių kaimo. Ameri
koje išgyveno 24 metus: 14 m. 
Pittsburgbe, Pa., o 10 m. St. 
Louise, Mo. Senumo buvo 47 
metų ir buvo vedęs. Žmona 
randasi St. Louis'e ligonbutyj. 

Kadangi giminių negalima 
buvo surasti, tai geros valios 
Grand Rapids'o lietuviai iš
rinko komitetą, kuris palaido
jimui sukolektavo 69 dol. 2T>c. 
Palaidotas tapo su baznj tinė-
iiH8 apeigomis šv. Petro ir Po-
vylo kapinėse. 

Jeigu kur randasi giminės 
bei artimi velionio Miliausko, 
lai atsišaukia žemiau paduotu 
adresu ir taip gi praneša ar 
neprigulėjo prie kokios drau
gijos bei organizacijos. 

J. Gylius, 
1531 Quarry av., N.W. 

Grand Rapids, Mich. 

MILWAUKEE, WIS. 

Balandžio 29 d., Šv. Gabrio-
lio bažnyčioje, gerb. kun. Sla-
vynas surišo amžinuoju mote
rystės ryšiu p. A. Jankauską 
su p-le B. Sungilaite. Abu jau-' D a u g i g K u n A / _ g y J u r g i o 
navedžiai prigulėjo prie baž
nytinio choro ir ilgą laiką ja-

Termianas J.—Šv. Jono dr-ja. 
Vaisiauskas A. — Šv. Juoza

po dr-ja. 
Venskauskas M. — Šv. Juoza

po dr-ja. 
Žokaičiutc Teklė — ALRK. 

Mot. S-gos 22 kp. 

Gardner. 
Aukštakalnis P. — Mass-mit. 

Haverhill. 
Vencius K.—Šv. Jurgio parap. 

Lavvrence. 
Andriliunas Kaz. — Šv. Pran

ciškaus parap. 
Čebatoriutė L. — Kat. Spau-

dos dr-ja. 
Grigoraitis A. — Šv. Cecilijos 

Cor. 
Juknevyčiutė A. — Šv. Pran

ciškaus parap. 
Petronis A. — L. Vyčių 78 kp. 
Rusilas V. — Tautos Fondo 

87 sk. 
Sidaravičiutė O. — Šv. Elž

bietos dr-ja. 
Virmauskis Kun. F. A. — Šv. 

Pranciškaus parap. 

Montello. 
Abračinskas Mik. — Šv. Ka

zimiero dr-ja. 
Gecevičiutė P. — LDS. ir L. 

Vyčių kp. 
Juškienė M. — Nek. Pras. P. 

Šv. dr-ja. 
Kašėta Aug. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Kašėta S. — Šv. Roko parap. 
Kašėtaitė O. M* — Nek. Pras. 

P. Šv. dr-ja. 
Kazlauskas P. — ALTS. 
Kodiče V.—L. P. B. 11 kp. 
Kubilskienė V. — Nek. Pras. 

P. Šv. dr-ja. 
Norkus A. — Šv. Kazimiero 

dr-ja. 
Razioniutė E. — ALRK. Mot. 

Są-gos 15 kp. 
Reipaitė M. — Nek. Pras. P. 

Šv. dr-ja. 
Sakalauskaitė M. — S. L. R.-

K. A. 141 kp. 
Samsonaitė O. E. — Nek. Pr. 

P. Šv. dr-ja. 
Urbanavičius Kun. . — Šv. 

Roko parap. 

" Norvvood. 
Akstinas K.—Šv. Jurgio ir Šv. 

Kazimiero dr-ja. 

me darbavosi. Jungtuvės at
sibuvo iškilmingos. Kun. Sla-
vynas pasakė gražų pamokslą. 

Laimingo sugyvenimo jau
nai porelei. Vargdienis. 

NUO WEST SIDE'S 
PADANGĖS. 

Šios kolonijos L. Vyčių 24 
kuopa veikia. Negana, kad pa
ti rengia vakarus, bet ir ki
toms draugijoms patarnauja 
išpildydama programą. 

Štai bal. 28 d., N. P. Š. P. M. 
moterių ir merginų draugija 
buvo surengus vakarą, Kar-
vovskio svetainėje, kurio pro
gramą išpildė vyčių kuopos 
dramatiškas skyrius. Buvo su
lošta du veikaliukai: "Žvaku
tė užgeso' ' ir "Sulig naujau
sios mados." Lošimas pavyko 
puikiai, ypač pastarasis vei
kai iukas labai prijuokino 
publiką. Pagiri mo vertas re-
zisorius p. J . P. Poška, kuris 
nenuilstančiai darbuodamasis 
išmokino taip puikiai sulošti 
veikalukus, taipgi garbė artis
tams ypač panelėms, kurios 
pasidarbavo paimdamos net 
po dvi roles. Lošimo tarpe p. 
J . Rakauskas, jaunas smuiki 
ninkas, gražiai pagriežė ant 
ant smuikos. Vakaras visais 
žvilgsniais nusisekė. Žmonių 
buvo pilna svetainė. A. V. 

parap. 
Kavaliauskas J . — S. L. R.-K. 

A. 81 kp., LDS. 3 kp. 
Kudirka V. — Šv. Jurgio 
parap. 

Nevuliutė O. A. S. L. R.-K. A. 
ir Mot. Są-gos 38 kp. 

/ Stašaitienė K. — Nek. Pras. 
» Pan. Šv. dr-ja. 

Stasevičius V. — Šv. Cecili
jos Choro. 

Northampton. 
Buinickas M. — Šv. Juozapo 

dr-ja. 
Mortunas A. — Mindaugio 

dr-ja. 

So. Boston. 
Ambrazas K. — Šv. Petro ii 

Povilo dr-ja. 
Bagočiutė O. — A. L. R.-K. 

Mot. Są-gos 13 kp. 
Bakaniutė M. — LDS. Centro. 
Bendoraitis A. — L. Vyčių 

17 kp. 
Bolis P. — TMD. 81 kp. 
Brikaitė M. — Šv. Jono Evan., 

Blaiv. dr-ja. I 
Čyžuvienė A. ^ Liet. Dukte

rų dr-ja. 
Galinis J . — Šv. Jono Evang. 

Blaiv. dr-ja. 
Glineskis J. — LDS. f kp. 
Grinkevičienė A. — Apašt. 

Maldos dr-ja. 
Grinkevičius Pet. — A.L.R. 
K.P.B.S. 49 kp. 

Jankauskas P. — S. L. Sv. 
Kazimiero dr-jat 

Jankauskienė O.—LDS. 1 kp. 
Jiirgeliunas Kon. — Liet. Uk, 

dr-ja. 
Kačkauskas V. — S. L. Šv. 

Kazimiero dr-ja. 
Karosas J . — "Darbininko" 

Red. I 
Kazmanskienė B. — Apašt. 

Maldos dr-ja. 
Kiburis P. — S. L. Šv. Kazi

miero dr-ja. 
Klimas J. — S. I>. Šv. Kaži-

miero dr-ja. 
Kneižis A. — LDS. Centro. 
Komieius A. — 6v. Petro ir 

Povilo dr-ja. 
Meškauskytė O. — LD& Cen- | 

tro. 
Mikalauskas P. — Sald. Š. V. 

Jėzaus dr-ja. 
Mockus S. — SLA. 43 kp. 
Muraška A. — Tautos Fon

do 11 skyr. 
Noreika ^ S. — Tautos Fondo 

11 skyr. 
Norkūnas S. — Lietuvių Uk. 

dr-ja. 
Paulaičiutė O. — Nek. Pras.' 

P. Mar. dr-ja. 
Petraičiutė K. — Apašt. Mal

dos dr-ja. 
Petrauskas P. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Plioplys A. — Šv. Petro ir Po

vilo dr-ja. 
Ramanauskas J. — LDS. Cen 

tro. 
Saikis M. — T. ¥. 11 skyr. 
Šapalis D. — Šv. Petro ir Po

vilo dr-ja. 
Sefalfkienė K. — Apaš. Mal

dos dr'-ja. 
Šilinis Jurgis — ALTS. 7 kp. 
Staniuliutė O. — A. L. R.-K. 

Mot. Są-gos 13 kp. 
Strakauskienė A%—Liet. Duk. 

dr-ja. 
Stukas J . — Šv. Kazimiero 

dr-ja. 
Valukonis J. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Varžinskaitė V. — Šv. Jono 

Evang. Blaiv. dr-ja. 
Venis M. — T. F. 11 skyr. 
Venis K. — SLKRA. 21 kp. 
Veniutė M. — Apašt. Maldos 

dr-ja. 
Versiackas M. — DLK. Keis

tučio dr-ja. 
Vilkišius J. — Šv. Jono Evan. 

Blaiv. dr-ja. 
Vileišis K. — Ats. Bendrovės. 
Viraks P. — LDS. 1 kp. 
Zaliackas V. — DLK. Keistu

čio dr-ja. 
Zalieckas A. — DLK. Keistu

čio dr-ja. 
Žilinskas Kun. T. — Šv. Petro 

ir Povilo parap.. 
Žilinskienė M. — Liet. Dukte

rų dr-ja. 
Zubavičiutė K. — L. Vyčių 

17-'kp. 

Westfield. ^ 
Aleksa J . — L. Vyčių 26 kp. 
Bernotą A. — L. Uk. Kl. 
Bilinauskaitė Juzė — L. Vy

čių 26 kp. 
Ročkienė I. — T. F. 30 sk. 
Buivydas A. — T. F. 30 sk. 
Čaplikas Kun. Julius — Šv. 

Kazimiero parap. 
Čiginskaitė O.—-Mar. Vaik„ ir 

Gyvojo Ražančiaus dr-ja. 
ČJižauskienė M. — Šv. Marijos 

Vardo. 
Dailyda A. — Šv. Jurgio Pas. 

:J 
- L. P. B. S 

Nėra Reikalo Trinti 
EL sustingusių skaudamų 
muskulų imkite Sloan's 
Liniment del skaudulių 

greitai palengvina be jokio 
trinimo. 

Rumatizmas, sirenų skaudėjimas, 
neuralgijos yra greitai prašalinamas. 

Geresnis d c* vartojimo negu pleis
trai ir inost is nenudažo skuros. 

šeimynos vaistu kabinete tūkstan
čiuose namu randasi vieta del 
Sloan's Linimcnto. 

Sloan's 
Liniment 

H/L L S P/uri t 
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DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyventam vieta 
3815 SO. HALSTED ST., 

TeL Drover 7 l 7 t 
OFISAS: 

2359 So. Leavitt St. 

V AL.: 4—8 vakare, nedėllo-
mle l t — 1 1 ryte. 
TeL Ganai 4946, Chicago, Ui. 
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NUSIPIRK MOSTiES 
Tai BUSI GRA2TJS! Ją išdir

ba Menthoiatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ha šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tė! 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis* 

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

Visiems tavo prletellami pakariame •kaitvtt Mo. 8*0. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa-
lr platinti mūsų Išleista* knygas. r mlnklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny- įfo, SM. A. B. O. Prad/inrookslis. Sutaisė 
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti i ikalno 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

.t* 

16 
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VYRIŠKU DRAPANŲ 
: BARGENAS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir ovorkotai, ver
tės nuo $86 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
lkl $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki 13 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $26 iki 
$55. Dabar $6 ir augsčlau. Kel
nės nuo $1.50 lkl $4.50. Valkų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperal. » 

ATDARA KA8I>IEHA 
Medėllomls ir vakarais. 

i S. OORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, OL 

dr-ja. 
Firlikas Kazim. 

25 kp. 
Gražulis Mik. -

ro dr-ja. * 
Jakaitis Kun. J . 

kp. 
Jakaitis Antanas 

41 kp. 
Kalakauskas J. -

miero dr-ja. 
Krikštolcutis ,V. 

dr-ja. . 
Kulišauskienė M. — Šv. Onos 

dr-ja. 
Kupstas V. — Šv. Liudviko 

dr-ja. 

Šv. Kazimie-

— LPBS. 25 

- SLRKA. 

Šv. Kazi-

— Amat. 
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P U S B A L S I O SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi į 4-riąs lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšieau. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktoriuj 

3343 South Union Avenue 
arti 3 4-tos gatves 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIHIlIlIlI 
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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 
1648 W / 4 7 St. Chicago. 

Telefonas Yards 3404. 
lt lllllf IlfllIIUIIIIIIlllllllllllllIfllIMIIIIIIlll 

1 ^ , . . . • . . . . . , —d m 
I Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN -AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
. mmim » » » ^ » ^ » • » m m m m m WIĮ • -25 
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[ Mo. ft, Anykščių Silelia, A. A. V y s t t p o Ant. 
Baranausklo ami lna atmlntt* yra tai 
perlaa lietnvlų poeaijoa PasL 1 0 . . . 

Ho. 10*. Aureolė: Oratorija. Paskirta Llatu-
^ vlų Chicago, m . ftr. KaMmlero Sese-

rima Parafie M. Gustaitis,' 1114 m. 
Gražios dalnelėa Pusi. 14 "Draugas" 

No. 13. Aušrelė. Dramatlifca vienoje veik
mėje Operette. Paraee Pranas. Gra
ži loSimui kningelė. Pusi. 14 

Ko. 1*. GurkUntėe Eilėa. Yra gražus rinki
nėl is dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. I I 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos damos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalis f 

No. SO. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties daineiėa 
1014 m. Pusi. 14 i 

NO. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vals-
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goral-
czyk. vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iŠ liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Meto. Vaizdelis Iš lietuvių gy
venimo t-Juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai •-. 

No. 60. Komodljclės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kumutėa Dvi sesutės ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkliate, 
Gražus, lengvi reikalėliai, pnsl. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Paraše J. J—la 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. 85. Antanukas. Apytaka B. pVtuo. Ver
tė Belimaa Antra laida. Pnsl. 40. P a 
sakaitė Iš lietuvių gyvenimo 

No. 87. BraižmėUal. Tai labai {ddmlos apy
sakaite*. KalbA lengva. Paraše Skruz
dė. Chicago, Rl. 1916 m. . . t 

No. 90. Darbininko dovanele. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta II "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningntė. . Pusi. l t 

No. 05. Huckleberry Flnnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią1 apysaką, 
kalba lengva ir kningos intarpą inte
resuojanti, vertė Jonas K mitas . . . . 

No. 08. 18 daktaro pasakojimų. Paraše Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 

No. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 66 A 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Paraše 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111. 1916, 
ousl. 28 

No. 110. Oliveris Tvristas. Tai viena iš ge 
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dtck-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
Jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi $1.00 

No. 115. Patarlės Ir iSmlntles grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1017 m. Yra tai gražu H rinkinėlis l ie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pinu. 
4 8 . . . . . . . . . . , . | . . & . . • * . , . . . . 

No. 180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas 
Ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1007 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 05 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant Ir kitos 
6 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitaa Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1017 m. 

No. 160. Lietuvių Tautos Memoria las . P a 
rašė ir i šdavė Tautų ( R a i l ų ) Kon
gresui Londone atsivuvuslam liepos 
20-20 1011 m. J. Gabrys. Vertimas 
Iš prancūzų kalbos dalis 1 WUkes 

Bj Barre, Pa., 1011, pusi. 12 
Y1 No. 188. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin

kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 
No. 184. Lictuvių-Lenkų Unija. Keli praei

ties ruožai paminėjimui 600 m. su-
. kaktų vi ų Gardelio unijos (1412—: 

1012) Gražus Istoriškas veikalėlis, 
, tinkantis pasiskaityti, norintiems su

žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . 
No. 180. Patrimpo laiškai. Parašė* K. A. K. 

Kritiški žvilgsniai 1 visokias srovės 
Žmonijoa PusL 162 

No. 178. Pažinkime sodjalizma. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie socl-
jalistų mokslą Ir jų melagystės. PusL 
10 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai) . Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 160 

No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
100 

No. 100 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Herezlja Ir mirtis. Parašė P. V. Ir 
"Tošis Didžios vertės knygutė 

k o , 104. Tiesos žodis Socijalistams. Paraše 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socljallstal bei 
"cicilistai". Bu paveikslais 

No. 180. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų* draugijų, draugijėlių. 
Visokių Informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gl ičio
je privalo rastis ši knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais' drobės apdarais 

No. 810. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralču-
nas; kiekvienai motinai šj knygelė 
patartina perskaityti 

No. 822. Užkrečiamųjų Ligų Isstpletojimo 
Bodai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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J. Damijonaitis, drobės apdar 
No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da

lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijatts. Pagaft ang
liška sutaisė kun. F. B. Bers finas 
Talpina trumpus klausimus Ir atsa-

• kimus pritaikytus pradedamiemsiėsne 
skyriams. Kaina • • • t • 

No. 205. Krikščioniško Mokslo l a t e l d i m a s , 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores KonciUJans, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Berafi-

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augitesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 870. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1816 m., 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillols, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tak puikus Jrankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyką PusL 150 

No. 270 Mažasis Katekizmas. Valkeliame, 
prisiruošiantiems i pirmąją išpažinti 
ir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 190T. P. 116 

No. 200. Reikalingiausios giesmes, I bažny
čioje šv. Kaina 

No. 202. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygele . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose Ir patiems 
per save mokintles, poperos apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naa>* 
Įstatymo. Parašė kun. 1. Suster. 
Kieto popero apdarais . . . . . . . . , . 

No. 815. Valkų, žvaigždutė. Bendorians, 
dalis I, kieto poperos apd. .25 

No. 818. Valkų žvaigždutė dalis n , kietais 
apd. 86 

No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gls. 1010 m. Knygutė pasl mokini
mui tikybos dalykų. PusL 01 . . . . 

888 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pasaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 106 

No. 800. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1018 m. Išleido L. D. 8. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. PusL 
120 

No. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. S2 
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) G i or dano Bruno, pusi. 18 . . . . . . 
f ) Ar yra Dievas? Pusi. 18 L 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) Revollocijonierių tarpe, pnsl. 10 ,e 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

No. 804 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . $1.00 

Lithuania and the Autonomy of Poland with 
a map., by J. Gabrys. Paris 10 
rys. Parla . . . . 10 

A Sketch of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris .10 

Album Lithua&!an Dances for orchestra, 
Corrcetsd and arrauged by Vlncent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengrė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė .60 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. ParaSe 8. Šimkus 1.09 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 

No. 873 įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. PusL 79 

875. Ypatingas sąžinės perkratlnėjl-
mo budaa Pusi. 58 audeklo vtršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
PusL 409. Audeklo apdarais 81.00 

l Popiero viršeliais 71 
No. Apmastymai, visiems metams ir šven

tėms dvi stambi knygl po 500 pusi. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 826. Juodos sku
r d ė s apdarais . . . . 
Juodais audeklo apdarais . . . . . . . . 

No. 8«2 Mn5nM« K«*nl«rn flr^Jimn kate-
i u s i . 48 audeklo apdarais 

No. 888 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. PusL 199 audeklo apdraral 

No. 898. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai gilelio, muzika A, Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 
Mažesni po 

ftv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačių ir kitus, paauk
suotos — 8 už 

No. 805 Katekizmas Apie alkoholių. I i 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera. ir 
aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd. .69 
Baltais kauliniai apdarais 81.69 

No. B 7. BrevlorėUs. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai Jaunuomenei. Pusi. 249. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose • • • • 
Baltos skurelės apdaruose 

Mo. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži Ir pa
ranki knygutė. PusL 299. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kuklnių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki 81*69 

akaplerių karmelltanskų Iš Lietuvos su pa
saitėliais Ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
nų nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrosų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X29). Kaina už vienų . . 

.45 

.76 

.66 

.49 

.69 

.16 

.11 

.86 
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1800 W. 46th Street, 
PUBLISHING CO. 

Chicago, Illinois 
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5 VA RBIOS ŽINIOS 

i 

IŠ WASHINGTONO. 
Kas nori sužinoti — 
Kaip stovi lietuvių reikalai Washingtone, 
Ką veikia tenai Lietuvių Informacijos Biuras, 
Ką gera nuveikė savo suvažiavime A. L. Taryba, 
Ką lietuviai pasakė prezidentui Wilsonui. 
Ką kalbėjo lietuviams p. Wilsonas—ir ką daro su mu

šu tėvyne Vokietukai, 
» 

Kas visa tai nori sužinoti—lai ateina pėtnyčioj 10 d. 
gegnes 8 vai. vakare į šv. Jurgio svetainę, Chicago, IU. 

Apie visa, kas paminėta, papasakos kun. F. Kemėšis. 
Nei už inėjimą nebus imama, nei aukų nebus renka

ma. 
> • • • • 

PABĖGO TRYS KALINIAI. 

Iš pavieto kalėjimo Chica-
goje vakar ryte pabėgo trys 
kaliniai. Kuomet prieš aus
tant lauke buvo pakilusi* vė
tra su perkūnijomis, kaliniai 
išpjovė savo kameros lange 
geležis, išėjo kalėjimo kieman, 
paskui muro lange išpjovė ge
ležis ir išlindę pražuvo gatvė
se. 

Tie kaliniai - yra Thomas 
Mullen, Harry Conroy ir Tho
mas Burns. 

— — — — — — — — — — — — — — 

REIKALINGA 1,000 STALIŲ 

. - .—.—.—. - .» . ' • • • • » » • # 

BRIDGEPORTAS. 

Pereito panedėlio vakare Šv. 
Jurgio parap. svetainėje, vie
tos "Draugo" šėrininkai tu
rėjo savo susirinkimą. Buvo 
apkalbėta prisidėjimas prie 
'*Draugo'' bendrovės paskelb 
to kontesto. Visi šėrininkai 
tam prisidėjimui pritarė ir 
pasižadėjo darbuoties. Čia pat 
pradžiai buvo išrinkti penki 
asmenįs, kurių užduotimi bus 
veikti kiek galint, kad laimėti 
jeigu ne pirmutinę, tai jau an
trą paskirtą dovaną. Čia cat 
susirinkime atėjo ir užsirašė 
šeši nauji šėrininkai. Yra vil
tis, kad Bridgeportas nepasi
liks užpakalyj. Reporteris. 

Šaunios krikštynos. 
Žinomą Bridgeporto foto

grafą poną Vladą su Ona 
Stankūnus garnys apdovano
jo gražiu ir sveiku sūneliu, 
kuriam ant krikšto duotas 
vardas Ksavero Vlado. 

Krikštynos mažyčio Ksave
ro įvyko nedėlioj, gegužės 5 d., 
prie puikias vakarienės, ku
rioje dalyvavo keletas iš įžy
miausią Cbicagos kunigu ir 
stambesniųjų Bridgeporto biz
nierių. Svečiai išreikšdami sa
vo linkėjimus pp. Stankūnams 
ir ją sūneliui, sumanė pažy-
mėt tas krikštynas sudedami 
dovanėlę į T. Fondą Lietuvos 
laisvei. Kad tai gražiai pavy
ko, štai parodo aukos: 
P-as Mykolas Miniatt 

(kūmas) : $5.00 
P-ni Teodora Martin-

kienė (kurna) 2.00 
Ksaveras Vladas Stanku-

niukas 5.00 
Kun. M. Krušas 5.00 
Kun. I. Albavičius 5.00 
Kun. H. Vaičiūnas 5.00 
Kun. F. Kemėšis 5.00 
Pp. Iz. Nausėdai 5.00 

V. Bartuševieiai . . . . 5.00 
99 P. Brueai 3.00 
" P. Baltučiai 3.00 

Ponas P. Mažeika 3.00 
Ponai B. Janušauskai... 2.00 

" V. Bartuševieiai.. 2.00 
P-ni O. Stankūnienė 1.00 

" M. Bružienė 1.00 
P-as Juoz. Klikunas . . . . 1.00 

CICERO, ILL. 

Anglų laikraščiai praneša, 
kad visiems gerai žinomo ne-

• • • • $58.00 Viso 
Tikimasi, kad ir kiti biznie

riai savo pramogose bei poky-
lėliuose paseks šį pavyzdį. 
Karės mete neprivalome pra
leist menkiausios progos, 
idant nepaaukavus kiek del 
Tėvynės naudos. 

Ponams Stankūnams linki
me užaugint laimingai gražų 
sūnelį, idant iš jo susilauktų 
sau ramybės ir džiaugsmo, — 
o Lietuva susilauktų jame 
naudingo sau piliečio. 

Svečias. 

Lietuvių Improvement Kliu-
bas laikys savo susirinkimą 
gegužės 8 d., Jos. Neffo sve
tainėj, 8 vai. vak. 

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį svarbų susirinkimą. 

Jos. Mockus, Pirm. 

NEPAPRASTAS SUSI 
RINKIMAS. 

Gegužės 23 d., š. m., 8 vai. 
vakare, yra šaukiamas nepa
prastas Cbicagos ir jos apie 
linkių Pilnųjų Blaivininkų 
kuopų atstovų susirinkimas. 
Susirinkimas bus Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32-ro PI. 
ir Auburn Ave. Yra labai 
svarbus reikalai ir todėl visi 
delegatai kuopų būtinai pri
valo atsilankyti tan susirinki-
man. Kadangi tas sušaukimas 
Blaivininkij Apskričio, jau 
nuo senai miegančio, ėmė sa
vo iniciativą 27 kuopos susi
rinkime, tai todėl ir yra kvie
čiami visi į tos apielinkės sve
tainę susirinkti. 

27 Piln. Blaiv. Valdyba. 

Ateinantį sekmadienį Chi-
cagoje bus didelis parodavi-
mas karės ženklelių pardavi
nėjimo reikale. 

Chicagoje pavagiamų auto
mobilių skaitlius kasdien di
dėja. Palengva mieste išnaujo 
ima įsismaginti visokios rų-
šies piktadariai. 

Chicagoje seka industrija-
listų byla. Tuo tarpu industri-
jalistų laikraštis, mieste Se-
attle spauzdinamas, grūmoja 
teismui, jei šis apkaltintų in-
dustrijalistus. To laikraščio 
redaktorius yra kaltinamųjų 
suole. 

Jūrininkystės tarnyboje 
tuojaus reikalaujama 1,000 
stalių ir 350 tepliorių. Reikia 
atsišaukti po num. 608 So. 
State st. 

Septintasis federalis atsar
gos distriktas, kurin ineina ir 
Chicago, praneša, kad laisvės 
paskolos bondsų parduota 50 
nuoš. daugiau, kaip buvo nus
kirta. 

Chicagoje laisvės bondsų 
parduota už 155 milijonus dol. 
Tuo tarpu reikėjo surinkti tik 
126 milijonai. 

Suimtas George Fehrmann, 
29 m., kurs pasisakė, kad per-
niai neužsiregistravęs, nes 
manės, jogei esąs reikalingas 
prie laivų dirbimo. . 

NAUJOS KNYGOS, 

REIKALAUJA 
Reikalinga: — apyseni vyrai dirbti 

prie "sandpapers it fillers" rakandų 
fabrike. Darbas pastovus. Atsišaukite 
sekančiu adresu: 
355 N. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Reikalingi:—vyrai ir moteris. Pa
tyrimas nereikalingas; gera mokestis. 
Atsišaukite 

KRAt'S & GOLBUS 
8835 S. Throop St , Chicago, IH. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau vietos už zakristijoną ar 

vargonininką; esu jaunas mokinys, 
galiu vesti chorą. Jeigu kuriam iš 
gerbiamų klebonų reikalingas bučiau, 
meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

S. W. R. 
4520 S. Hermitage ave. Chicago, IU. 

p 
Paieškau savo brolio Tamošiaus 

Skirmonto, paeinančio iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Laukės parap., Rudos 
sodos. Apie 40 m. amžiaus. Pastarai
siais laikais gyveno po numeriu 4458 
So. Wood St., Chicago, 111. Girdėjau, 
kad jis yra miręs. Kas ji laidojo ma
lonėkite man pranešti, o jeigu jis 
pats dar gyvas, lai atsišaukia pas se
serį sekančiu adresu: 
Barbora (Skirmuntaitė) Jonavičienė, 
815 Mechanic St , . . Laporte, Ind. 

• 

REIKALINGI AGENTAI 
Reikalingi visose lietuviu 

kolionijose agentai platinimai 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui Atsi
šaukite greitai. 

: * •m • » » • » » • • 

ALEZ. MASALSKIS 
Graborius. 

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

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 41S 9. 

-St 

8 C - — • — H 

Telefonas: McKINLEY 5714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
•4*7 SO. WESTER* BLVD. 

Kampas W. 16-tos gatves. 

Sergėkite savo Akis 

BEETH0VEN0 * 
Muzikos Konservatorija 
Tre tai vienintele lietuviška mueikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų* teorija, harmonija ir muaikos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis muaikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 

Ant trečiu Lubų 

, 

Chicagoje ir kitur, parda
vinėti farmas lietuvių koloni
jose. Klauskite platesnių pa
aiškinimų kolonizacijos ofise. 
LIBERTY LAND 

and INVESTMENT 00., 
3301 S. Halsted St., Chicago. 

Reikalingi patyrė "leibe 
atsiųstos redakcijai paminėti, riai" del mašinų šapos, Tulšių 

ir surinkimo kambarej. Grea 

Aleks. Lemontas 
tik Cieeroje bot ir Chicagoje p. 
Lemonto sūnus Aleksandras, 
esantis karės lauke Prancūzi
joj korporalu likosi sužeistas. 
Laikraščiai daugiau neprane
ša, ar jis pavojingai ar leng
vai pažeistas, vien sako, kad 
jis ligoninėje. Tėvai ir drau
gai siunčia jam užuojautos 
žodį turėdami viltį, kad jisai 
pasveikęs sutriuškins nevie-
nam teutonui makaulę. X. 

1. Laisvėn bežengiant. Ame
rikos Lietuvių Visuotinojo Sei 
mo protokolas ir paveiksluo
tas aprašymas. Kaina 75 cen
tai. Tvarkė ir išleido Paulius 
Mulevičius, 458 Grand St., 
Broojdyn, N. Y. 

2. Trumpa Amerikos Darbo 
historija. Darbininkų padėji
mas Amerikoje. Parašė K. S. 
Karpavičius. 1917. New York, 
"Tėvynės" spauda. SLA. lė
šos. 

3. Žemaitės raštai karės me
tu. Lietuvos Šelpimo Fondo 
leidinys nukentėjusių nuo ka
rės naudai. 

"RAČIŪNO NAUJI JUDA 
MIEJI PAVEIKSLAI" 

Iš karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucija!! Uliustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

Seredos ir Ketvergo vak., 
geg. 8 ir 9-ta dd., Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 33 
čios g-vės ir Auburn ave., 
(Bridgeporte). 

Subatos ir Nedėlios vak., 
geg. 11 ta ir 12 ta dd., Nek. 
Pras. šv. Marijos bažnytinėje 
svetainėje, 44-os g-vės ir Fair-
field ave., Chicago, m. 

Penedėlio ir Utarninko 
vak., geg. 13 ta ir 14 ta dd., 
šv. Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje, 46-os g-vės ir Wood 
st., (Town of Lake). 
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Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg.f 18 — 19 dd., Visų 
šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, UI. 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
TIKTAI VIENAM MfcJTESIUI. 

Kas užsirašys pas mane dtenraštĮ 
"DRAUGĄ" «nt vieny metų tas gaus 
šias dovanėles. 

1. Darbininko Dovanėlė. 
2. Iš Daktaro Pasakojimų. 
S. Karės Baisenybės Lietuvoj. 
4. Lietuvių Tautos Memorijalas. 
5. šv. Kazimieras Lietuvos Karai, 
t . Lietuvių Istorijos Vadovėlis. 
Nepraleiskite šios progos tiktai ant 

VIENO MĖNESIO paskirtas laikas 
ir visi užsirašykite dienrašti "DRAU
GĄ" pas mane sekančiu todresu: 

A N ^ N A Č ANTANAITIS, 
50ą Edwards Street, 
ROCKFORD, ILL. 

užmokestis. Prakelnį Michi-
gano Išdirbyste*. Rašykite: 

P. O. Box 564. 
Lansing, Mich. 

MOLDERIAI ir LEIBERIAI 
REIKALINGI. 

Darbas pastovus. Gera už
mokestis. Card Shop. 

Atsišaukite ar rašykite: 
BUHL MALLEABLE CO., 

Wight ir Adair Strs., 
Detroit, Mich. -

Neužsitlkėklt saro regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekorinl auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui* nei jie au
teliui jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą Ir 
gailu lštyrt jus akle Ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. • 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Ksmpas 18-tos gatvė*. 

8-člos lubos, viri Platt'o aptlekos 
Tėmykite | mano para&a. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
t Tai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki l t valandai dieną. 
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ANT PARDAVIMO. 

Mūrinis ant dviejų pagyvenimu 
namas ant SSlt So. Justine st. Prie-
iastis pardavimo toriu tuojaus l&eitt 
kariuomenėn. Atsišaukite,.. galėsite 
pigiai nusipirkti. • 

O. GAIDELIS, 
4605 So. Ashland Ave., Chicago, IU. 
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TIKTAI 91,600. 
Ant pardavimo per savininką 2 

pagyvenimų — 4 kambariu namas, 
yra visas mūrinis. Galima pir
kti cash ar ant iSmokesčio arti lS-tos 
ir Western ave. Adresas: 

„ A. M. TICHY, 
2416 So. 66 Court Cicero, 111. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan St., kertė 92 t. 

Chicago, IU. 
-*-* SPECIJALISTAS 
Moterl&ku, Vyrišku ir Vaikę 

Taipgi Chroniškų Ugų. 
OFISO VALANDOS: 

lkl • ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 
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Parsiduoda:—auksinių daiktų krau
tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes Siame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 8,000). o aft esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad tą vietą užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu išeiti J Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti ' 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strzyneckis, O. D., Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, 111. 

STEBUKLINGAS IŠRADIMAS. 

Vienas Iš geriausių ir naudingiau
sių kiekvienai šeimynai tai kerosini-
nis pečiukas. Jus išmokate deginda
mi gazą po 3.00 ar $4.00 ant mėne
sio, o ant šito pečiuko daugiau ne
išdeginsite kaip už 81.50 j menes), ir 
dar greičiau galėsite išsivirti. 

Tie kurie norėtumėt pamatyti "sam-
pelj" šio pečiuko, malonėkite man pa
rašyti, o aš pristatysiu. Jeigu nebūtų 
galima to padaryti, tai aš surasiu 
žmogų kuris jūsų miestelyj bus agen
tu. 

Pečiukas yra parankus ant dviejų 
katilų ir galima pasidėti ant savo vi
rinamojo pečiaus. Kaina yra prieina
ma. 

ANT. END. 
11284 Watt Ave., Chicago (Pullman) 

111. 

Amerikos Lietuv, Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politl-
ktnės ekonomijos, piliety irt ės, dallla-
rašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
lkl a po pietų; vak. nuo 7:86 iki 8:J0 

f elit-vfl St., 

Tel Drover 7048 

Dr. C. Z. V eželi* 
LIETUVIS D E i m S T A S 

Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Ncdėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLA1TD AVEN UE 
arti 47-tos Gatvės 
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J 0 8 E P H C. WOLOH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life Bldg. 
l t 8o. LaSaile St , 

Vakarais 1668 MIUrankee Ave. 
Central 1896 

Rasldence Humbuld H 
CHICAGO, ILL. 

SimimiiiHiiiiHHifflUHmiHHmimimili 
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Rezld. §82 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriško, Vyriško, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 2254 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9898. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—1?. d. 
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Dr. k. R. Blimenthal 0 . D. 
Akių Specialistas 

Offiso Adynos: ano 9 Ii ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioms 9 lkl 18. 

4642 B. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4217. 

, Telephone IJoulevard S487 

• 
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| gėrėte "Pumpurelis" I 
Tik ką išėjo iš spaudos nanjagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kur^a parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

'* Kaina jos yra labai maža, nes tik 2 5 c o i vieną. Agentams 
S 25 nuoš. nuleidžiame. Reikalaukite pas: i 

f Draugas Publishing Co. I 
1800 West 46th Streot - Chicago, lll. = s 
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Laikrodis Kuris Pasako 
. Laiką Tamsumoj j 

GALI nusipirkti šį laikrodį už $2.25 nuo savo krau
tu vninko savo mieste. 

Jis yra Ingersoll Radiolite, vėliausio išradimo 
visiems gerai žinomo House of Ingersoll, kurie yra pa
dirbę 50 milijonų laikrodžių per paskutinius 25 metus. 

Šis Radiolite atrodo taip kaip kiekvienas geras laik
rodis, bet tik skirtumas tame, kad jis rodo laiką kaip 
dieną taip ir naktį. Figūros taip iėri kaip žvaigždės 
naktį, nežiūrint kaip tamsu butų. Tikras' radium, kuris 
randasi tiktai šiuose laikrodžiuose padaro juos tikrai 
nuostabiais, ir jie yra gvarantuojami ant daugel metų 
taip kaip ir kiti laikrodžiai. 

Jeigu dirbi naktimis fabrike, ar kasyklose, ar ant 
ūkės, tai šį laikrodėlį rasi vieną iš geriausių, kuris tave 
užganėdins ir nesigailėsi jį nusipirkęs. Nereikia nei 
degtuko, ne lempos norint sužinoti kokis yra laikas. 

Paprašyki savo auksoriaus, kad partrauktų tau vie
ną, jeigu tau nepatiks galėsi gaut savo pinigus atgalios. 

//?weMo&Radiolite 
.. . -

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., 315 Fourth Ave., NewYork 
Chicago Boston San Francisco Montreal 
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE 5 

ERNESTVVEINER Dry 
1800 W. 47th Gatve, Kampas VVMd g a t v e s 

S 
S i Mes duodame dvigubas štempas 

Ketvergais ir Subatomis. v 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai. Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės. 
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BANK 
Home Blend Težlmų 
pardavėjai Ir daug krau 
tmrlų parduoda tą pa«H« 
kavą po SOo. 

COFFEE 
19c 

GĖRIAI 8I« 
SVIESTAS 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COGOA 

Geriausia Bank 
sulyginę su 4 
bent kokie, I 
l -J 9*.~ ' 

D AIRY 
SVIESTAS 

40c 
l t 54 MUwaukeea. 
1171 Mllvraukeea. 
l t l * Mllwaukeea. 
l B l t W. Madleon 
SStt W. Madiaon 

1844 W Chicago a. 
1886 Blue Island a 
SUS W. North a. 
1217 & Halsted st 
188J S. Halsted st 
1811 W. lSth st. 

U I S W. ISnd st. f MORTH 8IDB 
SOUTH SIDB I I I w . DlTlalon st 

MII Wentwortb a ! ! • W. Hortb a. m Amt m r-i- * • • € • Llnooln ar. 1417 B. Halsted et 1 > 4 4 unooln av. 
4718 8. AshUnda. 8418 H. Clark et. 

v 


