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METAI VOL. III. No. 110 

TEUTONAI PRADĖJO NAUJA 
OFENSYVA FLANDRIJOJE 
Ukrainoje siaučia anarchija 

TRUKŠMĄS ANGLIJOS 
KABINETE 

Suomija turbūt susilauksianti 
vokiško karaliaus 

TEUTONAI LAIMĖJO DALI j ARTILERIJA VEIKIA PI-
ANGLŲ PIRMOSIOS LINI 

JOS. 

Vokiečiai varosi 6 mylių ilgio 
frontu. 

Londonas, geg. 9. — Vokie
čių generolas von Arnim va
kar ryte pradėjo versti savo 
divizijas prieš prancūzų anglu 
linijas pietuose nuo Ypres. 
Vokiečiams jau teko kaikurios 
pirmosios linijos dalys. 

Vakar vakare fieldmarša-
las Haig pranešė, kad prieši
ninkas vietomis pažangiuoja 
ir pažymi, kad vokiečiai po 
pusantros savaitės pertraukos 
pradėjo naują ofensyvą. 

Vokiečių atakos pradėta 
pietuose nuo Ypres, tarpe Vo-

KARDIJOJE. 

Premjeras Clemenceau aplan
kęs amerikonus. 

TALKININKAI LAUKIA 
VOKIEČIŲ ATAKOS. 

Sakoma, kad lietus vokie
čiams sutrukdo pasiruošimą. 

Londonas, geg. 9.—įgiltai 
visos mūšių linijos šiaurinėj 
Prancūzijoj talkininkų kariuo
menė su nekantrybe lukeri-
uoja, kuorrtet vokiečiai pradės 
savo naują užpuolimą. Už
puolimą sutrukdo lietingas 
oras, kadangi tokio oro*metu 
vokiečiams yra sunku greitu 
laiku sugabenti mūšių linijon 
reikalingą karės medžiagą. 

Talkininkai belukeriuoda-
mi naujo užpuolimo, vietomis 
atlieka pasekmingas prieš vo
kiečius atakas. Vienur-kitur 
juos geroką galą atbloškia ir 
pasitaiso, susistiprina savas 
pozicijas, pasigamina • reika
lingą medžiagą, kad viskas 
butų tvarkoje ir po ranka. Pa-

Su Amer. Armija Pikardi- , daromi visi parankumai. 

UKRAINOJE PAKILUSI 
ANARCHIJA. 

Daugelis žmonių žuvo Kijeve. 
—— 

joj, geg. 9.—Smarkiai veikia 
artilerija Pikardi jos išpjovoj, 
kur sutraukta amerikonų ka-

linijoj stovis neatsimainęs. 
Praeitą sekmadieni ten a-

merikonišką armiją aplankė 
Prancūzijos premjeras Cle
menceau. Pasveikino jis ame
rikonus už jų narsumą ir pri
siruošima. 

• 

Premjerui ypač patiko ir 
jis negalėjo atsigerėti, kaip 
amerikonai su prancūzais gra
žiai snsvvena ir bendrai at-

Vokiečių užpuolimo pasta
roji pertrauka yra ilgiausia 
nuo pradžios jų ofensyvos, 

riuomenė. Tenai visoj mušiu kovo 21 dienos. Suprantama, 

ormezeele, ui poros mylių nuo į ' . . . ; . . . , , . _ v,. J ^ rlikrnoia visokitis darbus. Ypres, ir La Clytte. J
 v. . . 

Clemenceau peržiurėjo sto-Pačiam atakų fronte po bai
saus mūšio su durtuvais an
glai ir prancūzai neatlaikė vo
kiečių spaudimo ir atsimetė. 
Tai įvyko kuone temstant. Vo
kiečiai užėmė apkasus. 

Mušis su didžiausiu pasėli 
mu tęsiasi. 

SMARKUS LAKŪNŲ VEI
KIMAS AMERIKONIŠKAM 

FRONTE. 

Vokiečiai koncentruojami ar
ti Toul. 

vykias ir virtuves. Ilgai kal
bėjosi su oficieriais Ir papra*-
tais kareiviais. 

AUSTRALAI PAŽANGIUO 
JA AMIENS FRONTE. 

Vokiečius geroką galą jau 
pastumę atgal. 

Londonas, geg. 9.—Ameri
koniškam karės fronte, šiaur-
vakaruose nuo Toul, prasidė
jo smarkus lakūnų veikimai. 
Žinomas prancūzų ir ameriko
nų armijoje lakūnas, kapito
nas James Norman Hali, sa 
koma, nežinia kur pražuvęs. 
J i s su kitais dviem ameriko
nais buvo pakilęs prieš ke
turis vokiečių lakūnus. Ištiko 
susirėmimas ore. Gauta ži
nių, kad du vokiečių laksty-
tuvu numušta. 

Kiti keli amerikonai lakū
nai buvo susirėmę su* vokie
čiais lakūnais rytuose nuo St. 
Mihiel. 

Sakoma, kad tame musių 
fronte vokiečiai koncentruo
jasi su tikslu pradėti smar
kesnį veikimą prieš ameriko
niškus lakūnus. 

Amerikoniškam fronte nėra 
infanterijos mūšių. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, geg. 9.—Užpraeitą naktį 
australai išnaujo pasivarė pir
myn per kokius 600 yardų 
netoli Sailly-le-Sec, Amiens 
fronte. Jie taippat pastūmėjo 
vokiečius atgal ir vakifruose 
nuo Morlancourt. 

Vienur ir kitur vokiečiai 
smarkiai laikėsi. Bet austra
lai vikriai su jais apsidirbo. 

VOKIEČIAI DEPORTUOJA 
ITALUS. 

Siunčia juos Austrijos gilu 
mon.* 

— Amsterdam, geg. 9.—Su-
lyg padarytos taikos sutarties 
su teutonais Rumunija demo
bilizuoja savo kariuomenę. 

— Wasbington, geg. 9.— 
Gauta žinių, kad Austrijos 
karės laivyne ištiko sukili
mas. 

Washington, geg. 9.—Gau
ta žinios, kad vokiečiai iš už
imtų Italijos teritorijų depor
tuoja gyventojus. Kiek suži
nota, jie siunčiami Austrijos 
gilumon. 

Kaip vyrai, taip moterys 
tarpe 16—55 m. amžiaus iš
vežami. Šeimynos tokiuo bū
du suardomos. 

Be abejonės, tie civiliai gy
ventojai siunčiami ir prista
tomi kur prie kokių darbų. 

Apie tai gauta oficijalės ži
nios vietos Italijos ambasa-
doj. į g } 

— Washington, geg. 9.— 
Vyriausybė aprokuoja, kad šį
met kviečių užderėjimas šioj 
šalyj bus didesnis už pernykš
čius metus. * * & ! 
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vokiečiai užtrunka su pienų 
pagaminimu. Tas užtrukimas 
duoda progos ir talkininkams 
pasitaisyti, paruošti atsargas, 
kurios 'reikalingos papildyti 
padarytus nuostolius. 

Amiens frontas ypač talki
ninkams yra labai svarbu% 
Šitam fronte visas laikas dav 
bar ramybės vokiečiams ne
duoda australai. Šitie vis daž-
niau atlieka pasekmingus už-
puldinėjimus. Bet tie užpuldi
nėjimai neperdaug svarbus. 
Tai lokaliai susirėmimai. Jie 
negali but sulyginami su abel-
nąja ofensyva. 

Svarbesniose musių linijų 
vietose smarkiai veikia arti
lerija. Vokiečiai labai apšau
do #anglų-prancuzų frontą piet 
vakaruose nuo Ypres ir pie
tuose nuo Somme. Tose vie
tose pirm 9 dienų sekė kruvi
niausi mūšiai, kuriuose vokie
čiai panešė # pasibaisėtinus 
nuostolius. Pietuose nuo Ar-
ras priešininko bombardavi
mas taippat smarkėja. 

SUOMIJA GAL TURĖS VO
KIETĮ KARALIŲ. * 

Londonas, geg. 9.—Iš Co-
penliagen į P]xehange Tele-
graph pranešta, kad Ukraino
je pakilusi abolnoji anarchi
ja, kuomet vokiečių milita-
rinė vyresnybė sumanė dabar
tinę ukrainų vyriausybę pa
mainyti-sau tinkamesne. Dau
gel vietose pakilo pasibaisė
tinos riaušės. Kijeve daugelis 
riaušininkų išžudyta. Buvo 
mėginta nužudyti ukrainų mi-
nisterių pirmininkę,. Bet tasai 
tik lengvai sužeistas. 

Pooiialistu laikraštis Vor-
wacrts Berlyne paskelbė uk
rainų oficįjalį dokumentą apie 
tai, kas Kijeve įvyko balan
džio 28 dieną. 

Vokiečių kareiviai 4:00 va
kare ihėjo ukrainų "rados*' 

^posėdžių butan ir sukomanda
vo visiems " r ados ' ' nariams 
pakelti augštyn rankas. "Ra
dos" pirmininkas prieš tai už
protestavo. Vokiečiai karei
viai tada jj parbloškė ant as
los. Su kitais " r a d o s " na
riais irgi žiauriai apsieita. Per 
4 valandas kareiviai darė bu
te kratą ir išklausinėjo visus 
narius. Ant galo pagrobė vi
sus dokumentus. 

Sustatyta griežtas protes
tas. Šitas iaUuotas vokiečiu 
pasiuntiniui, kurs pažadėjo 
protestą pasiųsti Berlynan. 
Pasiuntinys dar pažymėjo, 
kad tasai " r a d o s " užpuoli
mas atliktas jam nieko negi
nant. 

w * 

"DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO 

6 D. GEGUŽES ŠIŲ METŲ 

AMERIKONAI ITALIJOS 
FRONTE. 

Apie tai praneša vokiški laik
raščiai. . 

Viaoj Suomijoj platinasi reak
cija. 

Londonas, geg. 9.—Yra ži
nių, kad trumpoj ateityj Suo
mijoje turbūt b\is proklemuo-
ta monarchija. Apie tai, pra
nešta laikraščiui Times iš 
Stockholmo. 

Suomijos karalius turbūt 
bus vokietis Mecklenbergo-
Schwerino princas, Adolfas 
Frederikas, Vokietijos sosto i-
pėdinio žmonos dėdė. 

New York, geg. 9.—Čia gau 
ta vokiečių laikraštis Berliner 
Tageblatt. Jame rašoma, kad 
Italijos karės fronte randasi 
ir amerikoniška kariuomenė. 
Karės korespondentas prane
ša, kad prancūzų ir anglų Ita
lijos fronte daugiau nebesa
ma, išėmus mažesniuosius bū
rius. 

— Fort Worth, Tex., geg. 
9.—Nuo čia už kelių mylių j 
vakarus ekspliodavo vienas 
šovinys. 8 kareiviai užmuši i 
ir 7 sužeisti. 

BE 

Kad nebūtų jokių nesusipratimų, 
Bendrovės direktoriai nutarė, kad 
į kontesti] bus priskaitomi tik t!o 
šėrai, kurie inplauks pradedant 
nuo 6 d. gegužėsį tai yra nuo tos 
dienos, kada kontestas prasidėjo. 
Kontestas (lenktynės) eis dvejo
pai: 1) skaičiumi nupirktų šėrų ir 
2) skaičiumi gautų šerininkų. 

Kolonijos, kurios laimės" pirmąjį 
kontestg (prisius daugiausiai pi 
nigų)—gaus šias dovanas: 1) 
$1000.00 2) $600.00 3) $300.fk) 4) 
$200:00 5) .$100.00, 6) $100.00 ir 
7)-$100.00. Jei kartais ant kurios 
dovanos susidurtų du kontcstan-
tai (dvi kolonijos)—lygiomis teisė
mis, tuomet gaus- abidvi po tokią 
dovaną, kuri buvo tik vienai kolo
nijai žadėta. 

(Ii kolonijos, kurios laimės antrą
jį kontesta—taį yra, suras didžiau-
sį skaičių šerininkų, gaus šias do
vanas: 1) Knygyną už $200.00 ir 
tris "Draugo " prenumeratas vel
tui, pakol "Draugas" eis dienraš
čiu; 2) knygyną už $100.00 ir tris 
prenumeratas; 3) 4) 5) 6) ir 7)-po 
tris prenumeratas veltui pakol eis 
laikraštis "Draugas" . 

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

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

1) Bv. Kryžiaus parapija,—Chi
cago 111. 

2) &v. Jurgio parapija,—Chica
go, 111. 

3) Apvaizdos Dievo parapija,— 
Chicago, 111. 

4) Šv. Antano parapija,—Cicero, 
111. 

5) Visų Šventų parapija,—Chi-
cago, 111. 

6) Šv. Mykolo parapija,—Chiea-
go, 111. 

7) Sv. Petro ir Povilo par.—Chi
cago, 111. 

§) Chicago Heights, 111. 
cŠ) Indiana Harbor, Ind. 
10) Detroit, Mieli. 
11) Amsterdam, N. Y. 
12) Pittston, Pa. 
13) Wilkes-Barre, Pa. 
14) Paterson, N. J. 

• 
Iš visų čia paminėtų vietų ger

biamieji kunigai klebonai mums 
pranešė, kad jie padės kontesta 
varyti, ir kad pirmiausia pasirū
pins sudarymu tam tyčia "kontes-
to# komitetų" (iš 3-jų ar daugiau 
žmonių). 

Be to gavome žinią iš Šv. Jurgio 
parapijos, įfag ^ 6 d. gegužės va
kare buvo " D r a u g o " ' prietelių 
skaitlingas susirinkimas, kuriamo 

^ buvo nutarta vienbalsiai dalyvau
ti konteste, ir sudarytas komitetas 
iš 5 smarkių vyrų, kurie žada gra
žiai pasidarbuoti. Manoma prie 
komiteto ir moteris pri kviesti. 

Butų labai gerai, kad visur p'v 
kolonijas kuogreičiausiai tvertųsi 
komitetai su pirmininku, sekreto
rium ir iždininku, ir kad jie duotų 
kuogreičiausiai apie save -žinoti 
"Draugui" , 1800 W. 46-th str., 
Chicago, 111.. 

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

• > 
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TRUKŠMAS ANGLIJOS KA-1 gulės, ką turi padaryti kabi 

BINETE. 

Jį skundžia gen. majoras 
Maurice, 

Iš Fort Sheridan pabėgo 4 
•kaliniai. Du iš jų buvo nuteis
ti po 18 metų kalėjimo. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

I Paaiškinimas, i 
Iigšiol "Draugą" ket^f 

Visoj Suomijoj su didžiau- | vergais išleisdavome še j 
siu smarkumu platinasi r e ak - ' | §įų a r D a aštuonių pusla-; 
ei ja. Suomijos konsti tucija, ' | pįų. Siuogi tarpu "Drau- | 
kuri buvo demokratiškiausia 5 g^'» leidžiame paprasto [ 
visoj Europoj, bus pakeista s didumo, t. y. keturių pus-1 
mažiau ar daugiau autokrat i - Į | Įapįų įš priežasties atsi- | 
ne konstitucija. .Demokratijos | traukimo vieno linotypi-1 
šalininkai šiandie tenai sus- j 5 i sto. Aštuonių puslapių 1 
pausti ir jiems neleidžiama | | pasistengsim išleisti s u - 1 
nei prasižioti. 

Ir jei tenai vokiečiams pa
vyks pravesti monarchiją, su
prantama, nebus ramybės ir 
šalis neįstengs pakilti iš griu
vėsių ir vargo. 

5 batoje. 
Kaip tik gausim kitą : 

| linV)typistą "Draugas" | 
! eis po senovės. 

g • "DRAUGO" RED. | 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlT 

Londonas, geg. 9.—Angli
jos karės ministerijoje karės 
operacijų direktorium nesenai 
buvo gen. majoras Maurice. 
Jis iš tos viątos prašalintas. 
Po prašalinimo dabar jis vie
šai Įskundė visą Anglijos ka
binetą, kad šitas neteisingai 
informuoja Anglijos visuome
nę apie karės bėgį. 

Suprantama, kabinete paki
lo trukšmas. Parlamentas pa
reikalavo kaip premjero, taip 
kitų mjnisterių ateiti parla-
mentan ir viešai pasiaiškinti. 
Bet kabinetas atsisakė tai da
ryti. Sako, verčiau rezignuo
siąs, negu tai padarysiąs, nes 
negalima viešai išreikšti visų 
paslapčių. 

Šiandie todėl parlamentas 
nutars, kokiuo būdu , kabiiie-
tas turės pasiaiškinti. Kabi
netas apsiima pasiaiškinti tik 
prieš du žmogų ir tai teisėja, 
kuriedu negalėtų išduoti pas-

netas. Taippat parlamentas 
nuspręs, ar gen. Maurice i-
skundimą reikia priimti kai
po paprasto piliečio ar kaipo 
kareivio. Kaip žinoma, karei
vis negali pakelti jokių skun
dų prieš" vyriausybę, nes tai 
draudžia disciplina. Ir už tai 
turi but baudžiamas. 

Bet čia reikalai, kurie ap
eina visą tautą ir šalį. Jei gen. 
Maurice pakėlė skundą prieš 
vyriausybę, jis turėjo žinoti 
ir to pasekmes. • . 

KAIZERIS PARKELIAVO 
POSTDAMAN. 

Dėk6ja jis Dievui už padary
tą taiką su Rumunija. 

NARDANČIOS LAIVĖS NE
PABAIGS KARĖS. 

Liverpool geg. 9.—Vokieti
ja karės metu padarė daugelį 
klaidų. Bet didžiausia jos klai 
da buvo manymas, kad ji su 
nardančiomis laivėmis išnai
kins Britanijos prekinius 
laivus. 

Taip pasakė Britanijos ad
miraliteto pirmasis jūrių lor
das, vice-admirolas Sir Ross-
lyn Wemyss, Mercantile Mari ; 

lapčių. Kitaip gi rezignuos. ne Assrn metiniam susirinki-
Nuo parlamento dabar pri- me. * j \g 

Berne, geg. 9.—Vokietijos 
kaizeris apleido karės stovyk
lą ir parvažiavo Postdaman, 
į savo rūmus. Namo parke
liauti ji privertė krizis. 

Jam parkeliavus, tuojaus jį 
aplankė kanelieris von Hert-
ling ir jam pranešė apie pa
darytą taiką su Rumunija. 

Į—tai kaizeris,- kaip ir vi
suomet, pakalbėjo. Už prav< 
ta taiką rytuose padėkojo D 
vui ir kariuomenės vadovai 
su diplomatais. Girdi, Die^ 
vokiečių patrijotinę tautą 
žingsnis po žingsnio nuv 
laimingąją ateitį. 

— Paryžius, geg. 9.—Gen. 
Pershing užsakė pagaminti 
100,000 laikrodėlių, pririšamų 
prie rankos, amerikonišk* 
mijos ofieieriams. 

q 

•— v » 

— Washington, geg. 
Šios šalies vyriausybė paėi 
vokiečių nuosavybių v 
800 milijonų dol. 
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REDAKCIJOS PASTABOS 
• * 

PLATINKIME VIENATINI 
SAVO DIENRAŠTI. 

Amerikos lietuvių katali
kiškoji visuomenė turi dauge
lį visokių laikraščių. Bet dien
raštį—tiktai vieną. Tas dien
raštis yra "Draugas" . J is 
šiandie yra lietuvių išeivijos 
stovio pulsas. Dienraštis kas
dien lietuviams neša naujau
sias iš lietuvių tautos gyva
vimo ir veikimo žinias. Neša 
žinias apie svarbius atsitiki
mus pasaulyj. 

To negali atlikti nei vienas 
kitas laikraštis. 

Kas nesupranta šiandieni
nio mūsų tautos padėjimo. 
Kas nemato, kaip \š ios bai
siausios karės metu žemės pn-
viršaus išvaizda keičiasi. Sos
tai traška nuo minių susipra
timo. Laisvės ir demokratiz
mo papartis visur išskleidžia
mas. Pakila pavergtosios tau
tos ir eina pirmyn laisvės ir 
neprigulmybės idealų vedinos. 

Pavergtųjų tautų tarpe pa
kilo ir lietuvių tauta. Nors jos 
priešininkai visais šonais ty
koja, tečiau jinai žengia pir
myn. Kasgi gali sulaikyti tau
tos pinnynžengų, suslopinti 
jos gyvybe! 

Europa kraujuose nardosi. 
Dideliausi žemės plotai, išti-
sios valstijos nuteriotos. Tam 
kraujo praliejimui ir nuterio-
jimams nesimato galo. Milijo
nai jaunų vyrų paguldė savo 
galvas. Kiti milijonai dar žus. 

Žodžiu tariant, visam pasau
lyj dedasi negirdėtos baiseny
bes. 

Dienraštis lietuvių visuome
nei kasdien vis apie tai pa
duoda. Kiekvienas lietuvis 
kasdien pamato dienraščio la
puose kaip karės žinias, taip 
mūsų tautos stovį. Pamato 
mūsų tautos ir tikėjimo prie
šininkų piktuosius darbus, jų 
nedoruosius troškimus. 

Todėl nereik nei aiškinti 

dienraštį ir padaryti jį pačios 
lietuvių visuomenės nuosavy
be. Visos lietuvių kolonijos 
turėtų imti dalyvumą kontes-
te. Duodama dovanos. Bet 
kiekvienam susipratusiam lie
tuviui katalikui už tas duo
damas dovanas juk yra kur-
kas daugiau brangesnė tautiš
ka ir katalikiška idėja. 

Taigi dalyvaukime kontes-
te visi Skleiskime kuoplačiau-
siai vienatinį mūsų dienraštį. 
Pasilikime jo savininkais. 

BAUSMĘ ATLIKO. 

Šiomis dienomis Chicagos 
kalėjime bausmę atliko 105 
jauni vyrukai, kurie perniai 
buvo pasipriešinę registraci
jai ir už tai buvo suimti ir nu
bausti kalėjimu. Tarpe jų yra 
ir keliolika lietuvių. 

Atliko ĵie bausmę kalėjime, 
bet nepaliuosuoti Visi pilie
čiai kuoveikiaus paimti į ka
rės stovyklų. Gi nepiliečiai 
bus deportuojami.. Deportuo
jamų tarpe bus ar bene 9 lie
tuviai. Šitie bus ištremti . is 
šios šalies. Turės grįžti Rusi-
jon. Reiškia jie bus pasiųsti 
"Jaisviausion" šalin pasaulyj, 
kadangi Amerikos laisvė 
jiems buvo permenkoka. 

Svetimtaučių neužsiregis-
travimo mot i vai nežinomi. 
Bet lietuviai—tai gyvos lietu
viškų socijalistų vadovų au
kos. Prieš buvusia, registraci
jų socijalistai kurstė lietuvius 
nesiregistruoti. Sakė, kad lie
tuviai vyrukai privalo instoti 
socijalistų partijon, tuomet jie 
bus paliuosuoti nuo kareivia
vimo. 

Kai katrie tamsuoliai pa
klausė tų kurstymų. Instojo į 
socijalistų eiles, apsikrovė so-
eijalistiškais šlamštais ir ne
užsiregistravo. 

Už socijalistų paklausimų 
turėjo daug nukentėti ir dar 
kentės. Šios šalies piliečiai 

dienraščio svarbumo lietuvių turės tarnauti kariuomenėje, 
visuomenei. Tuo tarpu šita vi-/ gi nepiliečiai turės keliauti 
suomenė turi tik vienatinį 
vienų katalikiškų dienraštį 
" Draugų". 

Šiandie todėl svarbiausioji 
visuomenės priedermė šita 
dienraštį ne tik palaikyti, bet 
ir platinti. Skleisti visur kuo-
plačiauįai. Patiems jį skaity
ti ir kitiems įsiūlyti. Paskleis
ti jį taip, kad visose kolionijo-
se nepaliktų nei vienų namu, 
kuriuose neturėtų but parsi
siųsdinamas ir skaitomas dien 
rastis "Draugas" . 

Dienraštį "Draugą" plačiai 
skleisti yra kiekvieno lietuvio 
priedermė kaip tautiškuoju, 
taip katalikiškuoju žvilgsniu. 
Nes tauta ir tikėjimas yra du 
neatskiriamuoju daiktu, ku-
riuodu kits be lu to negali gy
vuoti. 

Šiomis dienomis dienraštis 
" D r a u g a s " paskelbė didelį 
kontestą su tiksiu praplatinti 

pas bolševikus. 
Lietuviškieji socijalistai 

šios karės metu daug žmonių 
pragaišino. Daugeliui sukone-
veikė jaunas dienas. Bet ar 
jie šituos savo nedorus dar
bus apgaili? 

Kas davė jiems taip daryti. 
Jie posenovei kaip įmanyda
mi lietuvius kursto, veda pra
gaištin. Nors atvirai nieko 
arba mažai jie veikia prieš 
vyriausybę, bet kitokiuo būdu 
lietuvius darbininkus apgau
lioja. Jų šlamštai posenovei 
kalnus verčia ant "klierika-
lų" garvų. Nes kovoti prieš 
"klerikalus*' jiems yra leisti
na. 

Kas ligšiol nesistengė, nors 
ir galėjo, praregėti, bet nepra
regėjo, tegu šiandie tai pada
ro. Tegu lietuvis darbininkas, 
kurs tarnauja socijalistams, 
dirstelia į juoduosius socija

listų darbus. Tegu pamato, 
kaip didžiai yra pragaištingi 
mūsų tautai socijaliBtai. Mū
sų socijalistų visos pastangos 
ir darbai nukreipti į tai, kad 
kokiu' nors būdu pražudyti 
Lietuvą, arba patiems jos val
dymą pagrobti į rankas. Drįs
ta jie net viešai skelbti, kad 
Lietuva turi tekti rusų bolše
vikų globon, kad l$isvė ir ne-
prigulmybė Lietuvai nereika
linga. 

Kas šiandie iš lietuvių dar
bininkų eina išvien su lietu
viškais bolševikais, tasai yra 
lietuvių tautos priešininkas, 
nemažesnis už pačius socija-
listus. 

Ve todėl jau ir gerokas lai
kas lietuviams susiprasti ne
sėbrauti su tais tautos išsigi
mėliais. Laikas nuo socijalis
tų atsimesti, kad paskui ne
reiktų už tai didžiai gailėties. 

-o R A u e A s* Ketvirtadienis, geg. 9 d. 1918 
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CICILIKŲ GRŪMOJIMAI. 

Chicagos socijalistams ne
siseka su prakalljomis. Andai 
Ciceroje juos policija išvaikė 
ir kelis iš jų nugabeno šalto-
jon. Vienas "oratorius", anot 
*i progresy vės visuomenės' * 
organo, turėjo išbūti'kalėjime 
tris dienas ir tris naktis. Jr 
už ką f O gi už tą, kad jis 
"nieko neprasitaręs prieš vy
riausybę, bet vyčius nupei-
IV Y O e 

Už tai dabar tasai organas 
ne tik bjauriai koliojasi, bet 
dar grūmoja "kl ier ikalams" 
ir pačiam "Draugui" . Girdi, 
"Draugas ' '1 padėjęs "falšy-
vą" liudijimą, kad ten koks 
"kalbėtojas koliojęs vyriausy
bę. Deja, " D r a u g e " buvo pa
dėta apie cicilikų prakalbų iš
vaikymą žinia, kuomet suim
ti cicilikai jau pusę paros bu
vo ištupėję kalėjime, ty. po 
įvykusiam pačiam faktui. 

Cicilikai susirenka į prakal
bas, policija juos išvaiko, už 
tai kągi jie kaltins, \ jei ne 
"klierikalus". Patys prakal
bose bjaurioja sau nepatinka
mus žmonės ir paskui už savo 
tuos bloguosius darbus verčia 
kaltę ant kitų. 

Argi "progresyvės visuo
menės" organui nėra žinoma, 
kad jo tie " D r a u g u i " grūmo
jimai gali pasibaigti liūdniau, 
kaip tam kažkokiam cicilikui 
kalbėtojui. 

Už grūmojimus mes nema
nome cicilikams atmokėti grū
mojimais. Tik patartumėm 
jiems nėcicilikauti ir nepro
vokuoti policijos su savo bol
ševikiškuoju pasiputimu. 

Aplamas Lietuvos klausimo 
stovis. 

Amerikos laikraščiai Lietu
vą galop " a t r a d o " ir susidū
rė su tuo faktu, kad Ameri
koj esama nemenko lietuvių 
judėjimo. I r netik tai. Lietu
va ir lietuvių tauta atsidūrė 
pasaulinės politikos sūkuryje. 
Lietuvos klausimą svarsto, 
nors patamsyje, spauda. Del 
jo diplomatai ginčijasi. Ką 
diplomatai sako, kiek Lietu
vos laisvės klausimas pasistū
mėjo, kokią formą priėmė, 
nors pravartu pasvarstyti bu
tų, bet tai atidėtina savaitei-
kitai. Netrukus maloniomis 
žiniomis pasidžiaugti turėsi
me. 

Washington Herald ant ry
tojaus po Amerikos Lietuvių 

• Tarybos pas Prezidentą atsi
lankymo (A. L. Tautinės Ta
rybos atstovui dalyvaujant), 
parašė apie Prezidento simpa
tijas lietuvių judėjimui ir pa 

JI 

NEBE "ATEITIS," BET 
"SANDARA" 

• —— 

Naujosios Anglijos libera
lai tautininkai paėmė "Atei
t į " savo nuosavybėn ir leis tą 
laikraštį dabar vardu "San
dara ." Paimti tą laikraštį, 
žinoma, nebuvo sunkumo, nes 
tan apart skolų nieko gero ir 
nebuvo. Gi kad gyvybę laik
raščio palaikius, uždedama 
ant visų sandariečių mėnesi
niai kvoteriai, už kuriuos visi 
gausią "Sandadą". 

Galima abejoti, ar "Sandą 

E. Karosas, "Darbininko 
redaktorius, nemenką sau vie
tą iškovojo. Jo paveikslais ne 
vienas Bostono laikraštis 
puoštis mėgia. Laisvės paro
doj ir paskoloj lietuvhj daly
vavimas davė progos gerokai 
laikraščiams pasidžiaugti. 

Philadelphijos, Baltimorės, 
Newarko, Waterburio, Eliza-
beth'o ir daugelis Naujosios 
Anglijos ir pamario lietuvių 
kolonijų daug ir malonių at
siliepimų iš vietos spaudos su
silaukė. O vis tai dėka Pa-
skojai, kuriai nemažai užsira
šė ir pasidarbavo. Išimtini bu
vo nebent Brooklyno ir New 
Yorko lietuviai. Pasirodė, te-
naitiniai lietuviai sudarė du 
komitetu paskolai*riekti. Vie
nas buvo suorganizuotas vi
sam* Antram Federaliam Dis-
triktui. Nors jo gerokai pasi
darbuota, bet presoj nesigar-
sinta, lietuvių laikraščius iš
ėmus. Antrąjį Komitetą re-

sižadėjimą Lietuvos likimu prezentavo, rods, vienas kun. 
rūpintis. Apie patį atsilanky- v Xl 

mą ir Prezidento delegacijai 
atsakymą n e t r u k s daugiau 
žinių pranešime. Bet vieno iš 
minties nereikia praleisti: pas 
Prezidentą audijenciją, Prezi
dento lietuviams prižadai, žo
džiai—yra stambus lietuvių 
tautos istorijoje nuotikiai. J ie 
lietuviams nebus užmirštim. 
Bet apie tai kiek vėliau. 

Trečioji Laisvės Paskola 
ir lietuviai. 

Kątik užsibaigė Trečioji 
Laisvės Paskola. Tarp kitų 
tautų ir lietuviai joj vietą už
ėmė. Vienur organizuotai, su 
lietuvių komitetais, kitur pa
laidai. Bet reik pažymėti, kati 
lietuviai ne vieną dolerių mi* 
lijoną Trečiajai Laisvės Pa
skolai sudėjo. Į tą faktą Su
vienytų Valstijų valdžia do-
mos kreipia, lyginai kaip 
'spauda skaitosi. Apie lietuvių 
Trečiojoj Laisvės Paskoloj 
dalyvumą šneka tolimiausios 
didesnės .vakarų kolonijos, 
kaip South Omaha, Nebraska, 
ir baigiant rytų Bostonu. So. 
Omahoj darbavęsis kun. J . Jo
naitis, paskirtas į Suv. Valsti
jų armiją kapelionu. Dabar 
randasi tam tikroj lavinimo 
įstaigoj ir po kelių savaičių 
gaus komisą, t. y., pakeltas į 
oficierius. Pastarasis faktas 
ir lietuvių veiklus Paskoloj 
dalyvumas vertė vietos spau
dą atiduoti lietuviams tai, kas 
jiems už pasidarbavimą pri-
guli. \ 

So. Bostone lietuviai tarp 
amerikiečių buvo ligšiol dau
giausia žinomi iš " kėleivinin-
k ų " būrio. Aptiekorius Šid
lauskas ir landus BagoČius, 
priede Dr. Matulaitis su Mi-
chelsonu sukinėdavosi tarp 
amerikiečių ir lietuvius " re 
prezentuodavo. f' Toji ) f re
prezentacija " bene buvo daf-
linai kaltininke blogos apie 
lietuvius opinijos pas ameri
kiečius. Kaip nenuostabu, bet 
veik iki šių laikų valdžios ofi
cialiuose rateliuose manyta, 

»» „« „ ^ „ n , ». " ~ " 7 k a d t i k k o k s 1 0 nUošimtis yni 
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daug surasti, nes ir pati San
daros organizacija baigia 
slinkti į užuomarštį. Atšalus 
tautininkams inteligentams, ji 
visa nugriuvo ant silpnokų p. 
Vitaičio pečių. Gi p. Vitaitis, 
šaukdamasis į kvoterius, svar
biausiu argumentu išstato tai, 
kad jįe esą tautos viduriais, 
vidurinė srovė. 

Ne jis vienas tai sako. Vi
si mūsų tautininkai taip kal
ba. Bet jie tik tolai taip galės 
kalbėti, kolai krikščionys de
mokratai nenusistatys savo 

90 
nuošimtis susideda iš "aidob-
listų," "bolševikų" ir pana
šių, blogumu atsiduodančių 
krypsnių. 

Lietuvių aktyvis Paskoloj 
dalyvumas ir kitpkie veikimai 
amerikiečiams buvp maloniu 
siurprizu. Bostone iškilo nau
jos figūros, tarp kurių p. J. 

aiškios socijaliai-ekonominės 
programos. Tai įvyks neužil
go. Po to viduriuose šis tas 
turės atsimainyti. 

A. Milukas, "tiesiog su Wasb-
ingtonu" susinešęs. Apie jo 
darbus tik "Žvaigždėj" pa
stebėti teko. 

Laokawanna, Schuylkill ir 
Luzerne pavietų Pennsylvani-
jos lietuviai už pasidarbavi-
irfus nemažai "publici ty" ga
vo. Taipgi Amsterdamo, Ro-
chesterio, New Yorko valsti
jos, lietuviai. Dikčiai apie vie
tos lietuVių veikimą Trečiajai 
Laisvės Paskolai Pittsburglio, 
Pa., laikraščiai rašė. Mažiau 
kiek Clevelando, Ohio. 

Už visus bene smarkiausia 
pasižymėjo Chicagos lietuviai. 
J ie vieni į milijoną dolerių 
sudėjo. Turėjo, Laisvės Paro
dą, kurioj dalyvavo, sakoma, 
į 15—20 tūkstančių lietuvių, 
nors spaudoj pažymėta į sep-
tynius tūkstančius. 

Aplamai suėmus, iš laikraš
čių pranešimų paaiški, kad 
nors lietuviai paskolai veikė, 
Įjet neužtektinai susiorganiza
vę buvo. Rengiamės,. organi-
zuokimės tad tolesniam veiki
mui. ' 

Žymesni vyrai prašneko. 
Apie Lietuvą prašneko, nuo

latiniai laikraščių sandarbi-
ninkai, rašytojai. 

New York Globė, Chicago 
Daily- News ir kitų miestu 
laikraščiai, į. vieną sindikatą 
prigulintieji, patalpino Dr. 
•Frank Crane straipsnį "Litii-
uania." Atrodo, medžiaga 
tam straipsniui semta iš Cur-
rent History mėnraščio straip
snių apie Lietuvą. Tą rodo 
sietuvos geografiška diskrip-
cija ir citatos. • 

Official Bulletin (oficialis 
valdžios organas), 286 nume-
ryj patalpino Vokietijos kanc
lerio Lietuvos "nepriklauso
mybę" pripažįstančią kalbų. 
Gi Ž90 numeryj indėjo Amer. 
Lietuvių Tarybos paaiškinimų 
ką Vokietijos teikiamoji Lie
tuvai ' * neprigulmybė'' reiš
kia: Lietuvos pavergimą ir iš
naudojimą. Buvo tai prieš vo
kiečius protestas. A. L. T. pro
testą dalinai citavo apie 300 
didžiųjų laikraščių, mažesnių 
neminint. Protesto tekstas bu
vo kablegrantn išsiųstas An
glijos, Prancūzijos, Italijos ir 
kitų šalių laikraščiams. 

P a s Milton Bronner, dau
gelio laikraščių bendradarbis, 
parašė nemenką straipsnį apie 
vokiečių šunybes ir žiauru
mus Lietuvoj. Jo straipsnį 
naudojo Virginijos, Georgi 
jos, Floridos, Louisianos, Te-
xaso, Kentucky ir kitų pieti
nių ir vakarinių valstijų laik
raščiai. 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

( Kapitalas padidinti nuo $ZSfiQO iki $50p00. 
NUTARTA: j j^JĮ įųmaiinU nu0 $25 W iki $10.00. 

šiandien musy l8*raS6iy biznis dar nenefa pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį 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 kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrove. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuviu 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 
ir mylėsime. 

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

46th Street, Chicago, III .). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. . 
» 

. . . — 
\ 

! Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendrovės šėru 
DRAUGAS PLBLISHING COMPANY, 

1800 West 46th Street, 
CHICAGO, ILLTJTODi. 

i 
* Prislunčlu $ Monsy Orderiu ar čekiu Ir meldžia 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės Seru 

Vardae Ir pavardė ., • « • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • 
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Gaila, kad tose vietose lie
tuviai negyvena. Straipsniai 
net piešiniu papuošti: krdvi-
nasis kaizeris, nukamavęs Ar
mėnija, Serbijų, Belgijų, Len-
kijų—Lietuvų už plaukų val
kioja, pasauliui girdamasis 
" A š dar vienų šalį paliuosa-
vau." Bronner informacijų 
gavo iš Liet. Inf. Biuro. 

Brooklyn Daily Eagle nedė-
Jinėj laidoj nesenai visų pus
lapį užleido vokiečių šuny
bėms Lietuvoj apibudinti. 
Patalpino dr. Jono Basanavi
čiaus paveikslų, Kimšos 
"Lietuvos mokykla/ ' Vokie
tijon tremtinių grupes. Tai 
visa "Brooklyn Daily Eag le" 
pridavęs p. J . Martin. Tikre
nybėje, rods, tai bus žinomas 
p. A. Martus, persikopijavęs 
žodis žodin kitų parašytų ir 
išleistų knygutę anglų kalbo
je: "Vo You Feel tlie Draftf" 

New York Times, nedėlinėj 
(geg. 5 d.) laidoj patalpino 
vokiečio dr. Paul Rohrbacli 
straipsnio vertimų. Ten kal
bama apie Rusijos likimų. 
Rusijai nekoks likimas lemia
ma. Ukrainai pranašaujama 
graži ateitis. Apie Lietuvų at
siliepiama, kaipo progresyvę 
šalį ir Lietuvos ateitis išveda
ma geresne, negu Didžios Ru
sijos ir Lenkijos. 

Visų suėmus, rašoma daug, 
taip kad visus laikraščius iš
minėti nėr užtektinai vietos. 
Bet visados duodamos žinios 
nėra sistematės ir rodo menkų 
Lietuvos ir lietuvių pažinoji
mų. Veikimui besitvarkant, 
teikiamos informacijos irgi 
susitvarkys. Dabar maža ame
rikiečių; kurie tikrų ame Lie
tuvų žinių turi. Vėliau žinoji
mas turės prasiplėšti į Ameri
kos visuomenę. Tai turės atsi
tikti jau vien dėlto, kad Ame
rika įsimaišė pasaulinėn poli-
tikon, pradėjo Europos busi
mu sutvarkymu rūpintis. Mus, 
lygiai kaip daugelį kitų tau
tų, studijuojama. 

Lietuvių Informacijos 
e 1 . Biuras. 

Pasitvirtino pono Pijaus 
Norkaus teorijų, jog tarp ti
kėjimo ir doros nėra jokio są
ryšio; dora sau, tikėjimas sau. 
Tikėjimas visur nykstąs, o do
ra kilanti. Argi išgverusios 
bobutės piktžodžiavimai—nė
ra tai augštos doros apsireiš-
kimas? 

• • 

Visaip pasitaiko ir su Die-
Vo ieškotojais. Antai p. Nor
kus jau kelinti metai, kaip 
ieško Dievo, bet vietoje Die
vo, vis temato velnių su viso
mis jo istorijomis. 

O aš pasakysiu, kodėl taip 
yra. Nors Dievas yra visur, 
bet lengviausia jį surasti Baž
nyčioje. Gi pu Norkus vis dar 
tebebraido po purvynus ir 
liugynus. Ir pyksta žmogelis, 
kam jam vis velniai vaidinasi. 
Nesurazdamas Dievo, ima 
piktžodžiauti. 

Kas gi jam kaltas, i a d ne
moka ieškoti. Sparnaitis. 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
TIKTAI VIENAM MĖNESIUI. 

Kas užsirašys pas mane dienrašti 
"DIIAI'GA" ant vienų metų tas gaus 
šias dovanėles. , 

1. Darbininku Dovanėlė. 
2. Iš Daktaro Pasakojimu. 
3. Karės Baisenybės Lietuvoj. 
4. Lietuvių Tautos Memorijalas. 
5. £v. Kazimieras Lietuvos Karai. 
6. Lietuvių Istorijos Vadovėlis. 
Nepraleiskite šios progos tiktai ant 

VIENO M I . N K M O paskirtas laikas 
ir visi užsirašykite dienrašti "DRAU
GĄ" pas mane sekančiu adresu: 

ANTANAS ANTANAITIS, 
508 Eduards Street, 
ROCKFORD, ILL. - . 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Pardro-
dami veiklus darbas. Andrew* * Oo., 
101 So. La Salle st., aidėto lfOO 

Musų laikraščiai ir nepaste
bėjo, kad nesenai gerbiamoji 
bobutė "Vienybė Lietuvnin-
k ų " sumušė svarbų rekordų— 
piktžodžiavimo prieš Dievų. 
Kai koks jų feljetonistas, be
rašydamas apie buvusį seimų, 
taip šlykščiai paburnojo apie' 
Dievų, kad dar nieko pana
šaus neteko matyti nei viena
me net cicilikų šlamšte. 

^ 
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ROCKFORD, ILL. 

Šv. Mykolo draugijos vargai. 
Keletas metų atgal, vietos 

lietuviai suorganizavo Šv. Mv-
kolo di-augiją. Išpractfių, kuo
met tik suorganizavo, nepri
gulėjau prie tos draugijos, bet 
vėliau prisirašiau ir tokiu bu 
du turėjau proga prisižiūrėti 
jos gyvavimui ir veikimui. 
Pradėsiu nuo p. Miklo pirmi 
ninkavimo. Pirmiau ir kuomei 
aš patapau nariu p. Miklas 
labai gražiai vedė draugiją ii 
viskas klojosi kuopuikiausiai. 
Būdamas geru kataliku, jis 
stengėsi draugiją neiškreipti 
iš kelio ir rūpinosi vien tik jos 
reikalais. Bet po nekurio lai
ko, Šliupo ar kito laisvamanio 
raugo prisigėrės, ėmė tverti 
Sandaros kuopą ir nuo to lai
ko perstojo rūpėti Šv. Myko
lo draugijos reikalai. Antras 
>anašus Miklui yra xV. Kelp

ša. Yra ir daugiau tokių bol
ševikų, bet tik kaipo pavyz
džiui paminėjau tuodu. Taigi 
kaip minėjau draugija pamn 
žu krypo iš katalikiškų vėžių, 
meilė ir narių sutikimas pra
žuvo. Užėmus pirmininko vie
tą antram bedieviui, J . M., 
draugijos reikalai dar labjau 
pablogėjo. Susirinkimuose ka
talikai pradėjo negauti balso, 
o jeigu ir duoda tai už kokios 
valandos iki prisiprašai, Imt 
pradėjus kalbėti apie drau
gijos iškrypimą, apie net vai 
ką, tai pirmininkas tuojau at
ima balsą ir liepia sėstis, (ii 
su bolševikais pirmininkas el
giasi suvis kitaip. Bolševikas, 
kad ir ne savo vietoj pradeda 
'"ilbėti, tai duoda net pusę ar 
ha valandą laiko, o jeigu dar 
užeina ant seilės pakeikti ku
nigus, išniekinti bažnyčią, 
kaip kad Kelpša ir kiti elgia
si, tai mūsų pirmininkas J. M. 
tik šaiposi iš džiaugsmo. Porą 
sykių katalikai buvo paėmę 
viršų ir nutarė, kad draugijos 
susirinkimuose nebūtų kalba
ma apie bažnyčią ir kunigus, 
bet kur tau. Prisirenka tokiu. 
kurie lig pasamdyti kelia 
triukšmą ir daro didžiausią bu 
tvarkę, bet pirmininkas ant Ui 
neatkreipia domos, nes ir jis 
yra jų f rentas. Draugija pa
mažu nyksta. Narių skaičius 
mažinasi ir iždas tuštėja. Ne
žinia kas toliau bus. 

Labai £#!ila, kad mūsų ka
talikai, nariai Šv. Mykolo 
draugijos, nesilanko į susirin
kimus ir4 nežirto kas yra vei
kiama draugijoje. Kiekvienas 
narys turėtų nepraleisti ne 
vieno susirinkimo ir daboti, 
kad įmokėti pinigai, už ku
riuos laukia ligoje pašelpos, 
nedingtų. Taigi sukruskim-' 
visi nariai, lankykimės į susi
rinkimus ir stengkimės paim
ti į savo rankas draugijos val
dymą, nes paskui bus pervėlu 
ir draugiją patiks toks liki
mas, koks patiko Rusiją. 

Buvęs Dievo Muzikantas. 

•> ant vakacijų žada išvažiuoti 
kur 'nors toliau. Į jo vietą ta
po išrinktas vietinis vargoni
ninkas p. St. Daunoras, labai 
veiklus ir pilnas energijos vai
kinas. C J ai ima tikėtis, kad jis 
daug ką nuveiks ir pakels vy
čių kuopą. 

Pažymėtina, kad mūsų kuo
pa gana gerai gyvuoja ir au 
ga, nes per kiekvieną susirin
kimą prisirašo naujų narių. 

Bravo! Springvalio jauni
mas, kad spiečiasi po Vyčių 
vėliava. Nemunėlis. 

V A L P A R A I S O , IND. 

J. Jovaišas, buvęs mokslei 
vis Valparaiso Universitete, 
kuris praeitą metą naigė vais-
tininkystę ir dabar yra vaisti 
ninku Boekford'e, Ei., paau
kavo Lietuvių Moksleivių Li
teratiškai draugijai penkis 
dolerius, už ką jam L. M. L. D. 
išreiškia nuoširdų ačių. 

N. šlekiutė, LMLD. caSt. 

P R A N E Š I M A S . 

Lietuvos Vyčių Pittstono 
Apskričio atstovų suvažiavi
mas įvyks geg. 12 d., 1918 m., 
G vai. vakare, Šv. Vincento 
parapijinėje svetainėje, W. E. 
Pittstone. 

Atstovai nepamirškit suva
žiuoti. N Anelė Aučiutė, rast. 

KAREIVIŲ GYVENIMAS 
CAMP'ĖSE. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Gegužės 5 d. L. Vyčių 28 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Nutarė trumpame laik" 
surengti vakarą. Bus vaidinta 
" K a s Bai lys / ' Taipgi nutarė 
surengti pikniką dėlei parapi 
jos naudos ir išvažiavimą, bū
tent pakvėpuoti tyru pavasa 
rio oru, kad prisisėmus sau 
daugiau energijos darbuoties 
tėvynės labui. 

Iki šiol /č ia pirmininkavo 
moksleivis P . Mareinkaitis, 
bet ateinant vakacijoms atsi
sakė nuo pirmininkystės, nes j 

Camp Custer, Mich. 
Ne vienas iš lietuvių atvy

kęs i šią šalį ir matydamas 
reikalingumą, del pagerinimo 
savo gyvenimo, stengėsi patą j > 
ti Suv. Valstijų piliečiu, kad 
užtikrinti sau ramų gyvenimą, 
kad buri pasirengusiu bendrai 
stoti apgynime šalies reikalų 
ir kad užtikrinus sau ir savo 
.sekamoms kartoms laisvės pa
laimą. 

Užsidegus europinei karei, 
įsimaišius jon ir Suv. Valst, 
kurios stojo kariauti už žmo
nių teises, už pavergtų tautų 
paliuosavimą, kiekvieno šios 
šalies piliečio buvo pareiga, 
be jokio prieštaravimo, stoti 
į eilę kovotoji] su teutonais už 
demokratiją. 
Sulig valdžios pareikalavimo 

aš pardaviau savo biznį ir bu
vau prįsirengęs stoti į Suv. 
Valst. kariuomenę. Iš sykio 
teko girdėti daug gązdinančių 
kalbų, bet nepaisydamas nie
ko buvau ramus iki paskuti
nio pašaukimo. Balandžio 26 
d. tapau pašauktas kariuome
nėn. Vakare Eigels stotyje, 
Sbeboygan, AVis. buvo suren
gtos naujokams išleistuvės, o 
bal. 27 d. susirinkome visi į 
tą pačią stotį ir laukėm pa
skirto laiko lipti į traukinį. 
Viso buvo 51 vyras. Į stotį 
naujokus atlydėjo didelis iš 62 
muzikantų benas ir kelias de
šimts tūkstantinė minia žmo
nių visokio luomo. Tarpe nau
jokų aš buvau tik vienas lie
tuvis. 9 vai. ryte sulipome į 
traukinį ir išvažiavom. Iki 
traukinys perbėgo Wisconsino 
valstiją, visur lydėjo dirbtu
vių švilpimas ir vėliavų plevė
savimas. 2 vai. turėjome pie
tus Cbicagos stotyje, o 8:30 
vakare traukinys sustojo 
Camp Custer'e. Ant rytojaus 
gavome kareiviškas unifor
mas ir viską, kas yra karei
viui reikalinga. Stovykla yra 
augšta, sausa, švariai užlaiko
ma ir pusėtinai didelė, nes tal
pina apie 30.tūkstančių karei
vių. Stovykla randasi už pen
kių mylių nuo Battle Creek 
miestelio. Gyvenimo geresnio 
nereikia. Valgis yra sveikas, 
gardus ir valgyti duoda pa

kaktinai. Prie stalo tarnauja 
tie patys kareiviai. Drapanos 
yra geros ir šiltos. Guolis min
kštas ir patogus, žodžiu sa
kant, žmogus yra viskam ap
rūpintas. Visi jauni, linksmus 
rodosi, kad nieko netrūksta, 
tik liūdna darosi, kuomet at
simeni, kad#esi atskirtas nuo 
brolių, sesučių, o dauguma ir 
nuo tėvų. 

Rytais keliamies dešimts mi-
nutų prieš šešias. Šešiose būna 
pusryčiai. Pus'ė aštuonių eina
me mokintis muštro. Pietums 
duoda pusantros valandos lai
ko. Mokinamies iki ketvirtai 
po pietų. Nuo keturių iki še
šių vakarienė. Šešiose peržiū
rėjimas ir kokias penkias mi-
nutas griežia benas. Paskui 
liuosas laikas. Devintą vai. už
gęsta lempos ir kas nori eina 
gulti, o kas nenori, tai eina į 
Y. M. C. A. kambarius, kur 
gali iki vienuoliktai skaityti 
arba rašyti. Popiera ir raša
las dykai. Pijanai, gramafonai 
ir kitokie muzikališki instru
mentai taipgi dykai. Kas mo
ka, gali griežti. 

Seredomis ir subatomis vi
sas popietis yra liuosas, ne-
dėldienis visas liaosas. 

Taigi broliai ir sesės, lietu
viai. Jeigu mums reikės padė
ti savo gyvastie ant karės lau
ko už žmonių teises, už demo
kratiją, pagelbėkit ir jus mums 
kiek galit. Eemkit šios šalies 
valdžią pirkdami Laisvės 
Bondsus, o tuomi padėsite iš
kovoti laisvę pavergtoms tau
toms tarpe kurių yra ir mūsų 
tėvynė Lietuva surakinta kai
zerio retežiuose. Lietuvaitės 
atsiminkit, kad ir jus galite 
teikti didelę pagelbą per Iiau-
doną jį Kryžių. Taipgi nepa
mirškit rašyti kuodaugiausiai 
laiškų, nes visi kareiviai išsil-
gę laukia žinučių. Laiškai na
miškių arba pažįstamų vien 
tik džiugina kareivius ir stip
rina dvasią. 

Kareivis J. A. Mickeliunas, 
3rd Co. 160 Depot Brid> 

Camp Custer, Mieli. 

Chicagoje. 
CICERO KRONIKA. 

L. D. Są-gos 49 kuopos mė
nesinis, labai svarbus, susirin
kimas atsibus, nedėlioję, ge
gužės 12 d., 1 v. po pietų, Šv. 
Antano parapijos svetainėje, 
fljdriai, narės ir norintieji 
įnstoti organizacijon, malonės 
atsilankyti. Valdyba. 

«<« . . " - - ' • •/c* '/r -»<• 
Liet . Vyčių 14 kuopos vei

kiančios komisijos susirinki
mai atsibuna panedėlio vaka
rais, Šv. Antano parapijos sve
tainėje. 

* * * 
Gegužės mėnesio pamaldos 

bažnyčioje atsibuna kiekvieną 
vakarą. Prasideda 7:30 vai. 

•if •»>- 3c 

Per aidoblistų (IWW) ir so
či jalistų prakalbas, laikytas 
M. Jankaičio svetainėje, Cice-
roje, pėtnyeios vakare, geg. 3 
d., suareštuota trys demon
strantai vietoj septynių, kaip 
buvo paskelbta. Galima žmo
nėms prižadėti gražu, pasi
skaitymą iš aprašymo apie 
šituos areštantus. Tiktai rei
kia palaukti teismo. Pažins 
žmonės tuos "gerbiamus va
dovus.' ' Pasidalinsime žinutė
mis vėliaus. 

Teismas jų atidėtas. Štai 
areštuotų vardai ir pavardės: 
Kaz. Trainis, kalbėtojas,* Kaz. 
Ragaišis, vakaro vedėjas ir 
Pran. Brijunas (Bryoonas) 
patarėjas. Visi jie yra chiea-
giečiai. 

w 4^ * 

Ciceriečiai džiaugiasi, kad 
L. D. Są-gos CHioagos Apskri
tys laikys savo ateinantį su
sirinkimą Ciceroje, gegužio 26 
d., Šv. Antano parapijos sve
tainėje, antrą vai. po pietų. 
Dabar, chieagiečiai, pasirody
kite ciceriečiams. 

# >* a į 
Liet. R.-K. Moksleivių 1(> 

kp. laikys savo mėnesinį susi
rinkimą &v. Antano parapijos 
svetainėje, tuojaus po sumos. 
Susirinkimus kuopa paprastai 
laiko kas antrą^nedėldienį. 

# % # 

Net visi ciceriečiai atjaučia 
nebuvimą jų tarpe p. Stasio 
Daunoro. Gailestingai prane
šu, kad jo mus tarpe ištikro 
nėra. J is dabar vargoninin
kauja Spring Valley, 111. Visi 
ciceriečiai ir cicerietės, linki 
jam kuogeriausio pasisekinu 
jo naujoje dirvoje. 

# # * 
Per visą koloniją( lietuviai 

ir lietuvės paskirti Tautos 
Fondo, vietos skyriaus, eis-
rinkdami parašus po protestu 
prieš vokiečius, kurie kėsina
si paglemžti Lietuvą. Pasira
šykite visi, nes tuomi grei
čiaus gal išgausime tą brangią 
mūsų tėvynei laisvę. 

Jk M. M. 
m •>? • H 

* * Draugo' ' žinių agentūra 
Cicero lietuvių kolonijos yra 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos krautuvėje, arba trum-
piaus pasakius. Darbininkų 
užeigoje, po num. 1447 So. 
50th Ave., Cicero, 111. Čia ga
lima priduoti visokias žinias 
ir atsitikimus. Dėlei visokių 
informacijų, kreipkitės ten. 
Taip gi jei kas turi vietos dė
lei gyveninio, malonėsite į mi
nėtą užeigą (krautuvę) pri
duoti žinią, nes čia atsišaukia 
žmonės ieškodami vietos gy
venimui. 

& * * 
Šitą Darbininkų užeigą už

jaučia visos kolonijos lietu
viai. Kartais net visa draugi
ja po susirinkimui ateina pa
sivaišinti. Štai pereitame pa-
nedėlyj, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės . Švenč. Mergaičių 
draugija po susirinkimui su
ėjo į užeigą ir gardžiai narės 
vienos kitas pavaišino. Už 
pavyzdingumą tokia draugija 
verta pagerbimo. 

NORTH S I D E ' S KRONIKA. 

L. D. S. Chicagos Apskri
tys laikė suvažiavimą gegu
žės 5 d., parapijos mokyklos 
kambaryje. Susirinkimas pra
sidėjo 4:30 vai. po pietų ir 
baigėsi 6.30 vai. vakare. Su
važiavimas nors nebuvo skait
lingas, bet visgi galima pripa
žinti, kad nemažai jame buvo 
naudingų pasikalbėjimų bei 
nutarimų. Manau bus tas vis
kas spaudoje. 

h? ',? y 
Šeštadienio ir sekmadienio 

vakarais 4-5 d. gegužės buvo 
apsilankęs p. Račiūnas su kru
tančiais paveikslais iš karės 
lauko ir iš Lietuvos, taipgi ir 
iš gyvenimo pabėgėlių Rusijo
je. Malonu buvo pasižiūrėti į 
tą viską, bet dar maloniau ir 
didesnį įspūdį padarė* kada 
p-ni Račiūnienė padainavo 
dvi daineles, kurios buvo pri
taikintos prie paveikslų. Ma
tant ir girdint tą viską, tai 
tikrai mintimis persikeli tėvy
nėn Lietuvon ir jauti viską. 

rėti yra per toli; suteikti auką 
— 5 dolierius -negi duosi, nes 
tuo nieko nepagelbėsi, o dau
giau negalima. Minėta drau
gija, rodos, geriems užmany
mams būdavo prielanki, bet 
šiuo syk turbūt yra pailsus ir 
nori atsilsėti. Reporteris. 

Sąmoninga gaspadūne 
visada turi „savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'Jo 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis bndas. j tnnimui .nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persi&aj-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

35c. ir 65c buteliukas vicoie tptiekote arb» 
stačiai nuo 

F. AD. R1CMTER & CO. 
74-80 Wa»hlngton Street. New York, N. Y. 

PRANEŠIMAS 
Brighton Park'o "Draugo" 

skaitytojams. 

< < • D r a u g o " , įgaliotas išne
šiotojas Brighton Park'o apie-
linkėję yra M. D. Seefor. 2448 
W. 39th Street. 

Su visais nusiskundimais, 
permainymu adresų, atnauji
nimo prenumeratos, užsirašy-
mo dienraščio ir tt. kreipkitės 
pas jį viršminėtu adresu. 

" D r a u g o " Adm. 

Raoger Ellk 
tris Šviesa 
Msti'iite 

3 0 DIENŲ DYKAI PABANDYTI 
Ir "freightas" apmo
kėtas ant naujo 1918 
"RANGER" dviračio. 
Rašyk tuojaus reika
laudamas mūsų kata-
liogo. Pasirinkimui iš 
44 stylių, spalvų ir d-i 
džio "RANGER'N' li
nijos. 
Stebėtini pagerinimai. 
Nepaprastos vertės 
1918 modeliai už že
mas kainas. Jus nega
lite pirkti nematant 
musy kainu ir kata-

liogo. Siunčiame iš Fabriko tiesiai va
žiuotojui už labai žemas kainas. 
Vaikinui bukite Važiuojanti Agentai 
ir uždirbkite didelius pinigus gauda
mi užsakymus. Gaukite pilnas infor
macijas apie nauja "Kanger." 
RuLaplaiikiai, ir kiti reikalingi dalykai 
už pusė kainos. Rašyk šiandie. 
M 7 . A D OYCLE OOMPA1TY BlUAU J>GDU G j 9 5 CHICAGO 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiįĮ 
VIENATINĖ LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Pliiladt'lphijoJ Inkorporuota. 

Čionals galima gauti kaipo j 
! amerikonišką taip ir Europiškų į 
į gyduolių. Norint gauti katalioga. s 
| kuriame aprašyta apie visokias j 
į gyduoles ir ligas reikia įdėti j 

S už Sc. krasos ženklelį. E 
Reikale kreipkitės pas savo s 

tautietį o pUnai busite užganė- j 
dinti. = 

JOHN A. PUSCHUS, 
1338 S. 2 St., Pliiladelphia, Pa. s 

iTiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii iiiiiuiiiii 

MILDA THEATRE 
3138-3142 S. Halsted St., - Chicago, 01. 

DIDZIAUSIS IR PUIKIAUSIS LIETUVIU 
TEATRAS PASAULI J 

K — — - ™ - - - * : 
Telefonas: PULLMAN 342 • 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
: • : — 

X JH. 

FOR YOUB STOMAOl'S SAKO 

Po Valgjjpi neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tas vidurių ligas paalna i i negero su
virškinimo, • tas raiškia, kad raikia 
mėginkita vian*. Parduodama pas 
visus aptiekorius. 

75 pėdų pločio, 135 pėdų ilgio, 3 lubų augščio. Vienas iš puikiauių ir 
pasekmingiausių teatrų mieste Chicago. Telpa 1000 žmonių. 2 puikios sve
tainės ir puikus Buffet. Augštas puonamis. 

Įsteigtas Lietuvių Pinigais—Įgytas Lietuvių Protu! 
Pastatymaskaštavo $200,000.00; dabar statant kaštuotų $500,000.00. 
Garbė už (gijimą tos įžymaiusios lietuvių kultūrinės įstaigos priklauso 

depozitoriams A. Oiszewskio Rankos, kurie sutvėrė bendrovę atėmimui iš 
trusto kompanijos tos puikiausios lietuvių nuosavybės. 

Atimdami iš trusto kompanijos Mildos Teatrą, lietuviai atsiekia du pra
kilnius tikslus: 1) Apsisaugoja pats save nuo praradimo jų turto; 2) užtie
sia tvirtus pamatus kultūriniam ir ekonominiam tautos išsiplėtojimuL 

Dcpozitorlai A. Olszcvvskio Įlankos užsipelno nemirtinų garbę parodymu 
viešpatavimą, lietuvių tarpe bičių ir skruzdėlių proto, k*uris veda į vienybę 
ir bendradarbystę. Joki kita tauta neatliko panašaus darbo taip neprielan
kiose aplinkybėse kaip lietuviai! Už tai jiems garbė! 

Audra pakilusi sunaikinimui privatinių bankų Chicagoje apsiautė ir pa
vyzdingai vedama ir tvirtą banką pono A. Olszcvvskio. Jeigu nepasistengi-
mas pono Olszewskio ir išmintis jo depozitorių, tai vieton dabartinio džiaug
smo iš atliktų milžiniškų darbų, butų čionai viešpatavęs nusiminimas ir gai
lestis prarasto ir turto ar pinigų. 

Ačiū vien susipratimui depozitorių A. 01szewskio bankos lietuviai gy
venantieji ant Bridgeporto didžiuojasi šiandie jvykinimu milžinišku užmany
mu. Trys įstaigos atsiraduios iš priežasčių tos audros šviečia šiandie pa
vyzdžiu visiems lietuviams pasaulyj. Yra tai 

I. Universal State Bank, Kapitalas $200,000.00. 
Geriausi lietuvių banką pasaulyje. 

II. Mirga Hali Association. Kapitalas $24,000.00. 
Kuri turi turtą vertės $50,000.00, ir jsteigs puikiausią lietuvių sve-

• tainę pasaulyj. 
III. Milda Theatre Association. Kapitalas $150,000.00. 

Kapitalas tas yra padalintas j 15,000 dalių (shares) , po 10.00 kožna. 
Dar pora tūkstančių Mildos Bendrovės šėrų yra pardavimui. 

Kreditoriai pono A. Olszevvskio gali tas šėras pirkti už trusto certifika-
tus. šėros atneš procentą didesnį negu bankų mokamas, o trusto certifi-
katai jokių procentų neduoda, ir neturi jokios užčiaupiamos vertės. Todėl, 
kreditoriai pono A. Olszevvskio rašykitės kuogreičiausiai prie Mildos Teatro 
Bendrovės, nes tik tokiu būdu išvengsite praradimo savo pinigų, ir prisi
dėsite prie pakėlimo garbės mūsų tautos. 

Visos trys virš paminėtos bendrovės yra sutvertos su lyg įstatymu ir yra 
po priežiūra Valstijos Illinois, kas jums suteikia geresni užtikrinimą, atra
dimo antros pusės jūsų depozitų negu trusto certifikatiii, l.urie jokio užtik
rinimo neduoda, vien pažada neaprobuotame laike išmokėti jums tokią da-
lj, koki atliks nuo pirmo motrgagįe, ir yisų iškaščių trusto kompanijos ati
trauktų nuo tos sumos pinigų, koki perkupčiauis pasidabos niekt ti už turtą 

Laikant Mildos Teatrą pas trusto konųtaniją kreditoriai žudo kasdieną 
$30.00. Kiekvienas užvilkintas mėnesis reiškia nuostolį $000.00. 

600 stambesnių kreditorių jau yra susirašiusių ir sudėjusių savo Trust 
Certifikatus atėmimui tos nuosavybės iš trusto. Dar yra vietos del 300 kre
ditorių prisirašyti. Visos sumos sudėti reikia $140,000.00, ar tai Trust Cer-
tifikatais, ar tai bendrovės Šerais. Teatrą galima jau dabar.atimti duodant 
trūkstančią sumą bendrovės šėrais, vieton Trust Certifikatų. Jeigu reikalin
ga suma Trust Certifikatų nebus sudėta trumpame laike, tai bendrovė bus 
priversta vieton certifikatų, duoti trustui savo šėras padarymui pilnos su
mos. Kada tas atsitiktų, tai trusto kompanija turėtų iš bendrovės šėrų nau
dą, o kreditoriai laikantieji Trust Certifikatus vėpsotų nieko nepešdarai. 

Kuoilgiau tesis darbas, tuo didesni darosi iškaščiai. Todėl kas nori 
kad jo pinigai neštų naudą ir nepradingtų, tegul tuojaus ateina į bendrovės 
ofisą ir prisirašo, sudėdamas savo Trust Certifikatą ant rankų organizato
riaus, už kurį grauš bendrovės šėras. ' 

Ofisas bendrovės atdaras kreditoriams pono A. Olszevvskio kasdieną nuo 
9 valandos ryto iki 9 «walandos vakaro. 

Kreditoriai pono A. 01szewskio, gyvenantieji tolimesniose vietose, gali 
prisirašyti prisiųsdami savo Trust Certifikatus per pačtą. 

Vsuose reikaluose bendrovės kreipkitės pas organizatorių, sekančiu 
adresu: 

J. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald Avenue - Chicago, I I I . 
Pasitikėdami, kad bėgyje porą savaičių reikalinga suma Trust Certifi

katų bus sudėta, ir kad teatrą mes dar šitame mėnesyje galėstene atimti už 
vien Trust Certifikatus iš trusto knmppni^ji ir m'~ nrr i , , i ' , i birželio mėne
sio visos rcadc;j :Z i. ^ :. . ._..\„ .1^ v.~ : * l..;cu4ioiių, kurie prie tos ben
drovės prisidės, pasiliekame, 

Su pagarba, 
Komisi jonieriai: 

SIMON I. SHLEPOWICZ, 
LAVVRENCE AZUKAS. 
JOHN PKUSS (PRUSINSKAS). 
JOHN GAUBIS. 
J. J. HERTMANOWICZ. 
ANTON TUMAVTCHE. 
JOHN KŪLIS. 

'Z*SS& 

Gegužės 7 d. įvyko susirin
kimas draugijos Šv. Cecilijos. 
Minėtą susirinkimą aplankė 
šv. Kazimiero seserų vienuoliu 
atsišaukimas, kad šv. Cecili
jos dr-ja prisidėtų kuo nors 
prie jų rengiamojo bazaro. 
Atsišaukimas tapo vienbalsiai 
priimtas, bet kas link prisidė
jimo, tai visai šaltai atsinešė. 
Buvo svarstoma ir dar tiek 
pasakyta, kad skyrių savo tų-

DIDŽIAUSIĄ Į lETUVlŠKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

m 
PEARL QUBEN KONCERTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų kratituvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žesk«usią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusižkų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taįsome laikrodžius ir 
muzikališkus insti-umentsįs'atikaričiai. Kurie prisius'trijų 
centų krasaženklį gaus katalioga veltui. 

.Steponas P. Kazlawski 
4632 So . A S H L A N D A V E . , CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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S VA RBIOS ŽINIOS 
IŠ WASHINGTONO. 
Kas nori sužinoti — 
Kaip stovi lietuviu 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 mū

sų tėvyne vokietukai, v 
Kas visa tai nori sužinoti—lai ateina pėtnyčioj 10 d. 

gegužės 8 vai. vakare į Šv. Jurgio svetainę, Chicago, HL 
Apie visa, kas paminėta, papasakos kun. F. Kemėšis. 
Nei už inėjimą nebus imama, nei aukų nebus renka

ma. 
» > • • • < • • » » • • • « » » » » » » » » » » » ^ » » » » » » » » < » » . • 

IŠ INDUSTRIJALISTŲ BY
LOS. 

Bylos metu pristatyta pri
rodymai, kad industrijalistai 
(pramoniečiai) perniai metais 
per penkis mėnesius buvo su
rinkę 271,200 dol., kurie norė
ta pavartoti prieš šios šalie? £ 
vyriausybę, kad pakenkti ka
rės vedimui. Šitai patirta iš 
industrijalistų organizacijos 
dokumentų, kuriuos vyriausy
bės agentai pagrobė ir su tuo-
mi sunaikino jų \dsus pragaiš
tingus šaliai pienus. 

WEST SIDE'S KRONIKA. 

• Geg. 5 d. Aušros Vartų baž
nyčioje amžinuoju moterystės 
ryšiu tapo surištas Petras Ši
maitis su Petronėle Pilkaite. 
Jungtuvės buvo puošnios. 

JC -K. M. 
•W W W 

Patrijotiška dirbtuvė ir 
darbininkai. 

Goodman Mfg. Co. dirbtu
vės darbininkai pasirodė dide
liais patrijotais. Minėta dirb
tuvė dalinasi į 46 departa
mentus. Kiekvieno departa
mento darbininkai nupirko 
po didelę Suv. Valst. vėliava. 
Kuomet buvo renkama aukos 
nupirkimui vėliavos, tai ir so-
eijalistai išreiškė savo patri-
jotizmą, nes nors noroms-ne-

gramu. Bus dainos, deklema-
cijos, prakalbos ir kitokie 
įvairumai. Taigi mylintis pa-
silinksminimą jaunimas prieš 
laikų gaukite tikietus. 

Komitetas. 

NUO 18 tos GATVĖS. 

IR LIETUVIAI PASIŽYMŽ 
JO. 

Chicagos lietuviai, anot ofi-
cijalio pranešimo, trečiosios 
laisvės paskolos bondsų įsi
gijo už $1,419,000. 

Iš svetimtaučių daugiausia 
nupirko lenkai, nes net už 
$5,600,000. Suprantama, lenky 
skaitliun turėjo patekti žymus 
nuošimtis ir lietuvių. 

APLIEJO STOVYKLĄ GEL 
TONU DAŽU. , 

Svarbus jaunimui pranešimas. 

Ketverge, gegužės 9 d., L. 
Vyrių 4 kp., rengia prakalbas 
apie dainų ir muzikų Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj. 
Pradžia 8 vai. vak. Kalbės ge
rai žinomas visų, pijanistas ir 
kompozitorius p. A. S. Pocius. 
Prakalbos bus pamargintos 
gražiu programėlių. Visas Chi
cagos Vyrių kp. ir šiaip jah-

PERSIKRAUSTĖ KITUR. 

Immigrants' Protective 
League pildomasis komitetas 
praneša visiems savo priete-
liams, rėmėjams ir sndarbinin 
kams, kad po gegužės 1 d. 
League's ofisas perkeltas po 
numeriu 824 So. Halsted st. 
Telefonas Haymarket 1086. 

— — 

THURSDAY 
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REIKALAUJA 
Reikalinga: — apyseni vyrai dirbti 

prie "sandpapers ir fillers" rakandu 
fabrike. Darbas pastovus. Atsišaukite 
sekančiu adresu: 
855 N. Ashland Ave., Chicago, 111. 

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

KRAUS & GOIiBTTS 
3835 S. Throop St., Chicago, 111. 

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, 111. 

Paieškau savo brolio Tamošiaus 
Skir\nonto, 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 jj laidojo ma
lonėkite man pranešti, o jeigu jis 
pats dar gyvas, lai atsišaukia pas se
serį sekančiu adresu: 
Barbora (Skirmuntaitė) Jonavlčfenė, 
315 Mechanic S t , . . Laporte, Ind. 

Paieškau savo brolio Petro Gulbi
no, Plungės parap., taipgi pusbrolio 
Pominiko Slaugelfo, Juozo Lenko, 
Alsėdžių parap., taipgi Marcijonos ir 
Pranciškaus ValuŽio, Platelių parap., 
Telšių pav., Kauno gub. Jie patįs, ar 
kas juos žino, malonės pranešti se
kančiu antrašu: 

Petras Gudavlče, 
1514 So. 49th Ct., * Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

noroms, bet dėjo aukas. S u , n i , I , a s mylintis dainas kviečia
mas atsilankyti. laiku ir visai susipras. 

L. Ąžuolas. 
M . 

Iš Tautos Fondo 7 sk. veikimo. 
Gegužės 5 d. Aušros Vartų 

par. bažnytinėje svetainėje 
įvyko mėnesinis Tautos Fbti-
do 7 skyriaus susirinkimas. 
Mėnesinių duoklių už balan 
džio mėnesį įplaukė 20 dol. 
25e. Buvo patėmyta, kad tūli 
kolektoriai nepasidarbavo. 
Paraginta ateityj pasidarbuo
ti. 

Valdyba. 

PROTINGAI PASIELGĖ. 

MOKINA ANGLIŠKOS KAL 
BOS. 

Marinis ant dviejų pagyvenimų 
namas ant 5316 80. Justine st. Prie
žastis pardavimo taria tuojaus išeiti 
kariuomenėn. Ats išaukite , . . galėsite 
pigiai nusipirkti. 

O. .GAIDELIS, 
4605 So. Ashland A v e , Chicago, 111. 

..«. .y-

Iš Lab. Są gos 7 kp. veikimo. 
Geg. 5 d. Lab. Sa-gos 7 

kuopos buvo įvykęs susirinki
mas bažnytinėje svetainėje. 
Svarstyta buvo įnešimas, kad 
prieglaudos namas butų pra
dėtas statyti šįmet. Nesenai 
kuopa nutarė patapti Lab. 
Są-gos garbės nariu. Tam tik
slui visi nariai pasižadėjo su
aukoti p© vieną dolierį, o kiek 
truks iki šimto, tai paimti iš 
iždo. Valdyba pranešė, kad 
nariai pažadėtą šimtinę jau 
baigia mesti. 

Vakare toje pačioj svetainė
je atsibuvo kuopos surengtas 
Bgitativiškas vakarėlis su 
margu programų. Kalbėjo p. 
Stonkus iš "Roselando ir mok
sleivis J . Poška. Sulošta dia
logas: " Žydas ir Dzūkas/ ' 
Tarpuose buvo deklemacijų. 
Laike pertraukų buvo parda
vinėjama loto išlaimėjimo ti-
kietai. Tikietų parduota 12 po 
dolerį. Nuo įžangos pelno liko 
apie 15 dol. Ant galo prie 
Lab. Są-gos prisirašė 11 nau
jų narių. A. C. 

VYČIAI TĖMYKITB! 

Nepaprastas šeimyniškas va
karėlis yra rengiamas, Chica
gos Vyčių Apskričio Choro, 
nedėlioj, geg. 12 d., 6 vai. va
kare, Mark Wliite Square sve
tainėje, prie Halsted ir 30-tos 
gatvės. Minėtame šeimyniška
me vakarėlyj galės dalyvauti 
tik tie vyčiai, kurie turės tam 
tikrus tikietus, kuriuos galės 
gauti nua choristų. 

Ueg. 5 d., L. A. T. Kliubas 
|aikė susirinkimų. Nutarta 
prigulėti prie kokios tai "Dar 
bininkų Tarybos," bet po to-
kuo nutariru kliubo pirminin
kas nepasirašė, nes nenorėjo 
tą nutarimą patvirtinti. Prade 
jus kiiubiškiams trukšmauti, 
pirmininkas paėmęs čarterį 
Įsikišo kišenėn, uždarė susi
rinkimą ir ilsėjo. Po viskam 
nekurie kliubiški rašėsi po 
peticija sušaukimui " e x t r a " 
susirinkimo^ prieš savo pirmi
ninką. 

Davis Square parke angliš
kos kalbos pamokos esti 7:00 
vakare utarninkais ir ketver
iais kaip vyrams, taip mote
rims. Darbininkai yra ragina
mi lankyti tas pamokas. An
gliška kalba visiems būtinai 
yra reikalinga. 

REIKALINGI SCENIŠKI 
VEIKOLĖLIAI. 

Kas iš gerbiamosios visuo
menės turi sceniškų veikaliu-
kų sekančio už vardijimo : 
"Nesipriešink," vieno veik
smo komediją, "Velnias ne 
boba," dviejų veiksmų kome
dija-, "Neatmezgiamas maz
gas , " vieno veiksmo komedi
ja, "Tarnas įpainiojo," vieno 
veiksmo komedija, malonės 
pranešti šiuo adresu: Vincas 
Stancikas, 4617 'So. Hermit
age Ave., Chicago, 111. 

RED. ATSAKYMAI. 

J. Grebliunui (Homestead, 
Pa.). Prašymas veikiai bus iš
pildytas. Klyšę suradome. 

Donoro Vyčiui (Donorą, 
Pa.). Ačiū. Kasykite tankiau. 

J. Valuckui (Melrose Park, 
UI.). Apie socijalistų nepasise
kimus jau buvo rašyta. Pra
šome rašyti trumpai ir tik 
apie naujus • nuotikius, nemi
nint senųjų. 

Nemunėliui (Spring Valley, 
111.). Ačiū. Prašome tankiau-
mums rašinėti. 

B. J. Jakaičiui (Chicago, 
111.). Dviejų žinučių negalėjo
me sunaudoti. 

Buvusiam Dievo Muzikantui 
(Rockford, 111.). Žinutė telpa. Šiame vakarėlyj bus labai 

graži muzika su įvairiu pro- j Prašome daugiau. 

Policija areštavo Chester H. 
Pierce, kurs persitaisė^ į lei
tenanto uniformą mainė nie
kam netinkamus čekius. 

Lincoln parke nežinomi žmo 
nėr. geltonu dažu apliejo vo-
' iečių poeto Uoethe\s stovyk
l a 

Viešbučio Shermąn keltuvo 
skylėn nuo antrojo augšto į-
krito ir žuvo Miss Violet Ba-
con 25 m., 6052 Vernon ave. 

a-

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai. tu 
rime aavo Ka 
rabonus Ir au 
tomobillus. 
Taipgi dides
nė dal] grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4189. 
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Telefonai: McKINLET 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 SO. WESTERJ? BLVD. 

Kampas W. S6-toe gatvės. 
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PRANEŠIMAS 
šiuomi pranešame savo kostume-

riams, kad ntes jau persikraustėme j 
savo nauja ir didelį narna. Mes turė
sime pilną eilę skurų *ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 3404. 
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"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: 

Subatos ir Nedėlios vak., 
geg. 11-ta ir 12-ta dd., Nek. 
Pras. šv. Marijos bažnytinėje 
svetainėj^ 44-os g-vės ir Fair-
field ave., Chicago, 111. 

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). 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
šventų\ bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, IU. 

Parsiduoda:—auksinių daiktų krau
tuvė, geroj' lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes Siame 
mieste^randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 3,000), «> aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad tą vieta užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu ĮSelU j Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: , 
F. K. Strzyneekis, O. D., Savininkas, 
150 Broadway, . . M e l r o s e Park, 111. 

Parsiduoda:—pirmos klesos stovyj, 
judamųjų paveikslų mašina. Gera 
tiems, kurie norėtų keliauti po lietu
vių kolonijas ir rodyti paveikslus. 
Yra taip sakant "complete outfit," 
tik ustatyk ir rodyk. Taigi parsi
duoda 5x7 ėmimo fotografijų maši
na su anastigmat lens. Atsišaukite: 

J. T. <--o Draugas Publislūng Co., 
1800 West IGth Street, Chieago, III. 

Parsiduoda:—automobilius 7 pasa-
žerių, galima vartoti ir žiemą ir va
sarą. Bus parduotas labai pigiai. 
Meldžiame atsišaukti sekančiu adre
su: v 
716 W. Slst Street, Chicago, 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 $1.50 į mėnesj, 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. 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, resvų,, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stu, plaukų—ko turėtu
mei visuomet gedinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot mūsų su-

| taisytus plaukams vais
tus "Dermafuga". Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" ^nėral 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydek kitų puikiems plaukams, 
į e s pats galt turėti dar dailesnius 1 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
ešų, gausi išbandymui dėžutę "Der-
tnarugos" veltui, -sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 15 
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 

Ką Bell Systemas 
Veikia 

TELEFONO issiplėtojimas yra privertęs padalin
ti milijonus dolerių tarpe sumanių darbininkų 

* šios šalies. 
Metuose 1916 Bell Telefono Kompanija išleido 

suvirs šešiasdešimts vieną ir pusė milijono dolerių 
del pagerinimo ir pataisymo—ta suma buvo išleista 
į vienus metus. 

Per tą laiką aplamai skaitant šeši milijonai do
lerių tapo dadėta darbininkams algų, kad pagerinus 
jų gyvenimo sąlygas. 

L\abar yra taisoma bevieliniai telefonai kurie 
bus ypačiai naudingi mokslinčiams ir elektrikams. 

Visi šios-šalies darbininkai yra kviečiami atmin
ti tai, kad pagerinimas telefono dabartiniais karės 
laikas yra sunkus del stokos kaip medžio taip vario 
išdirbinių. # , *. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

K« 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

106 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolpb S598 

CHICAGO, ILL. 

Qyr.: S U S South Halsted Street 
Telefonas: YARDS SSft 

1 
fe— - . « 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenlmau Ir Ofisas 
S14t S. Morgan St., kertė S2 t. 

Chicago, UI. 
> SPEOIJ ALISTA8 

Moterišku, Vyrišky Ir Valku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Yards 687. 

Vienatinis Registruotas Rusas Aptiekorius ant Rrldgeporto. 

VYRAMS IR SUAUGUSIEMS 
Akiniai aukso rėmuose nuo 
$3.00 ir augSčiau. Sidabro 
rėmuose nuo $1.00 ir aug-
š č i a u Pritaikome, akinjus 
už dyka. Atminkit: Galvos 
sopėjimas, nerviškumas, akių 

skaudėjimas, užvilkimas ir tt.' yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali buU 
prašalintos gerų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei 
akjs silpsta, netesk ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyka. Atmink kad mes kožnam gva-
rantuojam akinius ir* kiekvienam gerai prirenkam. 

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas. 
Jei jųs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit 

pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 
metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu' drau
gas žmonių. 

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

HiiniiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

j ogęrgfe- "Pumpurėlis" Į 
Tik ka Išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

knria parašė gerb. Kun. F . H. Serafinas. Muzike sukomponavo gerb. S 
muzikas A. S. Poetus. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

Kaliui jos yra labai maža, nes tik 26c, už viena. Agentams 
85 nuoš. n u leidi i am e. Reikalaukite pas: 

/ 

| | « • » » < • < • » • » ^ ^ • • ^ m m i — - . « - • . » ; « 

Tel Drover 7042 

Dr.CZ.Vezelis 
LIKTU VIS DKICTIKTA8 

Valandos: nuo i ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą, 

4711 SO. ABHUUĘP AVKMUB 
arti 47-toe Gatvės ' 

I 
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J 0 8 E P H 0 . WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ANT. END. 
11234 Watt Ave., Chicago (Pul lman) = 

IU 122 
S Kamb. 224 National Life Bldg. 

St 80, LaSalle St., 
z Vakarais 1664 Milwaukee Ava. 

Central 4290 
- Rasldencs Humbuld 27 
f CHICAGO, ILL. 
IfiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiTi 
(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIH9 
Rezid. 9SS S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrtškn, 
Vaiko Ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3254 S. Halsted SL, Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 po 
pietų: T—8 vak. Nedėliomis 10—12. d. 
uiniiiiifiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimmiiiiiiiiii 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių Ir Vaikų 
ligas vel.ug vėliausios santiflko 

metodos. 

y&_ 
2401 So. Broadvvay St., 

ST. LOUIS. MO. 
Ofiso telefonas, Bell Sidney 170 

Kinlock Victor 1026 
CENTRAL 7*64 

Dr. A. R. Blimenttial 0 . D. 
Akių Specialistas 

Fatarimas Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 1S ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
46 4» s . Ashland Ave. Kamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4217. 
Telephone Boulevard 6487 

j = mm 

| Draugas Publishing Co. f 
| 1800 West 46th Street - Chicago, lll. I 
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KĄ 
IŠRASTI? 

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali butl reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIU IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelnų išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeisru manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kurių 
išsiųsime DYKAI. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFPICES Ine, 

256 Broadtvay, New York, 
N. Y. 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos tr varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertina ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1640 W. 47th S t . Chicago, VL 

Home Blend vežimų 
pardavėjai h* daug krau 
tuvių parduoda tų pačio 
kava po SOo, 

C0FFEE 
19c 

GERIA ISIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulygina ma 
bent kokia, 
1-2 ar. 14c 

DAERT 
SVIESTAS 

40c 
29S4 Milwaukeea. 
1972 Mllwaukeea. 
106* Mllwaukeea. 
1119 W. Madlson 
2929 W. Madlson 

1444 W Chicago a. 
1894 Blue Ialand a 
2412 W. North a. 
1217 8. Halsted at 
1822 8. Halsted St 
1818 W. 18th a t 

2191 W. 22nd st. 
SOUTH SIDH 

2992 Wentworth a 
2427 8. Halsted at 
4729 8. Ashland a. 

MORTH BIDB 

499 W. Divls ionst 
729 W. North a 
2444 iJnooln av. 
2244 Lincoln av. 
8412 H. Clark s t 
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